
Gm.Gm.wm †fvK beg †kÖbx cixÿv 2021 G AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U 
welq: c`v_© weÁvb-1                  welq †KvW: 1915                                             ¯Íi: Gm.Gm.wm/`vwLj (‡fv‡Kkbvj) 

 

A¨vmvB
b‡g›U 
b¤̂i 

A¨vmvBb‡g›U wkLbdj/welqe¯‘ wb‡ ©̀kbv/ 

(ms‡KZ/ avc/ 
cwiwa) 

g~j¨vqb wb‡ ©̀kbv (iæweª·) 

 
 

3 
 

Aa¨vq 
6 

e¯‘i 
Dci 

Zv‡ci 
cÖfve 

 
ZvcgÎv cwigv‡ci wewfbœ 
†¯‹‡j GKB ZvcgvÎv wfbœ 
wfbœ n‡jI -40º ZvcgvÎv 
†mjwmqvm I dv‡ibnvBU 
†¯‹‡j  GKB _v‡K, e¨vL¨v 
Ki| 

 Zvc I ZvcgvÎv 
e¨vL¨v Ki‡Z 
cvi‡e 
 

 c`v‡_©i 
ZvcgvwÎK ag© 
e¨vL¨v Ki‡Z 
cvi‡e 
 

 dv‡ibnvBU, 
†mjwmqvm Ges 
†Kjwfb †¯‹‡ji 
g‡a¨ m¤ú©K 
we‡kølY  Ki‡Z 
cvi‡e 

1. Zvc I ZvcgvÎv 
aviYv e¨vL¨v Ki‡Z 
n‡e  
 
2.   c`v‡_©i 
ZvcgvwÎK ag©  
e¨vL¨v Ki‡Z n‡e  
 
 
3. wfbœ †¯‹‡ji g‡a¨ 
m¤ú©K  e¨vL¨v Ki‡Z 
n‡e  
 
  

 
wb‡ ©̀kK mÿgZvi gvÎv/ b¤̂i †¯‹vi gšÍe¨ 

4 3 2 1 
Zvc I ZvcgvÎv D`vniYmnKv‡i 

Zvc I ZvcgvÎvi 
04wU cv_©K¨ e¨vL¨v 
Ki‡Z cvi‡j 

Zvc I ZvcgvÎvi 
04wU cv_©K¨ wjL‡Z 
cvi‡j 

Zvc I ZvcgvÎvi 
02wU cv_©K¨  wjL‡Z 
cvi‡j 

Zvc I ZvcgvÎv wK, 
Zv wjL‡Z cvi‡j 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c`v‡_©i 
ZvcgvwÎK ag©  

D`vniYmnKv‡i  
c`v‡_©i ZvcgvwÎK 
a‡g©i aviYv e¨vLv 
Ki‡Z cvi‡j 

D`vniYmnKv‡i  
c`v‡_©i ZvcgvwÎK 
ag© e¨vLv Ki‡Z 
cvi‡j 

c`v‡_©i ZvcgvwÎK ag© 
e¨vLv Ki‡Z cvi‡j 

c`v‡_©i ZvcgvwÎK ag© 
wK, Zv wjL‡Z cvi‡j  
 

 

wfbœ †¯‹‡ji g‡a¨ 
m¤ú©K 
 

wPÎmn ZvcgvÎvi  
wfbœ †¯‹‡ji g‡a¨ 
m¤ú©K ¯’vcb c~e©K 
A¨vmvBb‡g‡›Ui 
aviYvwUi MvwbwZK 
we‡kølY Ki‡Z 
cvi‡j 
 

ZvcgvÎvi  wfbœ 
†¯‹‡ji g‡a¨ m¤ú©K 
¯’vcb c~e©K 
A¨vmvBb‡g‡›Ui 
aviYvwUi MvwbwZK 
we‡kølY Ki‡Z 
cvi‡j 
 

A¨vmvBb‡g‡›Ui 
aviYvwUi MvwbwZK 
we‡kølY Ki‡Z cvi‡j 
 

ZvcgvÎvi  wfbœ 
†¯‹‡ji g‡a¨ m¤ú©K 
wK, Zv wjL‡Z cvi‡j 

 

 †gvU  
 

we.`ª: eivÏK…Z b¤̂i: - 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: 12 

ক্রম নম্বরেে ব্যাপ্তি রেটিং 

১ 10 - ১২ AwZDËg 

২ 7--9 DËg 

৩ 4-6 fv‡jv 

4 3 ev 3 Gi Kg AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

 
 
