BCS Preliminary Preparation Book List
The following books are not subject wise. These books are combination of all
portion of BCS. These books are given below:






Job Solution (Professor Publication)
Current Affairs (Every month)
A set of Oracle Books
Assurance BCS Digest
Daily Newspaper

BCS Preparation For Bangla
বিবিএি বিবিবিনাবি পিীক্ষাি িাাংিা অাংশেি িস্তুবিি জন্য বনশে িইগুশিাি িাবিকা দেয়া হিঃ









িাাংিা ভাষা ও িাবহিয বজজ্ঞািা (শিখকঃ ড. দিৌবিত্র দেখি)
িাাংিা ভাষাি িযাকিণ – নিি েেি দেবণ (জািীয় বেক্ষাক্রি ও পাঠ্যপুস্তকক দিাডড, াাকা কিতৃড,ক
িকাবেি)
িাি নীি েীপািবি িা িাঙিা িাবহশিযি জীিনী (শিখকঃ ড. হুিায়ুন আজাে)
কি নেী িশিািি (শিখকঃ হুিায়ুন আজাে)
বিবিএি বিবিবিনাবি গাইড িাাংিা (MP3 পািবিশকেন্স কিতৃক
ড, িকাবেি)
অগ্রেূি িাাংিা (শিখকঃ িবিজুি ইিিাি বিিন)
ভাষা ও িাবহিয (শিখকঃ ড. হায়াৎ িাহিুে)
িাাংিা িাবহশিযি ইবিহাি (শিখকঃ িাহিুিুি আিি)

BCS Preparation For English
English language and literature is the most exciting part of BCS preliminary
examination. The book list for part is given below:











English For Competitive Exams (Writer: Md Fazlul Haque)
TOEFL
A Passage to the English Language (Writer: S. M. Zakir Hossain)
SAT
An ABC of English Literature (Writer: Dr M Mofizar Rahman)
Applied English Grammar & Composition (Writer: PC Das)
Common Mistakes in English (Writer: T. J. Fitikides)
Saifur’s Vocabulary
Saifur’s Analogy
The Daily Star as well as English Newspaper

BCS Preparation For General Knowledge
বিবিএি বিবিবিনাবি পিীক্ষাি িাাংিাশেে ও আন্তজড,াবিক বিষয়ািিী অাংশেি িইশয়ি িাবিকা
বনেরূপঃ








বিশ্ব িাজনীবিি একে িছি (শিখকঃ ড. িাশিক োিসুি দিহিান)
MP3 িাধািণ জ্ঞান (১ি খন্ড) িাাংিাশেে (MP3 পািবিশকেন্স কিতৃক
ড, িকাবেি)
MP3 িাধািণ জ্ঞান (১ি খন্ড) আন্তজড,াবিক (MP3 পািবিশকেন্স কিতৃড,ক িকাবেি)
দেবনক িাংিােপত্র
িাবিক কাশিন্ট অযাশিয়ািড,
িাধািণ জ্ঞান- নিুন বিশ্ব: িাাংিাশেে ও আন্তজড,াবিক (িশিিি’ি িকােন)
িথ্য িিতৃদ্ধ িাাংিাশেে িানবিত্র (িম্পােনাঃ জাবহে দিাশহি)

BCS Preparation For Mathematics and Mental Ability
 ৬ষ্ঠ ৭ি ৮ি ৯ি-১০ি দেবণি গবণি িই
 িাধযবিক উচ্চিি গবণি
 উচ্চ িাধযবিক উচ্চিি গবণি( বিন্যাি িিাশিে বত্রশকাণবিবিক অনুপাি িাস্তকি িাংখযা ও
িম্ভািযিা অাংে)
 খাইরুি’ি িযাথ্
 িশিিি’ি গবণি দেোি
 জাবকি’ি িযাথ্
 George’s Mental Ability িানবিক েক্ষিা (Easy Publications)
BCS Preparation For Science and Geography
 ৬ষ্ঠ ৭ি ৮ি ৯ি-১০ি দেবণি িাধািণ বিজ্ঞান িই
 িাধযবিক ও উচ্চ িাধযবিক ভূশগাি িই
 ভূশগাি পবিশিে ও দুশ্ড,াগ িযিস্থাপনা (Easy Publications)
BCS Preparation For Computer
 িাধযবিক ও উচ্চিাধযবিক দেবণি িথ্য ও দ্াগাশ্াগ ি্ুবি(ICT) িই
 Easy কবম্পউটাি ও িথ্য ি্ুবি(Easy Publications)



িাধযবিক ও উচ্চিাধযবিক দেবণি কবম্পউটাি িই

BCS Preparation For Morality, Values & Good Governance
 িাধযবিক ও উচ্চ িাধযবিক দেবণি দপৌিনীবি িই
 George’s দনবিকিা িূিযশিাধ ও সু-োিন (Easy Publications)
বিবিএি বিবিবিনাবি পিীক্ষাি বিগি িশেি বেশয় বনশজশক ্ািাই করুন
40 BCS

39 BCS

38 BCS

37 BCS

31 BCS

30 BCS

21 BCS

20 BCS

12 BCS

11 BCS
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