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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 - 4 

1.  ÒPzw³B Avskx`vwi Kviev‡ii g~jwfwËÓ e¨vL¨v Ki|  

2.   mygb, myRb I kvwKj wZbRb Askx`vi| Zviv 

Kviev‡ii jvf †jvKmvb 

 4 : 3 : 2 Ask Abyhvqx e›Ub K‡i †bq|  

2017 mv‡ji 1 jv Rvbyqvix Zv‡`i gyjab wQj t mygb 

20,000 UvKv, myRb 15,000 UvKv Ges kvwKj 30,000 

UvKv| myRb I kvwKj Zv‡`i mve©ÿwbK ØvwqË¡ cvj‡bi 

Rb¨ Kvievi n‡Z gvwmK h_vµ‡g 200 UvKv I 150  

UvKv †eZb cvevi AwaKvix| gyjab I D‡Ëvj‡bi Dci 

5% my` avh© Ki‡Z n‡e| cÖ‡Z¨K gv‡mi †kl Zvwi‡L mviv 

eQi a‡i mygb myRb I kvwKj h_vµ‡g 800 UvKv, 600 

UvKv I 400 UvKv K‡i D‡Ëvjb K‡i|  

Dc‡iv³ mgš̂q mvab Kivi cy‡e© 2017 mv‡ji 31 †k 

wW‡m¤^i Zvwi‡L mgvß eQ‡ii Rb¨ Kviev‡ii jvf 

27,505 UvKvq DcbxZ n‡q‡Q| 

Kibxqt K. jvf †jvKmvb Ave›Ub wnmve|     

          L. Askx`vi‡`i gyjab wnmve|  

 

Aa¨vq 3 

Askx`vwi 

e¨emv‡qi wnmve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Askx`vwi  

Kviev‡ii g~jwfwË 

 

 

 jvf-‡jvKmvb 

Ave›U‡bi QK •Zwi 

 

 Ave›Ub wnmve 

 

 Askx`viM‡Yi 

g~jab wnmve  

 

 

 

 

 

 

 

cvi`wk©Zvi gvb / b¤^i ‡¯‹vi gšÍe¨ 

wb‡`©kbv 4 3 2 1 

Askx`vwi  

Kviev‡ii 

g~jwfwË 

D`vniYmn 

Askx`vwi  

Kviev‡ii 

g~jwfwË 

mwVKfv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

Askx`vwi  

Kviev‡ii 

g~jwfwË 

mwVKfv‡e 

e¨vL¨v 

Ki‡j 

Askx`vwi  

Kviev‡ii 

g~jwfwË 

e¨vL¨v Ki‡j 

Askx`vwi  

Kviev‡ii 

g~jwfwË 

AvswkK 

wjL‡j 

  

jvf-

‡jvKmvb 

Ave›U‡bi 

QK •Zwi 

wbf©yjfv‡e 

jvf-‡jvKmvb 

Ave›U‡bi QK  

•Zix Ki‡j 

jvf-

‡jvKmvb 

Ave›U‡bi 

QK •Zix 

Ki‡j 

jvf-‡jvKmvb 

Ave›U‡bi QK  

AvswkK •Zix 

Ki‡j 

jvf-

‡jvKmvb 

Ave›U‡bi 

QK  fzj 

•Zix Ki‡j 

  

Ave›Ub 

wnmve 

 

cwic~Y© Q‡K 

Ave›Ub 

wnmve K‡i 

bxU jvf 

wbY©q Ki‡j 

Ave›Ub 

wnmve K‡i 

bxU jvf 

wbY©q Ki‡j 

Ave›Ub 

wnmve 

AvswkKfv‡e 

wbY©q Ki‡j 

Ave›Ub 

wnmv‡e fyj 

bxU jvf 

wbY©q Ki‡j  

  

