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2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U 

welq: e¨emvq D‡`¨vM                   welq †KvW: 143                                                                ¯Íi: GmGmwm 

A¨vmvBb‡g›U 

b¤̂i, Aa¨vq 

I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

A¨vmvBb‡g›U wkLbdj/welqe¯‘ 

wb‡ ©̀kbv 

(ms‡KZ/avc/cwiwa) 

g~j¨vqb wb‡ ©̀kbv (iæweª·) 

 gšÍe¨ 

 

1 

 

cÖ_g Aa¨vq:   

e¨emvq 

cwiwPwZ 

evsjv‡`‡k 

e¨emvq 

m¤cÖmvi‡Y 

e¨emvq 

cwi‡e‡ki 

cÖfve 

we‡kølY|  

 e¨emv‡qi aviYv 

e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡ev 

 

 e¨emv‡qi 

cÖKvi‡f` eY©bv 

Ki‡Z cvi‡ev 

 

 

 e¨emv‡qi Dci 

cÖfve we Í̄viKvix 

cwi‡e‡ki 

Dcv`vb¸‡jv 

wPwýZ Ki‡Z 

cvi‡ev| 

 

 cÖ‡qvR‡b Ges m¤¢e 

n‡j wk¶K/ 

mncvVx/cwiwPZ 

e¨emvqx /cwiR‡bi 

KvQ †_‡K 

(†gvevBj/B›Uvi‡b‡Ui 

mvnv‡h¨) e¨emvq 

cwi‡ek msµvšÍ 

AwfÁZv †R‡b †bqv 

†h‡Z cv‡i| 

 e¨emv‡qi aviYv e¨vL¨v 

Ki‡Z n‡e | 

 e¨emv‡qi cÖKvi‡f` 

Q‡K cÖ`k©b K‡i 

e¨vL¨v Ki‡Z n‡e | 

 e¨emvq cwi‡ek Gi 

aviYv e¨vL¨v Ki‡Z 

n‡e | 

 evsjv‡`‡k e¨emvwqK 

cwi‡ek Gi 

Dcv`vb¸wj e¨vL¨v 

Ki‡Z n‡e| 

 

wb‡ ©̀kK cvi`wk©Zvi gvÎv/ b¤̂i †¯‹vi 

4 3 2 1 

K) e¨emv‡qi 

aviYv 

D`vniYmn e¨emv‡qi 

aviYv h_vh_fv‡e e¨vL¨v 

Ki‡j 

D`vniYmn e¨emv‡qi 

aviYvi AwaKvsk e¨vL¨v 

Ki‡j 

e¨emv‡qi aviYvi  

AvswkK e¨vL¨v Ki‡j 

ïay e¨emv‡qi 

msÁv wjL‡j 

 

L) e¨emv‡qi  

cÖKvi‡f` 

 

D`vniYmn e¨emv‡qi 

cÖKvi‡f` Q‡K cÖ`k©bmn 

wkí, evwYR¨ I cÖZ¨¶ 

†mevi e¨vL¨v Ki‡j 

e¨emv‡qi cÖKvi‡f` Q‡K 

cÖ`k©bmn wkí, evwYR¨ I 

cÖZ¨¶ †mevi D`vniY 

Qvov e¨vL¨v Ki‡j 

e¨emv‡qi cÖKvi‡f` Q‡K 

cÖ`k©bmn wkí, evwYR¨ I 

cÖZ¨¶ †mevi g‡a¨ 

†h‡K‡bv ỳwUi e¨vL¨v 

Ki‡j 

ïay e¨emv‡qi 

cÖKvi‡f` wjL‡j 

 

M) e¨emvq 

cwi‡ek Gi 

aviYv 

D`vniYmn e¨emvq 

cwi‡e‡ki aviYv 

mwVKfv‡e e¨vL¨v Ki‡j 

D`vniYmn e¨emvq 

cwi‡e‡ki aviYvi e¨vL¨v 

AwaKvsk mwVK n‡j 

D`vniYmn e¨emvq 

cwi‡e‡ki aviYvi  e¨vL¨v 

AvswkK mwVK n‡j 

ïay e¨emvq 

cwi‡e‡ki msÁv 

wjL‡j 

 

