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অযাাইনদভন্ট 

নম্বয 

অযাাইনদভন্ট সখনপর/সফলয়ফস্তু সনদদ ষনা/ 

(ংদকত/ধা/সযসধ) 

মূল্যায়ন সনদদ ষনা 

2 

অধ্যায়- 2য় 

ব্যফায় 

ম্প্রাযদণ 

সযকল্পনায 

প্রকৃসত ও 

প্রকাযদবদ 

সফদেণ। 

 

 

 ব্যফায় সযকল্পনা 

ঠিকবাদফ প্রদয়াগ 

কযদত াযদফা। 

 ব্যফাদয় ফতষভান ও 

বসফষ্যৎ কভ ষসূচী 

ঠিকবাদফ গ্রণ 

কযদত াযদফা। 

 

 

 

 

 সযকল্পনা বসফষ্যৎ 

“কভ ষসূচীয নকা” ব্যাখ্যা 

কযদত দফ। 

 

 সযকল্পনা প্রনয়দণয 

দদক্ষ গুসর ব্যাখ্যা 

কযদত দফ। 

 
 

 উত্তভ সযকল্পনায বফসষ্ট্য 

গুসর ব্যাখ্যা কযদত দফ। 

 

 একাথ ষক সযকল্পনায ও 

স্থায়ী সযকল্পনায ভদধ্য 

াথ ষকয কদখাদত দফ। 

 

সনদদ ষক ক্ষভতায ভাত্রা/নম্বয ককায ভন্তব্য 

৪ ৩ ২ ১   

সযকল্পনায 

ংঙ্গা। 

উদাযণ সযকল্পনায 

ংঙ্গা সফদেলন কযদর। 

উদাযণ ছাড়া 

সযকল্পনায ংঙ্গা 

সফদেলণ কযদর। 

সযকল্পনায 

আংসক ংঙ্গা 

সফদেলণ কযদর। 

শুধু ংঙ্গা 

সফদেলণ 

কযদর। 

  

সযকল্পনায 

দদক্ষ। 

সযকল্পনা প্রনয়দনয াদথ 

ম্পসকষত 8   দদক্ষ 

ব্যাখা কযদর। 

সযকল্পনা প্রনয়দনয 

াদথ ম্পসকষত 6   

দদক্ষ ব্যাখা কযদর। 

সযকল্পনা 

দদক্ষ গুদরা 

আংসক ব্যাখ্যা 

কযদর। 

মথামথবাদফ 

ব্যাখ্যা না 

কযদর। 

 

উত্তভ 

সযকল্পনায 

বফসষ্ট্। 

উত্তভ সযকল্পনায 8   

বফসষ্ট্য ব্যাখ্যা কযদর। 

উত্তভ সযকল্পনায 6   

বফসষ্ট্য ব্যাখ্যা কযদর। 

আংসক 

সযকল্পনায 

বফসষ্ট্য ব্যাখ্যা 

কযদর 

ন্যযনতভ বাদফ 

ব্যাখ্যা কযদর। 

 

একাথ ষক 

সযকল্পনা ও 

স্থায়ী 

সযকল্পনায 

াথ ষকয 

কদখাদত দফ। 

একাথ ষক সযকল্পনা ও স্থায়ী 

         6 টি াথ ষকয 

ফণ ষনা কযদর। 

একাথ ষক সযকল্পনা ও 

স্থায়ী          4 টি 

াথ ষকয ফণ ষনা কযদর। 

একাথ ষক 

সযকল্পনা ও 

স্থায়ী সযকল্পনায 

আংসক াথ ষকয 

ব্যাখ্যা কযদর। 

একাথ ষক 

সযকল্পনা ও 

স্থায়ী 

সযকল্পনায 

ভদধ্য ন্যযনতভ 

াথ ষকয 

কদখাদর। 

  

 কভাট = ১৬ 

সফ:দ্র: ফযাদ্দকৃত নম্বয:- মথামথ/পূণ ষাঙ্গ = 80-100% ঠিক, অসধকাং =৭০-৭৯% ঠিক  

এফং আংসক=৫০-৬৯% ঠিক 

  

অযাাইদভন্ট এয জন্য ফযাদ্দকৃত নম্বয : 16   

 