 
 



এএস / দাসি(ভভাকেলনা ) নবম পরীক্ষা ২০২১ এর সলক্ষার্থীকদর জন্য িযাািআনকমন্ট 

ভেস িঃ নবম        সবয়: সবসডিং ভমিআকন্টন্যান্স -২                       পত্র- প্রর্থম             ভোড: ৬৪১৪                                         স্তরিঃ এএস ( ভভাে ) 

 

 

 

 

                                                    

িযাািআনকমন্ট 

নম্বর 

িযাািআনকমন্ট 

 
সলিনফ 

সনকদ েলনা(িংকেত,পসরসি,

িাপ) 

মূল্যায়ন সনকদ েলনা(রুসিক্স) 

ভকার মন্তব্য 
ক্ষমতার মাত্রা/ নম্বর 

০২ 

Aa¨vq-5 
Kv‡Vi Kv‡Ri 
†Rvo 

োকের োকজর 

ভজাকের িার া 

সবসভন্ন প্রোর 

ভজাকের সুসবিা - 

িসুসবিা  ও  

ভজাকের ব্যবাকরর 

ব েনাকরণ 

 

 

 োকের োকজর 

ভজাকের িার া 

সদকত পারকব। 

 সবসভন্ন প্রোর 

ভজাকের সুসবিা 

ও িসুসবিা  ণ     

েরকত পারকব 

 

 সবসভন্ন প্রোর 

ভজাকের ব্যবার 

উকেি েরকত 

পারকব। 

 ভজাকের ভেস  

সবভাগ উকেি  

েরকত পারকব। 

 

 

 োকের োকজর 

ভজাকের িার া ব েনা 

েরকত কব   

 

 সবসভন্ন প্রোর 

ভজাকের সুসবিা ও 

িসুসবিা ব েনা 

েরকত কব   

 

 

 সবসভন্ন প্রোর 

ভজাকের ব্যবার 

ব েনা েরকত কব   

  

 ভজাকের ভেস  সবভাগ 

ব েনা েরকত কব   

 

 

 

সনকদ েলে 4 3 2 ১ 

 

 োকের োকজর 

ভজাকের িার া 

 

উদার  

োকের োকজর 

ভজাকের িার া 

ঠিেভাকব 

সিক 

 োকের োকজর 

ভজাকের িার া  

িসিোিংল  

ঠিেভাকব সিক 

োকের োকজর 

ভজাকের িার া 

িঅিংসলে 

সিক 

োকের োকজর 

ভজাকের িার া 

সিক 

  

সবসভন্ন প্রোর 

ভজাকের সুসবিা 

ও িসুসবিা  

সবসভন্ন প্রোর 

ভজাকের  ০৫টি 

সুসবিা ও িসুসবিা 

সিক  

সবসভন্ন প্রোর 

ভজাকের  ০৪টি 

সুসবিা ও িসুসবিা 

সিক  

সবসভন্ন প্রোর 

ভজাকের  ০৩টি 

সুসবিা ও 

িসুসবিা সিক  

সবসভন্ন প্রোর 

ভজাকের  ১-২ টি 

সুসবিা ও 

িসুসবিা সিক  

 

সবসভন্ন প্রোর 

ভজাকের ব্যবার  

সবসভন্ন প্রোর 

ভজাকের ব্যবার  

ঠিেভাকব 

সিক 

সবসভন্ন প্রোর 

ভজাকের ব্যবার   

িসিোিংল 

ঠিেভাকব সিক 

সবসভন্ন প্রোর 

ভজাকের   

ব্যবার  সিক 

সবসভন্ন প্রোর 

ভজাকের   

ব্যবার িঅিংসলে 

সিক 

ভেস  ব েনা 

েরকত কব   

 

উদার  

ভজাকের ভেস সবভাগ 

ঠিেভাকব 

ব েনা েরক 

উদার  ভজাকের 

ভে ণসবভাগ  

িসিোিংল 

ঠিেভাকব 

ব েনা েরক 

ভজাকের ভেস  

সবভাগ িঅিংসলে 

ব েনা েরক 

ভজাকের 

ভেস সবভা  র     

      

সবিঃ দ্রিঃ বরাদ্দকৃত নম্বর- যর্থাযর্থ/পূ োঙ্গ =৮০-১০০% ঠিে, িসিোিংল=৭০-৭৯% ঠিে, িঅিংসলে=৫০-৬৯% ঠিে 

