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অযাাইন

কভন্ট 

নম্বয 

অযাাইনদভন্ট সখনপর/সফলয়ফস্তু সনদদ েনা/ 

(ংদকত/ধা/সযসধ) 

মূল্যায়ন সনদদ েনা 

১ 

 

অধ্যায়- 

১ভ 

ব্যফায় 

সযচারনায় 

ব্যফস্থানায 

কাম োফরীয ধাযণা 

সফদেলণ। 

 

 

 ব্যফস্থানায ধাযণা 

ব্যখ্যা কযদত 

াযদফা। 

 ব্যফস্থানায 

কাম োফরী ফণ েনা 

কযদত াযদফা। 

 একজন উত্তভ 

ব্যফস্থাদকয 

গুণাফরী ব্যাখ্যা 

কযদত াযদফা। 

 ব্যফস্থানায ধাযণা 

ব্যখ্যা কযদত দফ। 
 

 ব্যফস্থানায 

কাম োফরী ফা 

ব্যফস্থানা চক্র 

সফদেলণ কযদত 

দফ। 

 একজন দক্ষ 

ব্যফস্থাদকয সক 

সক গুণ থাকা 

দযকায তা ব্যাখ্যা 

কযদত দফ। 

       

ব্যফস্থানায গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা কযদত 

দফ। 

সনদদ েক ক্ষভতায ভাত্রা/নম্বয ককায ভন্তব্য 

৪ ৩ ২ ১   

ব্যফস্থানায 

ধাযণা 

উদাযণ ব্যফস্থানায 

              ব্যাখ্যা 

কযদর 

উদাযণ ছাড়া 

ব্যফস্থানায ধাযণা 

ব্যাখ্যা কযদর 

ব্যফস্থনায ধাযণা 

আংসক ব্যাখ্যা 

কযদর 

শুধু          

     সরখদর। 

  

ব্যফস্থানায 

কাম োফরী 

ব্যফস্থনায ৭  কাম োফরী 

ব্যাখ্যা কযদর 

ব্যফস্থনায (৫-৬)  

কাম োফরী ব্যাখ্যা কযদর 

ব্যফস্থানায (৩-

৪)টি কাম োফরী 

ব্যাখ্যা কযদর 

ব্যফস্থানায (১-২)টি 

কাম োফরী ব্যাখ্যা 

কযদর 

 

ব্যফস্থাদকয 

গুণাফরী 

ব্যফস্থাদকয    

গুণাফরী ফণ েনা কযদর। 

ব্যফস্থাদকয (৫-৭)টি 

গুণাফরী ফণ েনা কযদর। 

ব্যফস্থাদকয (৩-

৪)টি গুণাফরী ফণ েনা 

কযদর। 

ব্যফস্থাদকয (১-২)টি 

গুণাফরী ফণ েনা কযদর। 

 

ব্যফস্থানায 

গুরুত্ব 

ব্যফায় ব্যফস্থানায 

সযচারনায় প্রবাফ 

সফস্তায কদয, এভন ৪টি 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা কযদর 

ব্যফায় ব্যফস্থানায 

সযচারনায় প্রবাফ 

সফস্তায কদয, এভন ৩টি 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা কযদর 

ব্যফায় ব্যফস্থানায 

সযচারনায় প্রবাফ 

সফস্তায কদয, এভন ২টি 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা কযদর 

ব্যফায় ব্যফস্থানায 

সযচারনায় প্রবাফ 

সফস্তায কদয, এভন ১টি 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা কযদর 

 

                                                                                                                                 কভাট   

সফ:দ্র: মথামথ/পূণ োঙ্গ =( ০-১০০%) 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 প্রদয়াজন 

 

 



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

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

 

A¨vmvBb‡g›U 

b¤^i 

A¨vmvBb‡g›U wkLbdj/ 

welqe¯‘ 

wb‡`©kbv 

(ms‡KZ/avc/

cwiwa) 

g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª·) 

 

