
GBPGmwm cixÿv 2021 G AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U 

welq: wnmve weÁvb bxwZ I cÖ‡qvM -2                    welq †KvW-1825                             †kÖwY- Øv`k                      ¯Íi: GBPGmwm (weGg) 

A¨vmvBb‡g›U 

b¤î 

A¨vmvBb‡g›U wkLbdj/ 

welqe¯‘ 

wb‡ ©̀kbv 

(ms‡KZ/avc/ cwiwa) 

g~j¨vqb wb‡ ©̀kbv (iæweª·) 

 

A¨vmvBb‡g›U 

b¤î - 7 

1. Avw_©K Ae¯’vi weeiYxi cÖ¯‘Z Kivi D‡Ïk¨¸‡jv e¨vL¨v Ki|  

2. msK †Kv¤úvwb wjwg‡UW cÖwZwU  20 UvKv g~‡j¨i 20,000 mvaviY †kqv‡i wef³ 4,00,000 

UvKvq Aby‡gvw`Z g~jab wbewÜZ n‡qwQj| 2013 mv‡ji 31 wW‡m¤î Zvwi‡L †Kv¤úvwbi 

†iIqvwgj wb¤œwjwLZ wQjt                          msK †Kv¤úvwb wjwg‡UW 

‡iIqvwgj 

2013 mv‡ji 31 wW‡m¤^i Zvwi‡L 

weeiY ‡WweU UvKv ‡µwWU UvKv 

‡kqvi g~jab (Bmy¨K…Z I wewjK…Z cÖwZwU 20 

UvKv g~‡j¨i 10,000 †kqvi) 

- 2,00,000 

10% Ĺ cÎ (1/7/2013 Zvwi‡L wewjK…Z) - 1,00,000 

cÖvc¨ wnmve I cÖ‡`q wnmve 70,000 50,000 

mybvg 40,000 - 

15% wewb‡qvM (1/7/2013) 2,80,000 - 

mwδwZ Znwej  - 1,00,000 

Abv`vqx Zje I ‡kqvi Awanvi 20,000 60,000 

KjKâv 1,40,000 - 

AvmevecÎ 10,000 - 

gRy` cY¨(1/ /20 3) 30,000 - 

cY¨ µq I cY¨ weµq 3,76,000 8,00,000 

gRywi 60,000 - 

‡eZb 48,000 - 

µq cwienb 70,000 - 

fvov 10,000 - 

ågb LiPvewj 20,000 - 

gwbnvwi 10,000 - 

Abv`vqx cvIbv mwδwZ - 6,000 

e¨vsK Rgvi D×…Ë 1,72,000 - 

iwÿZ Avq (1-1-2013) - 40,000 

‡gvUt- 1 ,56 000/- 13,56,000/- 

mgbš^qmg~nt 

K) mgvcbx gRy` cY¨ 50,000 UvKv Ges gwbnvix gRy` Av‡Q 2,000 UvKv| 

L) †eZb 10,000 UvKv e‡Kqv Av‡Q| fvov 2,000 UvKv AwMÖg cÖ`Ë n‡q‡Q| 

M) KjKâv I Avmevec‡Îi Dci h_vµ‡g 5% Ges 10% AePq PvR© Ki‡Z n‡e| 

N) cÖvc¨ wnmv‡ei Dci 5% nv‡i Abv`vqx cvIbv mwδwZ Ges 2% evÆv mwδwZ ai‡Z n‡e| 

O) †kqvi g~ja‡bi Dci 10% nv‡i jfv¨sk †NvlYv Ki‡Z n‡e| mwδwZ Znwej 1,50,000 

UvKvq DbœxZ Ki‡Z n‡e|  

DcweD³ mgš^q mg~n mvab K‡i  2013 mv‡ji 31 wW‡m¤î Zvwi‡L mgvß eQ‡ii wek` Avq 

weeiYx I iwÿZ Avq weeiYx cÖ¯‘Z Ki|  

Aa¨vq 3 

Askx`vwi 

e¨emv‡qi wnmve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avw_©K Ae¯’vi 

weeiYxi aviYv 

e¨vL¨v Ki‡Z n‡e 

 

 wek` Avq weeiYx I 

iwÿZ Avq weeiYxi 

QK •Zwi 

   Ki‡Z n‡e 

 

 wek` Avq weeiYx 

wbY©q Ki‡Z n‡e 

 

 iwÿZ Avq weeiYx 

wbY©q Ki‡Z n‡e 

 

