
37th BCS MCQ Syllabus and Preparation

BCS English Syllabus:

English Language and Literature

Total Marks: 35

PART- I: Language 20

A) Parts of Speech:
→The Noun:
→The Determiner
→The Gender
→The Number
→The Pronoun
→The Verb: The Finite: transitive, intransitive The
Non-finite: participles, infinitives, gerund
→The Linking Verb
→The Phrasal Verb Modals
→The Adjective
→The Adverb
→The Preposition
→The Conjunction

B) Idioms & Phrases:
→Meanings of Phrases
→Kinds of Phrases
→Identifying Phrases

C) Clauses:
→The Principal Clause
→The Subordinate Clause:
→The Noun Clause
→The Adjective Clause
→The Adverbial Clause & its types www.educationnewsbd.24.com

D) Corrections:
→The Tense
→The Verb
→The Preposition
→The Determiner
→The Gender
→The Number Subject-Verb Agreement

E) Sentences & Transformations:
→The Simple Sentence
→The Compound Sentence
→The Complex Sentence
→The Active Voice
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→The Passive Voice
→The Positive Degree
→The Comparative Degree
→The Superlative Degree

F) Words:
→Meanings
→Synonyms
→Antonyms
→Spellings
→Usage of words as various parts of speech
→Formation of new words by adding prefixes and
suffixes

G) Composition:
→Names of parts of paragraphs/letters/
applications

PART- II: Literature- 15

English Literature:
→Names of writers of literary pieces from
Elizabethan period to the 21st Century.
→Quotations from drama/poetry of different ages
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BCS Bangla Syllabus

বাংলা

৩৫ ন রঃ বাংলার িসেলবােস দু অংশ

ভাষা – ১৫ ন র

সািহত – ২০ ন র

ভাষাঃ ১৫ ন র
েয়াগ-অপ েয়াগ, বানান ও বাক ি , পিরভাষা, সমাথক ও িবপরীতাথক শ ঃ এ েলা এইচএসিসর য কান
ব াকরণ বইেয় আেছ। এর মেধ ‘ভুল- ি ’আর ‘পিরভাষা’আেগর িসেলবােস িলিখত পরী ায় িছল। তাই আেগর বাংলা
িবিসএস িলিখত পরী ার গাইড ( য কানটা) দখেত পােরন। অবশ ই িলিখত পরী ায় য বাক ি আর পিরভাষা
এেসিছল, স েলা আেগ দখুন। িসেলবােস ‘বানান ও বাক ি ’আেছ। তা এর জন এইচএসিসর ব াকরণ বই তা
দখেবনই। সই সােথ অবশ ই নবম-দশম ণীর বােডর ব াকরণ বই থেক কেয়কটা অধ ায় দখেত পােরনঃ ণ- িবধান,

ষ- িবধান, বাক (বােক র ণ মােন আকাং া, আসি , যাগ তার চা ারটা), বচেনর চা ােরও িকছু িনয়ম আেছ।

িন, বণ, শ , পদ, বাক , ত য়, সি , সমাস: এ েলার জন নবম-দশম ণীর বােডর ব াকরণ বই যেথ । এখন
কথা হেলা – িসেলবােস এই কয়টা িজিনস িনিদ কের দয়ায় একটা ধাঁয়াশা তির হল। িসেলবােস ‘শ ’ উে খ আেছ। এর

ed
uca

tio
nnew

sb
d24

.co
m

Visit educationnewsbd24.com regularly to get latest Education News

http://educationnewsbd24.com/
http://educationnewsbd24.com/


মােন িক? ধু শে র চা ার নািক শ ত বলেত ব াকরেণ যা বুঝায় সটা? আবার ল ক ন ত য়, সমাস এ েলা
উে খ আেছ। এ েলা িদেয় িক শ ই তির হয়। িক উপসগ, বচন, িল এ েলা উে খ নাই। এ েলাও শ তে রই
অধীেন। আর আেগর ি িলিমনাির িবে ষণ করেল দখা যায়, উপসগ, বচন এ েলা থেক অেনক এেসেছ। তাই
এখােন িক পড়েবন সই িস াে একটু জ লতা আেছ। তা পরামশ হল – আেগ সরাসির য েলা উে খ আেছ, সই
চ া ার েলা পড়ুন, তারপর সই সােথ এ েলার সােথ স িকত িজিনসও অবশ ই পড়েত হেব।

িন, বণ, উ ারণ ান, িন পিরবতন, শ , শে র ণীিবভাগ (উৎপি , গঠন ও অথ অনুসাের), পদ, বাক , ত য়,

সি , সমাস এ েলার জন আলাদা আলাদা চ া ার নবম-দশম ণীর বইটায় আেছ। আর এর সােথ স িকত
চা ার েলাও বাদ দয়া যাে না। এর মােন হেলা – এই অধ ায় েলার বেড় গল। আর আপিন িন য়ই এতিদেন
আেগর িবে ষণ কেরেছন। সই আেলােক অন অধ ায় েলাও পড়ুন।