N) e¨emvq 

cwi‡e‡ki 

Dcv`vb 

e¨emvq cwi‡e‡ki 

Dcv`vb¸‡jv h_vh_fv‡e 

Q‡K Dc¯’vcb Ki‡j 

e¨emvq cwi‡e‡ki 

Dcv`vb¸‡jv 

avivevwnKfv‡e Q‡K 

Dc¯’vcb  bv Ki‡j 

e¨emvq cwi‡e‡ki 

Dcv`vb¸‡jv AvswkK 

Q‡K Dc¯’vcb Ki‡j 

ïayy e¨emvq 

cwi‡e‡ki 

Dcv`vb¸‡jvi bvg 

wjL‡j 

 

O) evsjv‡`‡k 

e¨emvwqK 

cwi‡e‡ki 

cÖfve 

evsjv‡`‡ki e¨emvq 

evwY‡R¨i Dci cÖfve 

we Í̄viKvix cwi‡e‡ki  

4wU Dcv`vb D`vniYmn 

e¨vL¨v Ki‡j 

evsjv‡`‡ki e¨emvq 

evwY‡R¨i Dci cÖfve 

we Í̄viKvix cwi‡e‡ki 3wU 

Dcv`vb D`vniYmn 

e¨vL¨v Ki‡j 

evsjv‡`‡ki e¨emvq 

evwY‡R¨i Dci cÖfve 

we Í̄viKvix cwi‡e‡ki  

2wU Dcv`vb e¨vL¨v Ki‡j 

evsjv‡`‡ki 

e¨emvq evwY‡R¨i 

Dci cÖfve 

we Í̄viKvix 

cwi‡e‡ki 1wU 

Dcv`vb e¨vL¨v 

Ki‡j 

 

 †gvU  

eivÏK…Z b¤̂i: 20  

  h_vh_: 80-100% , AwaKvsk: 60-79% , AvswkK  50-69% 

 

 

   b¤̂‡ii e¨vwß gšÍe¨ 

16-20 AwZ DËg 

14-15 DËg 

10-13 fv‡jv 

0-09 AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

 



2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U 

welq: e¨emvq D‡`¨vM                   welq †KvW: 143                                                                        ¯Íi: GmGmwm 

A¨vmvBb‡g›U 

b¤̂i, Aa¨vq 

I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

A¨vmvBb‡g›U 

wkLbdj/ 

welqe ‘̄ 

wb‡ ©̀kbv 

(ms‡KZ/avc/cwiwa

) 

g~j¨vqb wb‡ ©̀kbv (iæweª·) gšÍe¨ 

 

2 

 

wØZxq Aa¨vq: 

e¨emvq 

D‡`¨vM I 

D‡`¨v³v 

 

evsjv‡`‡ki 

Av_©-mvgvwRK 

Dbœq‡b 

e¨emvq 

D‡`¨v†Mi 

f~wgKv 

wbiƒcY 

 

 D‡`¨vM I 

e¨emvq 

D‡`¨v‡Mi 

aviYv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡ev  

 e¨emvq 

D‡`¨vM M‡o 

DVvi AbyK~j 

cwi‡ek eY©bv 

Ki‡Z cvi‡ev 
 

 e¨emvq 

D‡`¨v‡Mi 

ˆewkó¨ I 

Kvh©vewj eY©bv 

Ki‡Z cvi‡ev  

 evsjv‡`‡ki 

Av_©-mvgvwRK 

Dbœq‡b 

e¨emvq 

D‡`¨v†Mi 

¸iæZ¡ e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡ev 

 

 

 D‡`¨vM I e¨emvq 

D‡`¨vM Gi aviYv 

w`‡Z n‡e 

 e¨emvq D‡`¨vM 

M‡o DVvi AbyK~j 

cwi‡e‡ki eY©bv 

w`‡Z n‡e 

 e¨emvq D‡`¨v‡Mi 

ˆewkó¨ eY©bv 

Ki‡Z n‡e 

 Av_©-mvgvwRK 

Dbœq‡b e¨emvq 

D‡`¨v‡Mi ¸iæZ¡ 

e¨vL¨v Ki‡Z n‡e 

 

 

 

wb‡ ©̀kK cvi`wk©Zvi gvÎv/ b¤̂i †¯‹vi 

4 3 2 1 

K) D‡`¨vM I 

e¨emvq D‡`¨v‡Mi 

aviYv 

D`vniYmn D‡`¨vM I 

e¨emvq D‡`¨v‡Mi aviYv 

h_vh_fv‡e e¨vL¨v 

Ki‡j 

D`vniYmn D‡`¨vM I 

e¨emvq D‡`¨v‡Mi 

aviYvi e¨vL¨v 

AwaKvsk mwVK n‡j 

D`vniYmn D‡`¨vM 

I e¨emvq D‡`¨v‡Mi 

aviYvi e¨vL¨v 

AvswkK mwVK n‡j 

ïay D‡`¨vM I 

e¨emvq D‡`¨v‡Mi 

msÁv wjL‡j 

 