 

 

 

 

 

cvi`wk©Zvi gvb / b¤^i ‡¯‹vi gšÍe¨ 

wb‡ ©̀kbv 4 3 2 1 

Avw_©K 

Ae¯’vi 

weeiYxi 

D`vniYmn 

Avw_©K Ae¯’vi 

weeiYxi 

mwVKfv‡e e¨vL¨v 

Ki‡j 

Avw_©K 

Ae¯’vi 

weeiYxi 

mwVKfv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

Avw_©K Ae¯’vi 

weeiYxi e¨vL¨v 

Ki‡j 

Avw_©K 

Ae¯’vi 

weeiYxi 

AvswkK 

wjL‡j 

  

wek` Avq 

weeiYx I 

iwÿZ Avq 

weeiYxi 

QK •Zwi 

wek` Avq 

weeiYx I iwÿZ 

Avq weeiYx 

avivevwnKfv‡e 

QK  •Zix Ki‡j 

wek` Avq 

weeiYx I 

iwÿZ Avq 

weeiYxi QK 

•Zix Ki‡j 

wek` Avq 

weeiYx I iwÿZ 

Avq weeiYxi 

QK  AvswkK 

•Zix Ki‡j 

QKwU 

wkÿ‡Ki 

‡evaMg¨ 

n‡j 

  

wek` Avq 

weeiYx 

 

wbf©yfv‡e wek` 

Avq-weeiYx 

wbY©q Ki‡j 

wek` Avq-

weeiYx wbY©q 

Ki‡j 

wek` Avq-

weeiYx AvswkK 

wbY©q Ki‡j 

wek` Avq-

weeiYx fyj 

fv‡e wbY©q 

Ki‡j 

  

iwÿZ Avq 

weeiYx 

wbf©yfv‡e iwÿZ 

Avq weeiYx 

wbY©q Ki‡j 

iwÿZ Avq 

weeiYx wbY©q 

Ki‡j 

iwÿZ Avq 

weeiYx AvswkK 

wbY©q Ki‡j 

iwÿZ Avq 

weeiYx 

fyjfv‡e 

wbY©q Ki‡j 

  

‡gvUt-   

we: ª̀:- h_vh_/ c~Y©v½ = (80-100)% mwVK, AwaKvsk = (70-79)% mwVK Ges AvswkK =(50-69)% mwVK| 

A¨vmvBb‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z b¤̂i:-16 

 

b¤^‡ii e¨vwß gšÍe¨ 

13-16 AwZDËg 

11 - 12 DËg 

08 - 10 fv‡jv 

07 ev 07 Gi Kg AMÖMwZ cÖ‡qvRb 



এইচএস (সফএভ) পাইনার যীক্ষা ২০২১ এ অংগ্রণকাযী সক্ষাথীদদয জন্য অযাাইনদভন্ট 

সফলয়: ব্যফায় ংগঠন ও ব্যফস্থানা-২                 ২য় ফল ষ     সফলয় ককাড: ১৮২৭     স্তয : এইচএস (সফএভ)   

 

অযাাইনদভন্ট 

নম্বয 

অযাাইনদভন্ট সখনপর/সফলয়ফস্তু সনদদ ষনা/ 

(ংদকত/ধা/সযসধ) 

মূল্যায়ন সনদদ ষনা 

৬ 

অধ্যায়- ৯ভ 

ব্যফায় 

প্রসতষ্ঠাদন 

সনয়ন্ত্রদনয 

ধাযণা 

সফদেলণ। 

 

 প্রসতষ্ঠাদনয পূফ ষ 

সনধ ষাসযত কভ ষসূচী 

মথামথবাদফ ারন  

দে সকনা? তা 

আভযা বুঝদত 

াযদফা। 

 