সািহত ঃ ২০ ন র

িসেলবােস সািহেত র জন আবার ২টা অংশ িনিদ কের িদেয়েছ। াচীন ও মধ যগু-৫ ন র, আধুিনক যুগ (১৮০০ থেক
বতমান)-১৫ ন র। এখন আেগর িরেটেনর িসেলবােস বাংলার সািহেত র িকছু িজিনস উে খ িছল। এ েলা হেলা – চযাপদ,
ম ল কাব , রামাি ক কাব , ফাট উইিলয়াম কেলজ, িবদ াসাগর, বি মচ চে াপাধ ায়, মধুসূদন, মীর
মশাররফ হােসন, রবী নাথ ঠা র, দীনব ু িম , কাজী নজ ল ইসলাম, জসীম উদদীন, বগম রােকয়া,
ফর খ আহেমদ, কায়েকাবাদ, আধুিনক ও সমসামিয়ক কােলর কিব, লখক ও নাট কার।

এখােন ১১ জন কিব-সািহিত েকর নাম সরাসির দয়া িছল। আর সােথ আধুিনক ও সমকালীন কিব, সািহিত কেদর কথা
উে খ িছল। এখন ২৭-৩৪ িবিসএেসর ি িল িবে ষণ করেল দখেবন বাংলার ২০ ন েরর মেধ এ েলা থেক ১৫ টার মত
আসত। তাই এ েলা অেনক পূন িছল। যিদ ি িলিমনাির পরী ার ১৫ িদন আেগও (মােন করার সময় িহেসেব
বলিছ) িলিখত পরী ার িব ািরত িসেলবাস দয়, তােত এরকম কেয়কজন কিব-সািহিত েকর নাম সরাসির থাকার কথা।
তাহেল স েলাই হেব সবেচেয় পূণ। আর এখন আেগর িসেলবােসর এই ১১ জেনর সবিকছু পেড় ফলুন। আর আধুিনক
ও সমকালীন কিব, সািহিত কেদর মেধ আেগর দেখ বাছাই ক ন – কারা পূণ। কেয়কজেনর নাম চাখ ব কেরই
বেল দয়া যায় – শামসুর রাহমান, শহীদু াহ কায়সার, জিহর রায়হান, মুিনর চৗধুরী, সুিফয়া কামাল, সিলম আল দীন,

সিলনা হােসন, িনমেল ু ণ এরকম আেরা অেনেকই। এই মুহূেত যা মাথায় আসল, তােঁদর নামই িলখলাম। মােন এখােন
আরও অেনেকই আসেব। www.educationnewsbd.24.com

আর যিদ কান কিব, সািহিত ক সা িতক সমেয় মারা যান, তাঁর তথ য কান পরী ার জন পণু।
এছাড়া আেগর িলিখত পরী ার িসেলবাসটায় বড় একটা ফাঁক িছল। সটা হেলা – মথ চৗধুরী (চিলত ভাষায় অবদােনর
জন যােক য কান বাংলা িবেশষ অেনক উপের রােখন), শরৎচ (উপন াসেক িযিন দপুুেরর ঘুেমর ঔষধ বািনেয়
িদেয়িছেলন), ৩-বে াপাধ ায় (মািনক, িবভূিত, তারাশংকর), কিবতার প -পা ব (জীবনান , বু েদব, সুধী নাথ, িব ু
দ, অিময় চ বত ), সুকা ভ াচায – এরা িছল না। িক এেদর থেক সব সময়ই আসত। তাই এেদরেক হলােফলা না

করাই উিচত।

প পা েবর মেধ জীবনান আর বু েদেবর সব িকছু পেড় ফলুন, এরা বাংলােদেশর (পূববংেগর) মানুষ িছেলন।

মািনক বে াপাধ ায় হেলন সই ব ি , িযিন বাংলা সািহেত আল া- রামাি িসজম থেক বর হেয় বা ব জীবেনর ছাঁয়া
িদেয়িছেলন। আর মািনেকর লখায় পূববাংলা পেয়িছল। তাই মািনেকর সব িকছু পেড় ফলা উ ম।

িশ সািহেত র কথা ধরেল সু মার রায় বাংলার একািধপিত। তাঁর স েকও পড়া উিচত।
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BCS Math Syllabus

িবিসএস পরী ার গিনত িসেলবাসঃ১৫ না ার

১। বা ব সংখ া, ল.সা. ,গ.সা. , শতকরা,সরল ও যৗিগক মুনাফা,অনুপাতও সমানপুাত, লাভ ও িত। = ০৩ না ার

২। বীজগািণিতক সূ াবিল,ব পদী উৎপাদক , সরল ও ি পদী সমীকরণ, সরল ও ি পদী অসমতা, সরল সহসমীকরণ।= ০৩
না ার

৩। সূচক ও লগািরদম, সমা র ও েণা র অনু ম ও ধরা। =০৩ না ার

৪। রখা, কাণ, ি ভুজ ও চতুভুজ সং া উপপাদ , িপথােগারােসর উপপাদ , বৃ সং া উপপাদ , পিরিমিত-সরল ও
ঘনব = ০৩ না ার

৫। সট, িবন াস ও সমােবশ পিরসংখ া স াব তা= ০৩ না ার
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