এািআনকমকন্টর জন্য বরাদ্ধকৃত নম্বরিঃ১৬ 

ব্যাসি মন্তব্য 

১৩-১৬ িসত উত্তম 

১১-১২ উত্তম 

৮-১০ ভাকা 

০১-০৭ এর েম িগ্রগসত প্রকয়াজন 



এএস/দাসির (ভবাকেনার) নফভ ভেসি যীক্ষা ২০২১ এ অংগ্রিোযী সক্ষার্থীকদয জন্য অযাাইনকভন্ট 

 সফলয়: পাভ ম ভভসনাসয-২    সফলয় ভোড: ৭৪১৪              ত্র: প্রর্থভ                                স্তয: এএস   

অযাাইনকভন্ট 

নম্বয 

অযাাইনকভন্ট সিনপর/ 

সফলয়ফস্তু 

সনকদ মনা 

( ংকেত/ ধা /সযসধ) 

মূল্যায়ন সনকদ মনা (রুসিক্স) 

২   

অধ্যায়- ৬  

লুসিকেটং 

সকেভ   

 

ইসিকন 

লুসিকেটং 

সকেকভয 

প্রকয়াজনীয়তা

 অকয়র 

াম্প ও 

অকয়র 

সপল্টাকযয  

োম মনীসত 

          

১। লুসিকেটং 

সকেকভয 

প্রকয়াজনীয়তা  

২। ফুর ভপ্রায 

লুসিকেটং দ্ধসত 

৩। অকয়র 

াকম্পয  

োম মপ্রিাসর  

৪। অকয়র 

সপল্টাকযয 

োম মপ্রিাসর  

১। লুসিকেটং সকেকভয 

প্রকয়াজনীয়তা উকেি 

েযকত কফ 

২। ফুর ভপ্রায  

লুসিকেটং দ্ধসত  ফি মনা 

েযকত কফ  

৩। অকয়র াকম্পয  

োম মপ্রিাসর ফি মনা েযকত 

কফ 

৪। অকয়র সপল্টাকযয 

োম মপ্রিাসর ফি মনা েযকত 

কফ  

 

সনকদ মে াযদস মতায ভাত্রা/নম্বয  ভকায ভন্তব্য 

৪ ৩ ২ ১ 

লুসিকেটং 

সকেকভয 

প্রকয়াজনীয়তা 

৬ ট  

প্রকয়াজনীয়তা 

ঠিেবাকফ 

সরিকর 

(৪-৫) ট  

প্রকয়াজনীয়তা 

ঠিেবাকফ 

সরিকর 

(২-৩)ট  

প্রকয়াজনীয়তা 

ঠিেবাকফ সরিকর 

১ ট  

প্রকয়াজনীয়তা 

ঠিেবাকফ 

সরিকর 

  

ফুর ভপ্রায 

লুসিকেটং 

দ্ধসত  

সিত্র দ্ধসত 

ঠিেবাকফ 

ফি মনা েযকর 

সিত্র দ্ধসত 

অসধোং 

ঠিেবাকফ 

ফি মনা েযকর 

সিত্র দ্ধসত 

আংসে 

ঠিেবাকফ ফি মনা 

েযকর 

সিত্র ব্যসতত 

দ্ধসত ফি মনা 

েযকর 

  

অকয়র াকম্পয 

োম মপ্রিাসর 

সিত্র 

াকম্পয 

োম মপ্রিাসর 

ঠিেবাকফ 

ফি মনা েযকর 

সিত্র াকম্পয 

োম মপ্রিাসর 

অসধোং 

ঠিেবাকফ 

ফি মনা েযকর 

সিত্র াকম্পয 

োম মপ্রিাসর 

আংসে 

ঠিেবাকফ ফি মনা 

েযকর 

সিত্র ব্যসতত 

াকম্পয 

োম মপ্রিাসর 

ফি মনা েযকর 

  

অকয়র 

সপল্টাকযয 

োম মপ্রিাসর 

অকয়র 

সপল্টাকযয 

োম মপ্রিাসর 

ঠিেবাকফ 

ফি মনা েযকর 

অকয়র 

সপল্টাকযয 

োম মপ্রিাসর 

অসধোং 

ঠিেবাকফ 

ফি মনা েযকর 

অকয়র সপল্টাকযয 

োম মপ্রিাসর 

আংসে 

ঠিেবাকফ ফি মনা 

েযকর 

শুধুভাত্র 

েকয়েট 

অংকয নাভ 

সরিকর  

  