L) e¨emvq D‡`¨vM 

M‡o DVvi AbyK~j 

cwi‡ek 

e¨emv‡qi AbyK~j 

cwi‡e‡ki 6wU Dcv`vb 

h_vh_fv‡e e¨vL¨v 

Ki‡j 

e¨emv‡qi AbyK~j 

cwi‡e‡ki 5wU 

Dcv`vb mwVKfv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

e¨emv‡qi AbyK~j 

cwi‡e‡ki 4wU 

Dcv`vb mwVKfv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

e¨emv‡qi AbyK~j 

cwi‡e‡ki (1-3) wU 

Dcv`vb mwVKfv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

 

M) e¨emvq 

D‡`¨v‡Mi ˆewkó¨ 

e¨emvq D‡`¨v‡Mi 8wU 

ˆewkó¨ h_vh_fv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

e¨emvq D‡`¨v‡Mi (6-

7)wU ˆewkó¨ 

mwVKfv‡e e¨vL¨v 

Ki‡j 

e¨emvq D‡`¨v‡Mi 

(3-5)wU ˆewkó¨ 

e¨vL¨v Ki‡j 

e¨emvq D‡`¨v‡Mi 

(1-2)wU ˆewkó¨ 

e¨vL¨v Ki‡j 

 

N) Av_©-mvgvwRK 

Dbœq‡b e¨emvq 

D‡`¨v‡Mi ¸iæZ¡ 

Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b 

e¨emvq D‡`¨v‡Mi 4wU 

¸iæZ¡¡ h_vh_fv‡e e¨vL¨v 

Ki‡j 

Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b 

e¨emvq D‡`¨v‡Mi 3wU 

¸iæZ¡¡ mwVKfv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

Av_©-mvgvwRK 

Dbœq‡b e¨emvq 

D‡`¨v‡Mi 2wU ¸iæZ¡¡ 

mwVKfv‡e e¨vL¨v 

Ki‡j 

Av_©-mvgvwRK 

Dbœq‡b e¨emvq 

D‡`¨v‡Mi 1wU ¸iæZ¡¡ 

e¨vL¨v Ki‡j 

 

  †gvU  

eivÏK…Z b¤̂i:16  

   

h_vh_: 80-100% , AwaKvsk: 60-79%  , AvswkK  50-69% 

 

 

 

b¤̂‡ii e¨vwß gšÍe¨ 

13-16 AwZ DËg 

11-12 DËg 

08-10 fv‡jv 

0-07 AMÖMwZ cÖ‡qvRb 
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2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U 

welq: wnmveweÁvb                   welq †KvW: 146                                                                Í̄i: GmGmwm 

 

নম্বরেে ব্যাপ্তি মন্তব্য 

১৩- ১৬ অপ্তি উত্তম 

১১- ১২ উত্তম 

০৮- ১০ ভার া 

০- ০৭  অগ্রগপ্তিে প্রর াজন 

অযাসাইনরমন্ট 

নম্বে, অধ্যা  

ও অধ্যা  

প্তিরোনাম 

 

অযাসাইনরমন্ট 

 

প্তিখনফ / প্তিষ িস্তু 

 

প্তনরদ েিনা 

(সংরেি/ধাপ/পপ্তেপ্তধ) 

 

মূল্যা ন প্তনরদ েিনা   

(রুপ্তিক্স) 

 

মন্তব্য 

০১ 

 

প্তিিী  

অধ্যা : 

ল নরদন 

ব্যিসাপ্ত ে ল নরদরনে পপ্তেপ্তিপ্তি 

 

সহা ে িথ্য 

সাদাফ এন্টােপ্রাইরজে মাপ্ত রেে প্তনেট হরি 

২০২০ সার ে জুন মারস জনাি সাদারফে 

প্তনেট হরি প্তনরনাক্ত ঘটনাসমূহ জানা যা : 

