:: Post Graduation in Dentistry :::
, বা বতা ও াসি ক কথা
2020 সােল এই মু েত দঁ ািড়েয় আমােদর বলার সময় এেসেছ, BDS এর পর Post Graduation
ই নয়, বরং এক
িত ত ক ািরয়ােরর অন তম পূবশত।

ধ এক

সু র

Post Graduation আপনােক িক িদেব?

আমার মেত, Post graduation আপনােক িদেব য কান ধরেনর patient deal করার Confidence. আর এই
Confidence ই আপনােক িনেয় যােব সাফেল র িশখের….
এছাড়া আপিন এক িনিদ িবষেয় দ ( Specialist) হেবন, যটা আপনার চাকরীেত েমাশন আর ক ািরয়াের
খ ািত লােভর িভি িহসােব িবেবিচত হেব।
য সব িড ী আমােদর জন ::

Clinical :
Non-clinical :
1. FCPS ( Fellow of College of Physicians & Surgeons)
2. MS ( Master of Surgery)
3. DDS ( Diploma in Dental Surgery)
4. MCPS ( Member of College of Physicians & Surgeons)

য সব িবষেয় পা

াজুেয়শন করা যায় ::

1. Oral & Maxillofacial Surgery ( FCPS, MS)
2. Conservative & Endodontics ( FCPS, MS)
3. Orthodontics ( FCPS, MS)
4. Prosthodontics ( FCPS, MS)
5. Pediatric Dentistry ( MS)
6. Dental Surgery ( DDS)
7. MCPS ( General Dentistry)

িড ী ভেদ সময়কাল ::
FCPS - 5 years ( Part -1 & Part - 2)
MS - 5 years ( Phase - A & Phase - B)
DDS - 2 years

a.
b.

MPH ( Masters in Public Health)
M.Phil (
ািবত)

কান পরী া কেব :::
FCPS - বছের ২ বার, জানুয়াির আর জুলাই মােসর থম স ােহ এই পরী া হয় ৩ িদন ব াপী , BCPS (
Bangladesh College of Physicians & Surgeons) এই পরী ার িনয় ক, পরী ার ক - মহাখালী, ঢাকা।
পরী ার জন Form fillup করেত হয় নেভ র আর ম মােস যথা েম জানুয়াির আর জুলাই সশেনর জন ।
MCPS FCPS এর মত।
MS - বছের ১ বার, নেভ র মােসর থমাধ এ এই পরী া হয় ১ িদন ব াপী, BSMMU এই পরী ার িনয় ক,
ক - BUET. অে াবর মােস Form fill করেত হয়।
DDS - বছের ১ বার, মাচ মােস এই পরী া হয়, িনয় ক - BSMMU. ফ য়ািরেত Form fillup করেত হয়।

পরী ার জন যাগ তা :::
FCPS BDS পাশ করার পর ১ বছর / ১ বছর ই ান শীপ করার পর এই পরী া দয়া যােব। লাগেব - BMDC
Registration Number ( Permanent), 1 year Internship Completion Certificate আর BDS পােসর
Certificate ( University দ )
MCPS BDS পাশ + 1 বছেরর PGT in Any subjects.
MS BDS পাশ + ১ বছর ই ান শীপ + ১ বছর গ াপ মােন BDS পােসর ২ বছর পর এই পরী া দয়া যােব। কউ যিদ
ফ য়াির ২০১৮ ত BDS পাস কের, তাহেল স ২০২০ ত নেভ র মােস পরী া িদেয় পারেব।
DDS MS এর মত।

পরী ার পাস ন র আর িসট :::
FCPS ৩০০ মােকর পরী ায় 70% mark in 3 Papers.
িসট Unlimited.
MS ২০০ মােকর পরী ায় িসট থাকা সােপে
িত িবষেয় সেবা ন রধারী ৩- ৫ জন।
মাট সরকাির ( BCS cadre) - 25-30. বসরকাির - 18-20
DDS ১০০ মােকর পরী ায় িসট থাকা সােপে
মাট সরকাির ২৪, বসরকাির ২০।

তার মােনই বঝাই যাে

৫-৭ জন।

MS এবং DDS এর িসট সংখ া খবই সীিমত, তাই িতেযািগতা ব াপক।

FCPS এই িদক থেক Unlimited িসট অফার করেলও িত

িক িক িবষয় থেক

পাের ৭০% ন র পাওয়া মােটও সহজসাধ নয়।

করা হেয় থােক :::

1. General Anatomy ( Mainly Head, Neck)
2. Oral Anatomy & Histology & Embryology
3. General Physiology
4. Oral Physiology
5. General Pathology
6. Microbiology ( Bacteriology & Virology mainly), Immunology.
7. Oral Pathology & Periodontology
8. Oral & Maxillofacial Surgery
9. Clinical Dentistry

এই িবষয় েলা ছাড়াও অন িবষয়
িদেয় পড়েত হেব।

েলা থেকও

আেস, িক তলনামূলক ভােব কম। তাই এই িবষয়

েলা জার

িক ভােব পড়েত হেব :::
পড়া র করার আেগ ভেব িনন আপিন িক করেত যাে ন। হ া, আপিন Specialist হেত পড়া লখা করেত
যাে ন। সা সব পড়েত হেব। আবার বলিছ, সব পড়েত হেব।
There is no shorcut way to Success.