    নম্বদযয ব্যাসি ভন্তব্য 

১৩-১৬ অসত উত্তভ 

১১-১২ উত্তভ 

০৮-১০ বার 

৭ ফা ৭ এয কভ অগ্রগসত বার প্রদয়াজন 



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

welq: gv‡KwU©s bxwZ I cÖ‡qvM-2      welq †KvW: 1828                     ¯Íi: GBPGmwm (weGg)                  †kÖwY t Øv`k 

A¨vmvBb 

‡g›U b¤^i 

A¨vmvBb‡g›U wkLbdj/ welqe¯‘ wb‡`©kbv 

(ms‡KZ/avc/cwiwa) 

 g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª·) 

2 

 

Aa¨vq-2 

Drcv`‡bi 

gvÎv 

‡`‡ki 

A_©‣bwZK 

Dbœq‡b ÿz`ª I 

gvSvwi wk‡íi 

Ae`vb wbiƒcY 

 A_©‣bwZK Dbœqb 

Gi aviYv 

 

 ÿz`ª I gvSvwi 

wk‡íi aviYv 

 

 ÿz`ª I gvSvwi 

wk‡íi •ewkó¨ 

 

 ÿz`ª I gvSvwi 

wk‡íi ¸iæZ¡ 

 A_©‣bwZK Dbœqb Gi 

aviYv e¨vL¨v Ki‡Z 

n‡e 

 

 ÿz`ª I gvSvwi wk‡íi 

aviYv eY©bv Ki‡Z n‡e 

 

 ÿz`ª I gvSvwi wk‡íi 

•ewkó¨ eY©bv Ki‡Z 

n‡e 

 

 ÿz`ª I gvSvwi wk‡íi 

¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z 

n‡e 

 

 

wb‡`©kK mÿgZvi gvÎv/ b¤^i 
 

†¯‹vi gšÍe¨ 

4 3 2 1 

A_©‣bwZK 

Dbœqb Gi 

aviYv 

D`vniYmn A_©‣bwZK 

Dbœqb Gi aviYv 

mwVKfv‡e e¨vL¨v Ki‡j  

D`vniY e¨ZxZ 

A_©‣bwZK Dbœqb Gi 

aviYv e¨vL¨v Ki‡j  

A_©‣bwZK Dbœqb Gi 

aviYv AvswkK e¨vL¨v 

Ki‡j 

A_©‣bwZK Dbœqb Gi 

msÁv wjL‡j  

  

 

 

 

 

ÿz`ª I gvSvwi 

wk‡íi aviYv 

D`vniYmn ÿz`ª I 

gvSvwi wk‡íi aviYv 

mwVKfv‡e e¨vL¨v Ki‡j 

D`vniY e¨ZxZ ÿz`ª I 

gvSvwi wk‡íi aviYv 

e¨vL¨v Ki‡j 

D`vniY e¨ZxZ ÿz`ª I 

gvSvwi wk‡íi aviYv 

AvswkK e¨vL¨v Ki‡j 

ÿz`ª I gvSvwi wk‡íi 

msÁv wjL‡j 

 

ÿz`ª I gvSvwi 

wk‡íi •ewkó¨ 

ÿz`ª I gvSvwi wk‡íi 

8wU •ewkó¨ mwVKfv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

ÿz`ª I gvSvwi wk‡íi (6-

7)wU •ewkó¨ mwVKfv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

ÿz`ª I gvSvwi wk‡íi 

(4-5)wU •ewkó¨ 

mwVKfv‡e e¨vL¨v Ki‡j 

ÿz`ª I gvSvwi wk‡íi  

1wU •ewkó¨ mwVKfv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

 

ÿz`ª I gvSvwi 

wk‡íi ¸iæZ¡ 

ÿz`ª I gvSvwi wk‡íi 

8wU ¸iæZ¡ mwVKfv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

ÿz`ª I gvSvwi wk‡íi (6-

7) wU ¸iæZ¡ mwVKfv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

ÿz`ª I gvSvwi wk‡íi 

(4-5) wU ¸iæZ¡ mwVK 

fv‡e e¨vL¨v Ki‡j 

ÿz`ª I gvSvwi wk‡íi 

(1-3) wU ¸iæZ¡ e¨vL¨v 

Ki‡j 

 

 †gvU 16  

we.`ª:: - h_vh_/c~Yv©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 AwZ DËg 

11-12 DËg 

08-10 fv‡jv 

7 ev 7 Gi Kg AMÖMwZ cÖ‡qvRb 