জুন ১ মাপ্ত ে নগদ ২০,০০০ টাো ও 

৩৫,০০০ টাো আসিািপত্র ব্যিসা  

প্তিপ্তনর াগ েে । 

জুন ৯ ভাড়া পপ্তেরিাধ ৮,০০০ টাো। 

জুন ১৩ মাপ্ত ে ব্যপ্তক্তগি সম্পদ প্তিক্র  েরে 

প্তনরজ ব্যিহারেে জন্য ৩০,০০০ টাো প্তদর  

এেটি ল্যাপটপ প্তেন । 

জুন ২০  োপ্তদফ এন্ড সরেে োছ লেরে ধারে 

ক্র  ৭,০০০ টাো।  

জুন ২৩  পাওনাদােরে পপ্তেরিাধ ৭,০০০ 

টাো। 

জুন ২৬  ৪,০০০ টাোে পণ্য প্তিক্রর ে চুপ্তক্ত 

সম্পাদন হর া। 

জুন ৩০  ১৮,০০০ টাো লিিরন ম্যারনজাে 

প্তনর াগ েো  হর া। 

 ল নরদরনে ধােণা 

ব্যাখ্যা েেরি 

পােরি। 

 

 ল নরদরনে প্রকৃপ্তি 

িনাক্ত েেরি 

পােরি। 

 

 প্তহসাি সমীেেরণ 

ব্যিসাপ্ত ে 

ল নরদরনে প্রভাি 

ব্যাখ্যা েেরি 

পােরি। 

 

 ল নরদরনে সমে েরন 

প্রর াজনী  

দপ্ত  াপ্তদ 

যোযেভারি প্রস্তুি 

েেরি পােরি। 

 

 সহা ে িথ্য 

ভার াভারি পরড় 

প্তনরি হরি। 

 

 ল নরদরনে প্রকৃপ্তি 

িা  বিপ্তিষ্ট্য িণ েনা 

েেরি হরি। 

 

 ঘটনা হরি ল নরদন 

প্তিপ্তিি েেরি হরি। 

 

 প্তহসাি সমীেেরণ 

ল নরদরনে প্রভাি 

িণ েনা েেরি হরি। 

 

 সহা ে িথ্য 

ব্যিহাে েরে 

ল নরদরনে উৎস 

দপ্ত   প্তহরসরি 

িা ান প্রস্তুি েেরি 

হরি। 

 

প্তনরদ েিে 

পােদপ্তি েিাে মাত্রা /নম্বে লকাে  

৪ ৩ ২ ১ 

ে) 

ল নরদরনে  

প্রকৃপ্তি িা 

বিপ্তিষ্ট্য 

ল নরদরনে ৬টি 

বিপ্তিষ্ট্য 

িণ েনাসহ প্ত খর  

ল নরদরনে 

েমপরে ৪টি 

বিপ্তিষ্ট্য িণ েনাসহ  

প্ত খর  

ল নরদরনে  

েমপরে ২টি 

বিপ্তিষ্ট্য িণ েনাসহ  

প্ত খর  

ল নরদরনে 

নূন্যিম ধােণা িা 

১টি বিপ্তিষ্ট্য 

প্ত খর  

 

খ) সে  

ঘটনা 

ল নরদন িা 

োেণসহ 

ব্যাখ্য 

৪ টি ল নরদন 

োেণসহ ব্যাখ্যা 

েেরি পাের  

৩ টি ল নরদন 

োেণসহ ব্যাখ্যা 

েেরি পাের  

২ টি ল নরদন 

োেণসহ ব্যাখ্যা 

েেরি পাের  

১ টি ল নরদন 

োেণসহ ব্যাখ্যা 

েেরি পাের  

 

গ) প্তহসাি 

সমীেেরণ 

ল নরদরনে    

প্রভাি 

৪ টি ল নরদরনে 

প্রভাি প্রদি েন 

েেরি পাের  

৩ টি   ল নরদরনে 

প্রভাি প্রদি েন 

েেরি পাের  

২ টি   ল নরদরনে 

প্রভাি প্রদি েন 

েেরি পাের  

১ টি   ল নরদরনে 

প্রভাি প্রদি েন 

েেরি পাের  

 

ঘ) জুন ২০ 

িাপ্তেরখে 

ল নরদন 

িাো এেটি 

িা ান 

প্রস্তুিেেণ 

সঠিেভারি 

িা ান প্রস্তুি 

েরে সে  িথ্য 

অন্তর্ভ েক্ত েেরি 

পাের  

িা ারনে প্তভিে 

১টি িথ্য র্ভ  হর  

িা ারনে প্তভিে  

২টি িথ্য র্ভ  হর  

িা ারনে প্তভিে 

সরি োচ্চ ৪টি িথ্য 

র্ভ  হর  

 

লমাট   

 