 

 
 

 

 সনয়ন্ত্রদনয ধাযণা ব্যাখ্যা 

কযদত দফ। 

 

 সনয়ন্ত্রদনয আদ ষ ফা 

নীসতভারা ফণ ষনা কযদত 

দফ। 
 

 সনয়ন্ত্রদনয ককৌর ফা 

উায় আদরাচনা কযদত 

দফ। 

 প্রসতষ্ঠাদনয শংখরা 

ফজায় যাখদত সনয়ন্ত্রন 

সকবাদফ ভুসভকা যাখদফ? 

ব্যাখ্যা কযদত দফ। 

 

 

সনদদ ষক ক্ষভতায ভাত্রা/নম্বয ককায ভন্তব্য 

৪ ৩ ২ ১   

সনয়ন্ত্রদনয 

ধাযণা। 

উদাযণ সনয়ন্ত্রদনয 

ধাযণা ব্যাখ্যা কযদর। 

উদাযণ ছাড়া 

সনয়ন্ত্রদনয ধাযণা 

ব্যাখ্যা কযদর। 

সনয়ন্ত্রদনয আংসক 

ধাযণা ব্যাখ্যা কযদর। 

শুধু সনয়ন্ত্রদনয 

ধাযণা ব্যাখ্যা 

কযদর। 

 

সনয়ন্ত্রদনয 

নীসতভারা। 

সনয়ন্ত্রদনয ৮ টি 

নীসতভারা সফদেলণ 

কযদর। 

সনয়ন্ত্রদনয ৬ টি 

নীসতভারা সফদেলণ 

কযদর। 

সনয়ন্ত্রদনয নীসতভারা 

আংসক ফণ ষনা কযদর। 

শুধু নীসতভারা গুদরা 

সরখদর। 

 

সনয়ন্ত্রদনয 

ককৌর। 

সনয়ন্ত্রদনয ৮   ককৌর 

ফা উায় মূ 

সরখদর। 

সনয়ন্ত্রদনয ৬   

ককৌর ফা উায় 

মূ সরখদর। 

সনয়ন্ত্রদনয আংসক 

ককৌর ফণ ষনা কযদর। 

ন্যযনতভ বাদফ 

ককৌর ফণ ষনা 

কযদর। 

 

সনয়ন্ত্রদনয 

ভূসভকা। 

প্রসতষ্ঠাদনয শংখরা 

ফজায় যাখদত সনয়ন্ত্রন 

সকবাদফ ভূসভকা 

যাখদফ? কম ককান ৪টি 

ভূসভকা ব্যাখ্যা কযদর। 

প্রসতষ্ঠাদনয শংখরা 

ফজায় যাখদত সনয়ন্ত্রন 

সকবাদফ ভূসভকা 

যাখদফ? কম ককান ৩টি 

ভূসভকা ব্যাখ্যা কযদর। 

প্রসতষ্ঠাদনয শংখরা 

ফজায় যাখদত সনয়ন্ত্রন 

সকবাদফ ভূসভকা 

যাখদফ? আংসক 

ফণ ষনা কযদর। 

প্রসতষ্ঠাদনয শংখরা 

ফজায় যাখদত সনয়ন্ত্রন 

সকবাদফ ভূসভকা 

যাখদফ? ন্যযনতভ বাদফ 

আদরাচনা কযদর। 

 

কভাট   

সফ:দ্র: ফযাদ্দকৃত নম্বয:- মথামথ/পূণ ষাঙ্গ =৮০-১০০% ঠিক, অসধকাং =৭০-৭৯% ঠিক  

এফং আংসক=৫০-৬৯% ঠিক 

  

অযাাইদভন্ট এয জন্য ফযাদ্দকৃত নম্বয : ১৬   
 

    নম্বদযয ব্যাসি ভন্তব্য 

১৩-১৬ অসত উত্তভ 

১১-১২ উত্তভ 

০৮-১০ বার 

৭ ফা ৭ এয কভ অগ্রগসত বার প্রদয়াজন 