A¨vmvBb‡g›U 

b¤^i - 2 

1.  cÖvc¨ ‡bv‡Ui my` wbY©q e¨vL¨v Ki|  

2. ivBnvb Avdbvb GÛ †Kvs 2011 mv‡ji 

1jv Rvbyqvwi Zvwi‡L Abv`vqx I 

m‡›`nRbK cvIbv mwÂwZi †µwWU †Ri 

900 UvKv wQj| H eQi †gvU Abv`vqx 

cvIbvi cwigvb 700 UvKv wQj| 2011 

mv‡ji 31 wW‡m¤̂i Zvwi‡L cÖvc¨ wnmv‡ei 

cwigvY wQj 24,000 UvKv Ges cÖvc¨ 

wnmv‡ei 5% m‡›`nRbK cvIbv mwÂwZ 

ivL‡Z n‡e| 

2012 mv‡j †gvU Abv`vqx cvIbvi cwigvY 

n‡qwQj 1,350 UvKv| 2012 mv‡ji 31 

wW‡m¤^i Zvwi‡L cÖvc¨ wnmv‡ei cwigvY wQj 

25,000 UvKv Ges cÖvc¨ wnmv‡ei 5% 

m‡›`nRbK cvIbv mwÂwZ ivL‡Z n‡e| 

2013 mv‡j †gvU Abv`vqx cvIbvi cwigvb 

n‡qwQj 1,000 UvKv Ges eQ‡ii †k‡l 

cÖvc¨ wnmv‡ei cwigvY wQj 10,000 UvKv| 

cÖvc¨ wnmv‡ei 5% m‡›`nRbK cvIbv 

mwÂwZ ivL‡Z n‡e| 

D³ eQi¸‡jvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Rv‡e`v, 

Abv`vqx I m‡›`nRbK cvIbv mwÂwZ wnmve 

cȪ ‘Z K‡i D³ eQi¸‡jvi wek` Avq 

weeiYx Ges Avw_©K weeiYx‡Z mswkøó 

`dvmg~n †`LvI| 

Aa¨vq 1 

cÖvc¨mg~‡ni 

wnmveiÿY 

 

 

 

 

 

 

 

 cÖvc¨ ‡bv‡Ui 

my` 

 

 Rv‡e`v 

`vwLjv 

 

 Abv`vqx 

cvIbv 

mwÂwZ 

 

 wek` Avq 

weeiYx Ges 

Avw_©K 

weeiYx 

 

 

 

 

cvi`wk©Zvi gvb / b¤^i ‡¯‹vi gšÍe¨ 

wb‡`©kbv 4 3 2 1 

cÖvc¨ 

‡bv‡Ui 

my` 

D`vniYmn 

cÖvc¨ ‡bv‡Ui 

my‡`i aviYv  

mwVKfv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

D`vniYmn 

cÖvc¨ ‡bv‡Ui 

my‡`i aviYv 

AwaKvsk   

mwVKfv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

D`vniYmn cÖvc¨ 

‡bv‡Ui my‡`i 

aviYv AvswkK   

mwVKfv‡e e¨vL¨v 

Ki‡j 

cÖvc¨ ‡bv‡Ui 

my‡`i aviYv 

AvswkK e¨vL¨v 

Ki‡j 

  

Rv‡e`v 

`vwLjv 

e¨vL¨vmn 

Rv‡e`v `vwLjv 

avivevwnKfv‡e 

wjL‡j 

Rv‡e`v `vwLjv 

avivevwnKfv‡e  

wjL‡j 

Rv‡e`v `vwLjv 

m¤ú~Y© wjL‡j 

Rv‡e`v 

`vwLjvi 

AvswkK wjL‡j 

  

Abv`vqx 

cvIbv 

mwÂwZ 

MYbvKvR©mn 

Abv`vqx cvIbv 

mwÂwZ wbY©q 

Ki‡j 

Abv`vqx cvIbv 

mwÂwZ wbY©q 

Ki‡j 

Abv`vqx cvIbv 

mwÂwZ AvswkK 

wbY©q Ki‡j 

Abv`vqx 

cvIbv mwÂwZi 

aviYv w`‡j 

  

wek` 

Avq-

weeiYx 

Ges 

Avw_©K 

weeiYx 

wbfy©jfv‡e wek` 

Avq-weeiYx 

Ges Avw_©K 

weeiYx ‰Zwi 

Ki‡j 

wek` Avq-

weeiYx Ges 

Avw_©K weeiYx 

‰Zwi Ki‡j 

wek` Avq-

weeiYx Ges 

Avw_©K weeiYx 

AvswkK ‰Zwi 

Ki‡j 

wek` Avq-

weeiYx Ges 

Avw_©K weeiYx 

fzjfv‡e ‰Zwi 

Ki‡j 

  

‡gvUt-   

we: ª̀: eivÏK…Z b¤^i:- 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 

 