অযাসাইনরমরন্টে জন্য িোদ্দকৃি নম্বে:  ১৬ 
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  2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U 

welq: wnmveweÁvb                   welq †KvW: 146                                                                Í̄i: GmGmwm 

 

নম্বরেে ব্যাপ্তি মন্তব্য 

১৩- ১৬ অপ্তি উত্তম 

১১- ১২ উত্তম 

০৮- ১০ ভার া 

০- ০৭  অগ্রগপ্তিে প্রর াজন 

 

 

অযাসাইনরমন্ট 

নম্বে, অধ্যা  

ও অধ্যা  

প্তিরোনাম 

 

অযাসাইনরমন্ট 

 

প্তিখনফ / প্তিষ িস্তু 

 

প্তনরদ েিনা 

(সংরেি/ধাপ/পপ্তেপ্তধ) 

 

মূল্যা ন প্তনরদ েিনা   

(রুপ্তিক্স) 

 

মন্তব্য 

০২ 

 

ষষ্ঠ অধ্যা : 

জারিদা 

সাধােন জারিদা 

 

সহা ে িথ্য 

িামস িাদাস ে এে ২০২০ সার ে  

জানু াপ্তে মারসে প্তেছু ল নরদন তুর  

ধো হর া: 

জানু ১  নগদ ৩০,০০০ টাো, ৪০,০০০ 

টাো ব্যাংে জমা ও ১৫,০০০ টাোে  

পণ্য প্তনর  ব্যিসা  আেম্ভ েে ।  

জানু  ৫  পণ্য প্তিক্র  ২০,০০০ টাো, 

যাে ৪০% নগরদ। 

জানু ৭ ব্যাংে হরি উরত্তা ন েো হর া 

১২,০০০ টাো। 

জানু   ১০  প্রিােণা িািদ ব্য  ৮,০০০ 

টাো। 

 

 

 জারিদাে ধােণা ও 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

েেরি পােরি। 

  

 জারিদাে 

লেপ্তণপ্তিভাগ েেরি 

পােরি। 

 

 ল নরদরনে সাধােন 

জারিদা দাপ্তখ া 

প্রদান েেরি 

পােরি। 

 সহা ে িথ্য 

ভার াভারি পরড় 

প্তনরি হরি। 

 

 জারিদাে ধােণাসহ 

গুরুত্ব িণ েনা েেরি 

হরি। 

 

 প্তিরিষ ও প্রকৃি 

জারিদাে 

লেপ্তণপ্তিভাগ  িণ েনা 

েেরি হরি। 

 

 সহা ে িথ্য 

অনুসেন েরে 

ল নরদনসমূহরে 

জারিদার্ভক্ত েেরি 

হরি। 

 

 

প্তনরদ েিে 

পােদপ্তি েিাে মাত্রা /নম্বে লকাে  

৪ ৩ ২ ১ 

ে) জারিদাে 

ধােণা ও গুরুত্ব  

সঠিেভারি জারিদাে 

ধােণা  ও গুরুত্বসমূহ  

িণ েনা  েের  

জারিদাে ধােণা ও 

অপ্তধোংি গুরুত্ব  

িণ েনা  েের  

জারিদাে ধােণা ও 

নূন্যিম গুরুত্ব িণ েনা 

েের  

জারিদাে ধােণা 

অেিা নূন্যিম গুরুত্ব 

প্ত খর  

 

খ) প্তিরিষ 

জারিদাে 

লেপ্তণপ্তিভাগেেণ 

সঠিেভারি প্তিরিষ  

জারিদা   লেপ্তণপ্তিভাগ 

িণ েনা েের  

প্তিরিষ  জারিদাে 

লযরোন ৪টি লেপ্তণে 

িণ েনা  েের  

প্তিরিষ  জারিদাে 

লযরোন ৩টি লেপ্তণে 

িণ েনা  েের  

প্তিরিষ  জারিদাে 

লযরোন ২টি লেপ্তণে 

নাম িা িণ েনা  েের  

 

গ) প্রকৃি 

জারিদাে 

লেপ্তণপ্তিভাগেেণ 

সঠিেভারি প্রকৃি  

জারিদা   লেপ্তণপ্তিভাগ 

িণ েনা েের  

প্রকৃি  জারিদাে 

লযরোন ৩টি 

লেপ্তণে িণ েনা  

েের  

প্রকৃি   জারিদাে 

লযরোন ২টি লেপ্তণে 

িণ েনা  েের  

প্রকৃি   জারিদাে 

লযরোন ১টি লেপ্তণে 

নাম িা িণ েনা  েের  

 