Askx`viM‡Y

i g~jab 

wnmve 

cwic~Y© Q‡K 

Askx`viM‡Y

i g~jab 

wbY©q Ki‡j 

Askx`vi 

M‡Yi g~jab 

wbY©q Ki‡j 

Askx`viM‡Y

i g~jab 

AvswkK wbY©q 

Ki‡j 

Askx`vi 

M‡Yi g~jab 

fyj wbY©q 

Ki‡j 

  

‡gvUt-   

we:`ª: eivÏK…Z b¤^i:- h_vh_/ c~Y©½ = 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) যীক্ষা ২০২১ এ অংগ্রণকাযী সক্ষাথীদদয জন্য অযাাইনদভন্ট 

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

 

অযাাইনদভন্ট 

নম্বয 

অযাাইনদভন্ট সখনপর/সফলয়ফস্তু সনদদ ষনা 

(ংদকত/ধা/সযসধ) 

মূল্যায়ন সনদদ ষনা 

৪ 

 

অধ্যায়- ৪থ ষ 

ব্যফায় 

প্রসতষ্ঠাদন 

ংগঠদনয 

ধাযণা 

সফদেলণ। 

 

 ব্যফায় প্রসতষ্ঠাদনয 

অসবষ্ঠ রক্ষয অজষদনয 

জন্য প্রদয়াজনীয় 

উায় উকযনাসদ 

সুংগঠিত কযদত 

াযদফা। 

 প্রসতষ্ঠাদনয কাম ষাসদ 

কক সফসবন্ন কেণীদত 

সফবক্ত কদয 

ম্পাদদনয সনসভদে 

দাসয়ত্ব ও কতষব্য 

ফন্টন কদয কাম ষাসদয 

ভদধ্য ভন্বয় াধন 

কযদত াযদফা। 

 

 

 

 ংগঠন প্রসিয়া ব্যাখ্যা 

কযদত দফ 

 

 কাযফায ংগঠদনয 

মূরনীসতমূ ব্যাখ্যা  

  কযদত দফ। 
 

 

 

 

 

 

 একটি প্রসতষ্ঠাদনয জন্য 

উেভ ংগঠন 

কাঠাদভায প্রদয়াজন 

ককন? ব্যাখ্যা কযদত 

দফ। 

 

 যররযসখক ও 

কাম ষসবসেক ংগঠদনয 

ভদধ্য াথ ষকয কদখাদত 

দফ। 

 

সনদদ ষক ক্ষভতায ভাত্রা/নম্বয ককায ভন্তব্য 

৪ ৩ ২ ১   

ংগঠদনয 

ধাযণা 

উদাযণ         

ধাযণা ব্যাখ্যা কযদর 

উদাযণ ছাড়া 

        ধাযণা ব্যাখ্যা 

কযদর 

  ধাযণা       

ব্যাখ্যা কযদর  

           ংজ্ঞা 

সরখদর 

  

কাযফায 

ংগঠদনয 

মূরনীসত 

               (৭-

৮)              

     

               (৫-

৬)               

    । 

               

(৩-৪)         

         । 

                

(১-২)         

         । 

 

কাযফায 

ংগঠদনয গুরুত্ব 

               ৪   

             । 

               ৩   

             । 

               ২ 

                

               ১ 

           

     

 

যররযসখক ও 

কাম ষসবসেক 

ংগঠদনয ভদধ্য 

াথ ষকয 

ছ        

যররযসখক ও 

কাম ষসবসেক ংগঠদনয 

ভদধ্য াথ ষকয      । 

ছ  ছ    যররযসখক 

ও কাম ষসবসেক 

ংগঠদনয ভদধ্য াথ ষকয 

     । 

যররযসখক ও 

কাম ষসবসেক ংগঠদনয 

    আংসক াথ ষকয 

     । 

যররযসখক ও 

কাম ষসবসেক 

ংগঠদনয      

      াথ ষকয 

     । 

  

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 উেভ 

১১-১২ উেভ 

০৮-১০ বার 

৭ ফা ৭ এয কভ অগ্রগসত বার প্রদয়াজন 


