
এএস/দাসির (ভবাকেনার) নফভ ভেসি যীক্ষা ২০২১ এ ংগ্রনোযী সক্ষার্থীকদয জন্য যাাআনকভন্ট 

সফলয়ঃ ডাআং সিসন্টং এন্ড সপসনসং-২ (১ভ ত্র)    সফলয় ভোডঃ ৭২১৪                স্তযঃ এএস (ভবাকেনার) 

যাাআনকভন্ট 

নম্বয ও ধ্যায় 

যাাআনকভন্ট সিনপর/সফলয়ফস্তু সনকদ েনা 

(ংকেত/ধা/সযসধ) 

মূল্যায়ন সনকদ েনা (রুসিক্স) ভকা

য 

ভন্ত

ব্য াযদস েতায ভাত্রা/নম্বয 

সনকদ েে ৪ ৩ ২ ১ 

০১ 

 

২য় ধ্যায়ঃ 

ডাআকযক্ট ডাআ 

ও  

৩য় ধ্যায়ঃ 

সয-যােটিব 

ডাআ 

সফসবন্ন ধযকনয 

ডাআ দ্বাযা েটন 

দ্রব্য যংেযি 

িসিয়া 

 ডাআকযক্ট ডাআ 

এয গুিাগুি 

  ডাআকযক্ট ডাআ 

দ্বাযা েটন 

দ্রব্য  যংেযি 

 ডাআকযক্ট ডাআ 

এয সযকল 

সিয়া 

 সয-যােটিব 

ডাআ এয 

গুিাগুি 

 সয-যােটিব 

ডাআ দ্বাযা 

েটন দ্রব্য  

যংেযি 

 সয-যােটিব 

ডাআ এয 

সযকল সিয়া 

 

 ডাআকযক্ট ডাআ 

এয গুিাগুি 

ব্যাখ্যা েযকত 

কফ। 

 ডাআকযক্ট ডাআ 

দ্বাযা েটন দ্রব্য 

যংেযি দ্ধসত 

ফি েনা েযকত 

কফ। 

 সয-যােটিব 

ডাআ দ্বাযা েটন 

দ্রব্য  যংেযি 

দ্ধসত ব্যাখ্যা 

েযকত কফ। 

 সয-যােটিব 

ডাআ এয 

অপটায 

সিটকভন্ট দ্ধসত 

সরিকফ। 

 

ডাআকযক্ট ডাআ 

এয গুিাগুি 

ডাআকযক্ট ডাআ 

এয গুিাগুিগুকরা 

মর্থামর্থ সরিকর। 

ডাআকযক্ট ডাআ এয 

সধোং গুিাগুি 

সরিকর। 

ডাআকযক্ট ডাআ 

এয ৪টি গুিাগুি 

সরিকর। 

ডাআকযক্ট ডাআ এয 

২টি গুিাগুি 

সরিকর। 

  

ডাআকযক্ট ডাআ 

দ্বাযা েটন 

দ্রব্য যংেযি 

দ্ধসত 

ভযসস 

ডাআকযক্ট ডাআ 

দ্বাযা েটন দ্রব্য 

যংেযি দ্ধসত 

ঠিে সরিকর 

ভযসস 

ডাআকযক্ট ডাআ দ্বাযা 

েটন দ্রব্য যংেযি 

দ্ধসতর সধোং 

সরিকর। 

ভযসস ব্যতীত 

ডাআকযক্ট ডাআ 

দ্বাযা েটন দ্রব্য 

যংেযি দ্ধসত  

সরিকর। 

ডাআকযক্ট ডাআ দ্বাযা 

েটন দ্রব্য 

যংেযকনয 

ভযসস সরিকর। 

  

সয-যােটিব 

ডাআ দ্বাযা 

েটন দ্রব্য 

যংেযি 

দ্ধসত 

ভযসস সয-

যােটিব  ডাআ 

দ্বাযা েটন দ্রব্য 

যংেযি দ্ধসত 

ঠিে সরিকর। 

ভযসস সয-

যােটিব ডাআ 

দ্বাযা েটন দ্রব্য 

যংেযি দ্ধসত 

সধোং সরিকর 

ভযসস ব্যতীত 

সয-যােটিব  

ডাআ দ্বাযা েটন 

দ্রব্য যংেযি 

দ্ধসত  সরিকর। 

সয-যােটিব  ডাআ 

দ্বাযা েটন দ্রব্য 

যংেযকনয 

ভযসস সরিকর। 

  

সয-যােটিব 

ডাআ এয 

অপটায 

সিটকভন্ট 

দ্ধসত 

ভযসস  

সয-যােটিব 

ডাআ এয অপটায 

সিটকভন্ট দ্ধসত 

ঠিে সরিকর 

ভযসস  

অপটায সিটকভন্ট 

দ্ধসত অংসে 

সরিকর 

ভযসস ব্যতীত 

অপটায 

সিটকভন্ট দ্ধসত 

ঠিেবাকফ 

সরিকর 

সয-যােটিব ডাআ 

এয অপটায 

সিটকভন্ট দ্ধসতয 

ভযসস সরিকর 

  

                                                                                                           ভভাট   

সফঃদ্রঃ মর্থামর্থ/পূি োঙ্গ=৮০-১০০%ঠিে,সধোং=৭০-৭৯%ঠিে, এফং অংসে=৫০-৬৯%ঠিে   

যাাআনকভকন্টয জন্য ফযাদ্ধকৃত নম্বয=১৬ 

 

ব্যাসি ভন্তব্য 

১৩-১৬ সত উত্তভ 

১১-১২ উত্তভ 

০৮-১০ বাকরা 

০-০৭ গ্রগসত িকয়াজন 
 

  