ঘ) 

ল নরদনসমূরহে  

জারিদার্ভক্তেেণ 

যোযেভারি ৪ টি 

ল নরদন জারিদার্ভক্ত 

েের  

৩ টি ল নরদন 

জারিদার্ভক্ত েের  

২ টি ল নরদন 

জারিদার্ভক্ত েের  

১ টি ল নরদন 

জারিদার্ভক্ত েের  
 

লমাট নম্বে  

 

অযাসাইনরমরন্টে জন্য িোদ্দকৃি নম্বে:  ১৬ 



 

 

 

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_x©‡`i Rb¨ 

A¨vmvBb‡g›U  

 

 

welq : wdb¨vÝ I e¨vswKs   

welq †KvW :  152    



2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_x©‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U 

welq: wdb¨vÝ I e¨vswKs                       welq †KvW :  152                  Í̄i: GmGmwm 

A¨vmvBb‡g›U 

b¤^i, Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

A¨vmvBb‡g›U wkLbdj/welqe¯‘ 

wb‡`©kbv 

(ms‡KZ/avc/cwiwa) 

g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª·) gšÍe¨ 

 

1 

 

 

cÖ_g Aa¨vq: 

A_©vqb I 

e¨emvq A_©vqb 

 

Avw_©K 

e¨e ’̄vc‡Ki 

wm×všÍ MÖn‡Yi 

†ÿ‡Î Zvui 

A_©vqb 

e¨e ’̄vcbv 

welqK Ávb 

mnvqK -  

welqwUi   

†hŠw³KZv 

wbiƒcY 

 A_©vq‡bi msÁv 

eY©bv Ki‡Z cvi‡e 

 A_©vq‡bi ¸iæZ¡ 

e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 Avw_©K e¨e¯’vc‡Ki 

Kvh©vewj eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e 

   A¨vmvBb‡g›U 

cÖYq‡b wb‡¤œv³ 

welq¸‡jv 250 

k‡ãi g‡a¨ 

avivevwnKfv‡e 

eY©bvc~e©K m¤úbœ 

Ki‡Z n‡e: 

 A_©vq‡bi aviYv  

 Kvievwi A_©vq‡bi 

¸iæZ¡ 

 Avw_©K e¨e¯’vc‡Ki 

Kvh©vewj : 

(1) Avq wm×všÍ ev 

A_©vqb wm×všÍ 

(2) e¨q wm×všÍ ev 

wewb‡qvM wm×všÍ 

(3) Ab¨vb¨ wm×všÍ 

wb‡`©kK 

cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤^i 

†¯‹vi 

4 3 2 1 

K) 

A_©vq‡bi 

aviYv 

 

D`vniYmn 

A_©vq‡bi aviYv 

h_vh_fv‡e e¨vL¨v 

Ki‡j 

D`vniYmn 

A_©vq‡bi aviYv  

e¨vL¨v Ki‡j 

D`vniY Qvov 

A_©vq‡bi aviYv 

e¨vL¨v Ki‡j 

A_©vq‡bi aviYv 

AvswkKfv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

 

Kvievwi 

A_©vq‡bi 

¸iæZ¡ 

 

A_©vq‡bi 4wU 

¸iæZ¡ h_vh_fv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

A_©vq‡bi 3wU 

¸iæZ¡ 

h_vh_fv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

A_©vq‡bi 2wU 

¸iæZ¡ e¨vL¨v 

Ki‡j 

A_©vq‡bi 1wU 

¸iæZ¡ e¨vL¨v 

Ki‡j 

 

Avq wm×všÍ 

ev A_©vqb 

wm×všÍ 

D`vniYmn Avq 

wm×všÍ h_vh_fv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

D`vniYmn Avq 

wm×v‡šÍi  e¨vL¨v 

cÖ`vb Ki‡j 

D`vniY Qvov 

Avq wm×v‡šÍi  

e¨vL¨v cÖ`vb 

Ki‡j 

Avq wm×v‡šÍi 

AvswkK e¨vL¨v 

Ki‡j 

 

e¨q wm×všÍ 

ev wewb‡qvM 

wm×všÍ 

D`vniYmn e¨q 

wm×v‡šÍi h_vh_ 

e¨vL¨v Ki‡j 

D`vniYmn e¨q 

wm×v‡šÍi  e¨vL¨v 

Ki‡j 

D`vniY Qvov 

e¨q wm×v‡šÍi 

e¨vL¨v Ki‡j 

e¨q wm×v‡šÍi 

AvswkK e¨vL¨v 

Ki‡j 

 