র পূণ িবষয় েলা ভােলা ভােব পড়েত হেব। Basic Clear এর জন Text Book এর িবক নই। মেন
রাখেবন, যিদন আপনার Basic Clear হেব, ওইিদনই আপিন Post Graduation এ চা পােবন। সটা আজ
হেল আজই, কাল হেল কাল কালই, ১ বছর পর হেল তাই। আর এই সময় টা এক এক জেনর এক রকম লেগ
থােক।
িকছ করণীয় ::
যিদ সিত ই আপিন Post Graduate হেত চান, তাহেল ভােলা ভােব পড়া না কর ন
PGT আর পড়ােলখা একসােথ নয়।

র থেকই। কখনই চ ার,

যারা Internship করেছা, তােদর জন ::
১. একটা সফল ক ািরয়ার গঠেনর স ক সমেয় এখন তিম।
২. সব ward এ
লাগাও।

সার সমান না। সা, যসব জায়গায় কম, ওই সব ward এ বই িনেয় যাও, পড়, সময়টােক কােজ

আিম আমার intern সমেয় ( ২০১২) post grad + bcs এর ি পােরশন িনেয়িছলাম। Internship চলাকালীন আমার েড ( English
medium) িছল ৫ টা, বাংলা ২ টা। আিম িত student এর বাসায় একটা কের current affairs / post grad কান বইেয়র কান চা ার
কেট রেখ িদতাম। student ক পড়েত বিসেয় িনেজ পড়তাম। িবকােল ছােদ / সকােল না ার টিবেল পড়তাম। নাইট িডউেট পড়া হত বিশ
কারণ সারা রাত ই থেম থেম রাগী আসেতা। এভােব চেলেছ, সব ই হেয়েছ আ াহর রহমেত।

৩. মেন রাখেব, এখন তিম salary পা , যটা ১ বছর পর অফ হেয় যােব, আর িবনা বতেন/ টাকা পয়সায় টান
থাকেল পড়া না করা িক ক ন সটা আমার চেয় কউ ভােলা জানার কথা না। এমন একটা সময় িছল, ৫ টাকার
বাস ভাড়া না থাকার কারেণ হাটেত হেয়েছ কেয়ক িকেলািমটার...!
৪. আেশ পােশর হতাশ + ব থ উদাহরণ থেক হতাশা না িনেয় inspiration িনবা, তারা য পেথ যেয় হেরেছ, তিম
একই পেথ বিশ ম িদেয় জয় িনেয় আসবা। এবং তিম পারবা।
৫. এখন কাজ শখার জন কেলজ ব জায়গা। সা িসিনয়রেদর চ াের যাওয়াটা বাকামী। সটা post grad / bcs
এ চা পেয় গেল এক salary বিশ পােব, দুই confidence আসেব কােজ।
৬. পাশ কেরই চ ার িদও না ২০২০ ত এেস। এটা আমার উপেদশ। bcs / post grad ছাড়া না। িদেল হতাশ
হওয়ার স াবনা ৯০%। আর চ া না কের হা তাশ করা বাকামী।

৭. িনেজর উপর ভরসা রােখা। আ াহর কােছ তামার

তেল ধর। তিম পারেবই ইনশাআ াহ্।

৮. আর হ া, 2020 থেক fcps part 1 passed সবাই পাে ন ২০ হাজার টাকা কের মািসক, ৫ বছর পয আর
সই সােথ বরাবেরর মত MS residency programme এ চা পেল ২০ হাজার মািসক পািরেতািষক তা থাকেছই।
সা পেকট মািন + স ান + Post grad > complete package.
হ া, কউ একিদন / এক মাস পেড় সফলতা আশা করেল স সবেচেয় বড় বাকা। লেগ থাকাটাই

মেন রাখেবন, পৃিথবীর সব জায়গায় সূয একই সােথ উেঠ না, িক উঠেবই…
সবার জন ভ কামনা।
সব সময় আপনােদর পােশই আিছ-

Dr. Sarwer Biplob
BDS ( CMC)
FCPS ( part -2) ; MS resident ( Phase B ) OMFS
Medical Officer
Faculty Of Dentistry, BSMMU.

founder & mentor
Pure Basic.

য়।