ভভাট   

সফ:দ্র: ফযাদ্দকৃত নম্বয: মর্থামর্থ/পূি মাংগ=৮০-১০০% ঠিে,অসধোং=৭০-৭৯% এফং আংসে=৫০-৬৯%  

অযাাইনকভকন্টয জন্য ফযাদ্দকৃত নম্বয: ১6   
 

নম্বকযয ব্যাসি ভন্তব্য  

১৩-১৬   অসত উত্তভ 

১১-১২ উত্তভ 

৮-১০ বাকরা  

১-৭   অগ্রগসত প্রকয়াজন 

 

 



এসএসসস (ভবোভেনোর) যীক্ষো-২০২১ এ অংগ্রহনেোযী সক্ষোথীভদয জন্য অযোসোইনভভন্ট      

†kÖwY: নফভ welq: মভসন টুরস অোভযন- ২  ত্র: প্রথভ  welq †KvW: ৭৯১৪  স্তর: এসএসসস (ভবোভেনোর) 

A¨vmvBb‡g›U 
b¤^i ও অধ্যোয় 

A¨vmvBb‡g›U wkLbdj/welqe ‘̄ 
wb‡`©kbv  

(ms‡KZ/cwiwa/avc) 
g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª·) 

 

২ 

 

অধ্যোয়-৪, 

৬ 

 

মরদ মভসন, 

মসন্টোয মরদ 

মভসভন 

সফসবন্ন 

অোভযন 

 

 

মরদ মভসভনয 

ধোযণো ও  

মসন্টোয মরদ 

মভসভনয 

সফসবন্ন 

অোভযন 

সম্পভেে জ্ঞোত 

হওয়ো   

 

৪.১ মরদ মভসন 

ফরভত সে বুঝোয় 

তো ব্যক্ত েযভত 

োযভফ 

 

৪.২ মরভদয প্রধোন 

প্রধোন অং 

সমূভহয নোভ ও 

ইহোভদয েোম েোফরী 

ফণ েনো েযভত 

োযভফ 
 

৪.৩ মরভদয 

মসপটি সিবোইস ও 

ওয়োেে মহোসডং 

সিবোইসগুসরয 

নোভ উভেখ েযভত 

োযভফ 
 

৬.৪ মসন্টোয মরভদ 

সম্ভব্য সফসবন্ন 

অোভযন ফণ েনো 

েযভত োযভফ 
 

৬.৫ সফসবন্ন 

অোভযভনয জন্য 

েোটিং সিি,সপি 

ও মিথ অফ েোট   

 

১। মরদ মভসন সে ও 

মরদ মভসভনয 

প্রেোযভবদ সরখ  

 
 

২। মরভদয প্রধোন 

প্রধোন অংসমূভহয 

নোভ ও ইহোভদয 

েোম েোফরী সরখ  

 

৩।  মরভদয মসপটি 

সিবোইস ও ওয়োেে 

মহোসডং সিবোইসগুসরয 

নোভ সরখ   

 

৪। মসন্টোয মরভদ 

সফসবন্ন অোভযন  

ফণ েনো েয 

 

৫। সফসবন্ন 

অোভযভনয জন্য 

েোটিং সিি, সপি ও 

মিথ অফ েোট ফণ েনো 

েয 

 

সনভদ েে 
োযদীতোয ভোত্রো/নম্বয   

4 3 2 1 ‡¯‹vi gšÍe¨ 

মরদ মভসন সে 

ও মরদ মভসভনয 

প্রেোযভবদ 

মরদ মভসন সে ও মরদ 

মভসভনয প্রেোযভবদ 

সম্পভেে ফণ েনো সরখভর 

মরদ মভসন সে ও মরদ 

মভসভনয প্রেোযভবদ 

সম্পভেে অসধেোং 

ফণ েনো সরখভর 

মরদ মভসন সে ও মরদ 

মভসভনয প্রেোযভবদ 

সম্পভেে আংসে ফণ েনো 

সরখভর  

মরদ মভসন সে ও মরদ 

মভসভনয প্রেোযভবদ 

সম্পভেে মম মেোন 

এেটিয  উত্তয সরখভর  

  