Ab¨vb¨ 

wm×všÍ 

D`vniYmn 

Ab¨vb¨ wm×v‡šÍi 

h_vh_ e¨vL¨v 

Ki‡j 

D`vniYmn 

Ab¨vb¨ 

wm×v‡šÍi  e¨vL¨v 

Ki‡j 

D`vniY Qvov 

Ab¨vb¨ wm×v‡šÍi 

e¨vL¨v Ki‡j 

Ab¨vb¨ wm×v‡šÍi 

AvswkK e¨vL¨v 

cÖ`vb Ki‡j 

 

†gvU  

A¨vmvBb‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z b¤^i:  20 
 

 

                                                                                       h_vh_- 80-100%,  AwaKvsk- 70-79%, AvswkK- 50-69%, h_vh_ nqwb- 49% Gi wb‡P 

 

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_x©‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U 

b¤^‡ii e¨vwß gšÍe¨ 

16 - 20 AwZ DËg 

14 - 15 DËg 

10 - 13 fv‡jv 

0-9 AMÖMwZ cÖ‡qvRb 



welq: wdb¨vÝ I e¨vswKs                welq †KvW :   152                     Í̄i: GmGmwm 

A¨vmvBb‡g›U 

b¤^i, Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

A¨vmvBb‡g›U wkLbdj/welqe¯‘ 

wb‡`©kbv 

(ms‡KZ/avc/cwiwa) 

g~j¨vqb wb‡`©kbv(iæweª·) gšÍe¨ 

 

2 

 

 

Z…Zxq Aa¨vq: 

A‡_©i mgq 

g~j¨ 

 

wewb‡qvM 

wm×všÍ MÖn‡Y 

A‡_©i  

fwel¨r 

g~‡j¨i f‚wgKv 

wbiƒcY 

 

 A‡_©i mgq 

g~‡j¨i aviYv 

e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e 

 

 A‡_©i eZ©gvb 

g~j¨ I fwel¨r 

g~‡j¨i g‡a¨ 

m¤úK© wbY©q 

Ki‡Z cvi‡e 

 

 A‡_©i fwel¨r 

g~j¨ wbY©q K‡i 

wewb‡qvM wm×všÍ 

wb‡Z cvi‡e 

A¨vmvBb‡g›U cÖYq‡bi 

†ÿ‡Î wb‡¤œi welq¸‡jvi 

h_vh_ e¨vL¨v I wba©vwiZ 

mgm¨vi h_vh_ mgvavb 

we‡ePbvq wb‡Z n‡e - 

 D`vniYmn A‡_©i mgq 

g~‡j¨i aviYvi e¨vL¨v 

w`‡Z n‡e 

 D`vniYmn A‡_©i 

fwel¨r g~j¨ I evwl©K 

Pµe„w×KiY cÖwµqvi 

e¨vL¨v Ki‡Z n‡e 

 D`vniYmn eQ‡i 

GKvwaKevi 

Pµe„w×Ki‡Yi gva¨‡g 

fwel¨r g~j¨ wbY©‡qi 

cÖwµqv e¨vL¨v 

mgm¨v : 

GKRb PvKwiRxex Rwg 

weµq K‡i 10 jÿ 

UvKv †c‡jb| wZwb 5 

eQ‡ii Rb¨ UvKv¸‡jv 

2 wU e¨vs‡K ivL‡Z 

Pvb| GKwU e¨vs‡K 6 

jÿ UvKv Ges Ab¨ 

e¨vs‡K 4 jÿ UvKv 

ivL‡eb| GRb¨ X I 

Y `ywU e¨vs‡K 

†hvMv‡hvM Ki‡j X 

e¨vsK 9%  Pµe„w× 

gybvdv Ges  Y e¨vsK 

8.50% mvßvwnK 

wb‡`©kK cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤^i †¯‹vi 

4 3 2 1 

A‡_©i mgq 

g~‡j¨i aviYv 

 

 

D`vniYmn 

A‡_©i mgq 

g~‡j¨i aviYvi 

h_vh_ e¨vL¨v 

Ki‡j 

D`vniYmn 

A‡_©i mgq 

g~‡j¨i aviYvi 

e¨vL¨v Ki‡j 

D`vniY Qvov 

A‡_©i mgq 

g~‡j¨i aviYvi 

e¨vL¨v Ki‡j 

 

A‡_©i mgq 

g~‡j¨i aviYv 

AvswkKfv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

 