মরভদয প্রধোন 

প্রধোন 

অংসমূভহয নোভ 

ও ইহোভদয 

েোম েোফরী 

মরভদয প্রধোন প্রধোন 

অংসমূভহয নোভ ও 

ইহোভদয েোম েোফরী 

সম্পভেে ফণ েনোসরখভর 

মরভদয প্রধোন প্রধোন 

অংসমূভহয নোভ ও 

ইহোভদয েোম েোফরী 

অসধেোং ফণ েনো সরখভর 

মরভদয প্রধোন প্রধোন 

অংসমূভহয নোভ ও 

ইহোভদয েোম েোফরী 

আংসে  ফণ েনো সরখভর  

মরভদয প্রধোন প্রধোন 

অংসমূভহয নোভ অথফো  

ইহোভদয েোম েোফরীয মম 

মেোন এেটিয  উত্তয 

সরখভর  

  

মরভদয মসপটি 

সিবোইস ও 

ওয়োেে মহোসডং 

সিবোইসগুসরয 

নোভ 

মরভদয মসপটি সিবোইস 

ও ওয়োেে মহোসডং 

সিবোইসগুসরয নোভ    

সরখভর 

মরভদয মসপটি সিবোইস 

ও ওয়োেে মহোসডং 

সিবোইসগুসরয নোভ  

অসধেোং সরখভর 

মরভদয মসপটি সিবোইস 

ও ওয়োেে মহোসডং 

সিবোইসগুসরয নোভ  

আংসে সরখভর 

মরভদয মসপটি সিবোইস 

ফো  ওয়োেে মহোসডং 

সিবোইসগুসরয নোভ 

সরখভর 

  

মসন্টোয মরভদ 

সফসবন্ন 

অোভযভনয  

ফণ েনো   

মসন্টোয মরভদ সফসবন্ন 

অোভযভনয নোভসহ 

ফণ েনো সরখভর 

মসন্টোয মরভদ সফসবন্ন 

অোভযভনয নোভসহ 

ফণ েনো অসধেোং সরখভর 

মসন্টোয মরভদ সফসবন্ন 

অোভযভনয নোভসহ 

ফণ েনো আংসে সরখভর 

মসন্টোয মরভদ সফসবন্ন 

অোভযভনয নোভসহ 

ফণ েনো সরখভর 

  

৫। সফসবন্ন 

অোভযভনয 

জন্য  েোটিং 

সিি, সপি ও 

মিথ অফ েোট  

সফসবন্ন অোভযভনয 

জন্য েোটিং সিি, সপি 

ও মিথ অফ েোট  

সুত্রসহ ফণ েনো  সরখভর 

সফসবন্ন অোভযভনয 

জন্য েোটিং সিি, সপি 

ও মিথ অফ েোট 

সুত্রসহ ফণ েনো অসধেোং 

সরখভর 

সফসবন্ন অোভযভনয 

জন্য েোটিং সিি, সপি 

ও মিথ অফ েোট 

সুত্রসহ ফণ েনো আংসে 

সরখভর 

সফসবন্ন অোভযভনয 

জন্য েোটিং সিি, সপি 

ও মিথ অফ েোভটয  

সুত্র ফো ফণ েনো  সরখভর 

  

মভোট    

সফিঃদ্রিঃ ফযোদ্ধকৃত নম্বযিঃ- মথোমথ/পূণ েোংগ =৮০-১০০% সঠিে, অসধেোং=৭০-৭৯%সঠিে, এফং আংসে=৫০-৬৯% 

এযোসোইনভভভন্টয জন্য ফযোদ্ধকৃত নম্বযিঃ ২০   
 

নম্বররর প্রাপ্তি ১6-২০ ১4-১5 ১০-১3 ৯ বা ৯ এর কম 

মন্তব্য অপ্তি উত্তম উত্তম ভাল অগ্রগপ্তি প্রর াজন 

 



এএস/দাসি (ভভাভেলনা) নবম শ্রেসি পরীক্ষা-২০২১ পরীক্ষার্থীভদর জন্য  যাাআনভমন্ট 

সবয়ঃ শ্রজনাভর আভেসিেযা ওয়ােক-২                       পত্র: প্রর্থম পত্র                                           সবয় শ্রোডঃ ৯০১৪     স্তর: এএস/দাসি (ভভাভেলনা) 

যাাআনভমন্ট 

নম্বর 

যাাআনভমন্ট সলিনফ/সবয়বস্তু সনভদ কলনা(ংভেত,

পসরসি,িাপ) 

মূল্যায়ন সনভদ কলনা (রুসিক্স) 