A‡_©i 

fwel¨r g~j¨ 

I 

Pµe„w×KiY 

cÖwµqv 

 

D`vniYmn 

A‡_©i fwel¨r 

g~j¨ I 

Pµe„w×KiY 

cÖwµqvi h_vh_ 

e¨vL¨v Ki‡j 

D`vniYmn 

A‡_©i fwel¨r 

g~j¨ I 

Pµe„w×KiY 

cÖwµqvi  e¨vL¨v 

Ki‡j 

D`vniY Qvov 

A‡_©i fwel¨r 

g~j¨ I 

Pµe„w×KiY 

cÖwµqvi  

e¨vL¨v Ki‡j 

A‡_©i fwel¨r 

g~j¨ I 

Pµe„w×KiY 

cÖwµqvi 

AvswkK e¨vL¨v 

Ki‡j 

 

evwl©K 

Pµe„w×KiY 

I eQ‡i 

GKvwaK 

Pµe„w×KiY 

 

 

D`vniYmn 

evwl©K 

Pµe„w×KiY I 

eQ‡i GKvwaK 

Pµe„w×KiY 

cÖwµqvi h_vh_ 

e¨vL¨v Ki‡j 

D`vniYmn 

evwl©K 

Pµe„w×KiY I 

eQ‡i GKvwaK 

Pµe„w×KiY 

cÖwµqvi e¨vL¨v 

Ki‡j 

D`vniY Qvov 

evwl©K 

Pµe„w×KiY I 

eQ‡i GKvwaK 

Pµe„w×KiY 

cÖwµqvi  

e¨vL¨v Ki‡j 

evwl©K 

Pµe„w×KiY I 

eQ‡i GKvwaK 

Pµe„w×KiY 

cÖwµqvi 

AvswkK e¨vL¨v 

Ki‡j 

 

evwl©K 

Pµe„w×KiY 

I eQ‡i 

GKvwaK 

Pµe„w×KiY 

K‡i A‡_©i 

fwel¨r g~j¨ 

wbY©q 

mgm¨vi 

Av‡jv‡K 

h_vh_ cÖwµqv 

AbymiY I m~Î 

cÖ‡qvM K‡i 

mwVK A‡_©i 

fwel¨r g~j¨ 

wbY©q Ki‡j 

mgm¨vi 

Av‡jv‡K h_vh_  

m~Î cÖ‡qvM K‡i 

mwVK A‡_©i 

fwel¨r g~j¨ 

wbY©q Ki‡j 

mgm¨vi 

Av‡jv‡K m~Î 

cÖ‡qvM K‡i  

A‡_©i fwel¨r 

g~j¨ wbY©q 

Ki‡j 

mgm¨vi 

Av‡jv‡K  A‡_©i 

fwel¨r g~j¨ 

AvswkK wbY©q 

Ki‡j 

 

wewb‡qvM 

wm×všÍ MÖnY 

MvwYwZK 

djvdj I 

h_vh_ 

e¨vL¨vmn mwVK 

wm×všÍ MÖnY 

Ki‡j 

MvwYwZK 

djvd‡ji 

wfwË‡Z mwVK 

wm×všÍ MÖnY 

Ki‡j 

MvwYwZK 

djvdj Ges 

†Kv‡bv e¨vL¨v 

Qvov mwVK 

wm×všÍ MÖnY 

Ki‡j 

MvwYwZK 

djvdj Ges 

†Kv‡bv e¨vL¨v 

Qvov fzj  

wm×všÍ MÖnY 

Ki‡j 

 

  †gvU  

 



Pµe„w× gybvdv w`‡Z 

Pvq| GgZve¯’vq †Kvb 

e¨vs‡K KZ UvKv 

ivL‡j AwaK jvfevb 

n‡eb Zv wb‡q wZwb 

wm×všÍnxbZvq fzM‡Qb| 

Zuvi wewb‡qvM wm×všÍ 

MÖn‡Yi Rb¨ †Zvgv‡K 

†hŠw³K civgk© w`‡Z 

n‡e| 

A¨vmvBb‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z b¤^i :  20 

h_vh_- 80-100%,  AwaKvsk- 70-79%, AvswkK- 50-69%, h_vh_ nqwb- 49% Gi wb‡P 

 

 

b¤^‡ii e¨vwß gšÍe¨ 

16 - 20 AwZ DËg 

14 - 15 DËg 

10 - 13 fv‡jv 

0-9 AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

 

 

 

 

 