২ 

৩য় 

 ধ্যায় 

আভেসিসল

য়ান টুস্ 

ববদ্যযসতে োভজ (সনভনাক্ত) 

আভেসিসলয়ান যান্ডটুস্ ব্যবার 

এর গুরুত্ব   

 

১. আভেসিসলয়ান 

যান্ডটুস্ বভত সে বুঝায় 

তা ব্যক্ত েরভত পারভব 

২. ািারি যান্ড টুভর 

প্রভয়াজনীয়তা বি কনা েরভত 

পারভব 

৩. ািারি যান্ড টুভর 

তাসো প্রস্তুত েরভত 

পারভব 

৪. ািারি যান্ড টুভর 

ব্যবার বি কনা েরভত 

পারভব  

 

১.আভেসিসলয়ান 

যান্ডটুভর িারিা 

ব্যক্ত েরভত ভব 

২. ািারি যান্ড 

টুভর 

প্রভয়াজনীয়তা বি কনা 

েরভত ভব 

3. আভেসিসলয়ান 

যান্ড টুভর 

তাসো প্রস্তুত 

েরভত ভব 

4. আভেসিসলয়ান 

যান্ড টুভর 

ব্যাবাসরে শ্রক্ষত্র 

বি কনা েরভত ভব 

পারদসল কতার মাত্রা/নম্বর                                         

শ্রকার                                                 

                                      

মন্তব্য                                                 সনভদ কলে 4 3 ২ ১ 

আভেসিসলয়ান 

যান্ডটুভর 

িারিা 

৪টি উদারি 

আভেসিসলয়ান 

যান্ডটুভর িারিা 

ঠিেভাভব সিভ 

২-৩ টি 

উদারি 

আভেসিসলয়ান 

যান্ডটুভর 

িারিা সিভ 

উদারন ছাড়া 

আভেসিসলয়ান 

যান্ডটুভর 

িারিা সিভ 

ঊদারন ছাড়া 

যান্ডটুভর 

িারিা 

অংসলেভাভব 

সিভ 

  

ািারি যান্ড 

টুভর 

প্রভয়াজনীয়তা  

ািারি যান্ড 

টুভর 

প্রভয়াজনীয়তা 

সবস্তাসরত সিভ 

ািারি যান্ড 

টুভর 

প্রভয়াজনীয়তা 

সিোংল সিভ 

 

ািারি যান্ড 

টুভর 

প্রভয়াজনীয়তা 

অংসলে সিভ  

ািারি যান্ড 

টু 

অংসলেভাভব 

সিভ  

 

আভেসিসলয়ান 

যান্ড টুভর 

তাসো  

১৫টি 

আভেসিসলয়ান 

যান্ড টুভর 

তাসো প্রস্তুত 

েরভত পারভ 

(১০-১৪)টি 

আভেসিসলয়ান 

যান্ড টুভর 

তাসো প্রস্তুত 

েরভত পারভ 

(৬-৯)টি 

আভেসিসলয়ান 

যান্ড টুভর 

তাসো প্রস্তুত 

েরভত পারভ 

৫টি 

আভেসিসলয়ান 

যান্ড টুভর 

তাসো প্রস্তুত 

েরভত পারভ 

 

আভেসিসলয়ান 

যান্ড টুভর 

ব্যবার  

১৫টি 

আভেসিসলয়ান 

যান্ড টুভর 

ব্যবার উভেি 

েরভত পারভ 

(১০-১৪)টি 

আভেসিসলয়ান 

যান্ড টুভর 

ব্যবার উভেি 

েরভত পারভ 

(৬-৯)টি 

আভেসিসলয়ান  

যান্ড টুভর 

ব্যবার উভেি 

েরভত পারভ 

৫টি 

আভেসিসলয়ান 

যান্ড টুভর 

ব্যবার উভেি 

েরভত পারভ  

 

শ্রমাট  

সব: দ্র: যর্থাযর্থ/পূি কাঞ্গ=(৮০-১০০)% ঠিে, সিোংল=(৭০-৭৯)%ঠিে এবং অংসলে=(৫০-৬৯)%ঠিে  

যাাআনভমভন্টর জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর: ১6 
 

 

 

 

 

 

নম্বভরর ব্যাসি মন্তব্য 

13-16  সত উত্তম 

11-12 উত্তম 

8-10 ভাভা 

7 বা 7 এর েম গ্রগসত প্রভয়াজন 

 


