
 

 

চয়েস বেসড বেডডট ডসয়েম (CBCS)-এর অধীয়ে ডেএ/ ডেএসডস/ ডেকম-এর বসয়মোর ডিডিক 

পাঠেয়মর খসড়া বরখাডচত্র 

 

ডসডেডসএস-এর অধীয়ে সাধারণিায়ে দু-ডট বকাসস আয়ে : 

ক) অোসস বকাসস 

খ) বেোয়রল বকাসস 

বকায়সসর প্রধাে িাগগুডল হল : 

১. বকার বকাসস : একেে ডিক্ষার্সীয়ক মুখয প্রয়োেেীে বকাসস ডহয়সয়ে বেডট আেডিযকিায়ে পড়য়ে 

হয়ে, বসডটয়ক েলা হয়ে বকার বকাসস। 

২. ইয়লকডটি বকাসস : ইয়লকডটি বকায়সসর একডট ডেেসাডচে োডলকা বদওো হয়ে। বসখাে বর্য়ক 

ডেয়ের পেয়ের ইয়লকডটি বকাসসডট ডিক্ষার্সীয়ক বেয়ে ডেয়ে হয়ে। এমেিায়ে োেয়ে হয়ে োয়ে 

ইয়লকডটি বকাসসডট বকার বকায়সসর সয়ে সহােক ও সংগডেপূণস হে। এডট ডিক্ষার্সীর সাময়ে আরও 

কয়েকডট গুরুত্বপূণস ডেষয়ে পঠেপাঠয়ের অডেডরক্ত সুয়োগ তেডর কয়র বদয়ে, বসই ডেষেগুডলয়ে 

ডেয়ের দক্ষোয়ক ডেকডিে কয়র বোলার ডেকল্প পডরসরও কয়র বদয়ে। 

২.১ ডডডসডিে বেডসডিক ইয়লকডটি (DSE) বকাসস : এডট মূল ডডডসডিয়ের সয়ে সম্পডকসে 

ডেডদসষ্ট বকাসস। এখায়ে ডিক্ষার্সীয়দর কায়ে ডেয়ের পেেময়ো বকাসস ডেেসাচয়ের সুয়োগ 

র্াকয়ে। 

২.২ বেয়েডরক ইয়লকডটি (GE) বকাসস : অোসস বকায়সসর ডিক্ষার্সীয়ক বকার বকায়সসর বর্য়ক 

সমূ্পণস পৃর্ক অেয দু-ডট ঐডিক ডেষেয়ক বেয়ে ডেয়ে হয়ে। বেোয়রল বকায়সসর ডিক্ষার্সীয়ক 

বকার বকাসস এেং বকার লযােুয়েয়ের পডরডধর োইয়র একডট ঐডিক ডেষেয়ক ডেেসাচে 



 

 

করয়ে হয়ে। এর উয়েিয হল বসই ডেষেডটয়ে ডেয়ের ডচন্তািােোয়ক প্রকাি করার ময়ো 

ডেয়িষ দক্ষো অেসে করা। 

 একডট ডেষয়ের বকার বকাসস অেয ডেষয়ের ডিক্ষার্সীর কায়ে ইয়লকডটি বকাসস ডহয়সয়ে 

ডেয়েডচে হয়ে পায়র। একইসয়ে বসগুডল বেয়েডরক ইয়লকডটি ডহয়সয়েও ডেেসাচে করা 

োয়ে। 

২.৩ গয়েষণাপত্র/ ডডসায়টসিে/ বপ্রায়েক্ট :  ডডসায়টসিে ো বপ্রায়েক্ট এমে একডট ইয়লকডটি 

বকাসস ো ডিক্ষার্সীর োোর পডরডধয়ক ডেয়িষিায়ে োডড়য়ে বদে। োস্তে েীেয়ের বকােও 

সমসযায়ক, বকােও ডেয়িষ মুহূেসয়ক সমাধাে ো ডেয়েষণ করার প্রয়োগদক্ষো অেসয়ে সহােক 

েয়ল এই বকাসসডটর ডেয়িষ গুরুত্ব আয়ে। একডট ডডসায়টসিে ো বপ্রায়েক্ট হয়ে ৬ বেডডয়টর। 

এডট ষষ্ঠ বসয়মোয়র ডডডসডিে বেডসডিক ইয়লকডটি (DSE) বকাসস-এর একডট বপপায়রর 

ডেকল্প ডহয়সয়ে গণয হয়ে পায়র। 

৩. এডেডলডট এেহান্সয়মন্ট (AEC) বকাসস : এই বকাসসগুডল দু-ধরয়ের --- ক) এডেডলডট এেহান্সয়মন্ট 

কম্পালসাডর (AECC) বকাসস, খ) ডিল এেহান্সয়মন্ট (SEC) বকাসস। 

৩.১ এডেডলডট এেহান্সয়মন্ট কম্পালসাডর (AECC) বকাসস : এই বকাসসগুডল পডরয়েিডেদযা, 

োংলা ও ইংয়রডেয়ে সংয়োগসাধয়ের জ্ঞাে েৃডি করয়ে সাহােয করয়ে। সে ডডডসডিয়ের 

বক্ষয়ত্রই এই বকাসসগুডল পড়া আেডিযক। 

৩.২ ডিল এেহান্সয়মন্ট (SEC) বকাসস : এই বকাসসগুডল মূলযয়োধ-ডিডিক ও দক্ষো-ডেিসর। 

এই বকাসস োত্রোত্রীয়দর হায়ে-কলয়ম কাে করার দক্ষোয়ক োডড়য়ে েুলয়ে। অোয়সসর 

বক্ষয়ত্র দু-ডট এেং বেোয়রল বকায়সসর বক্ষয়ত্র চারডট এই ধরয়ের ডেষে পড়য়ে হয়ে। 

ডেষয়ের একডট োডলকা বদওো হয়ে। বসখাে বর্য়ক ডিক্ষার্সীরা ডেয়েয়দর পেেময়ো ডেষে 

ডেেসাচে করয়েে। এই বকায়সস বেমে ডর্য়োডর র্াকয়ে, বেমডে পািাপাডি হায়ে-কলয়ম কাে, 

বক্ষত্রসমীক্ষা, পরীক্ষাগার-ডেিসর পড়াশুয়োও র্াকয়ে। 



 

 

প্রাকডটকাল/ ডটউয়টাডরোল : প্রয়েযকডট বকার, ডডডসডিে বেডসডিক ও বেয়েডরক ইয়লকডটি 

বপপায়রর সয়ে একডট কয়র প্রাকডটকাল/ ডটউয়টাডরোল র্াকয়ে। 

বকায়সসর ডেেযাস (অোসস ও বেোয়রল) : 

বকায়সসর োম ডেএসডস 

অোসস 

ডেএসডস 

বেোয়রল 

ডেএ  

অোসস 

ডেএ 

বেোয়রল 

ডেকম 

অোসস 

ডেকম 

বেোয়রল 

বকার বকাসস  ১৪ ১২ ১৪ ১২ ১৪ ১২ 

ডডডসডিে বেডসডিক ইয়লকডটি 

(DSE) বকাসস 

৪ ৬ ৪ ৪ ৪ ৪ 

বেয়েডরক ইয়লকডটি (GE) 

বকাসস 

৪ - ৪ ২ ৪ ২ 

এডেডলডট এেহান্সয়মন্ট 

কম্পালসাডর (AECC) বকাসস 

২ ২ ২ ২ ২ ২ 

ডিল এেহান্সয়মন্ট (SEC) বকাসস ২ ৪ ২ ৪ ২ ৪ 

 

ডসডেডসএস-এর অধীয়ে ডেএ/ ডেএসডস/ ডেকম অোসস বকায়সসর ডেস্তাডরে ডেেরণ : 

বকাসস          বেডডট 

ডর্য়োডর + প্রাকডটকাল  ডর্য়োডর + ডটউয়টাডরোল 

১. বকার বকাসস [বচােডট বপপার]   ১৪><৪=৫৬    ১৪><৫=৭০ 

বকার বকাসস (প্রাকডটকাল/ডটউয়টাডরোল) ১৪><২=২৮    ১৪><১=১৪ 



 

 

[বচােডট বপপার] 

২. ইয়লকডটি বকাসস [আটডট বপপার] 

ক) ডডএসই [চারডট বপপার]   ১৪><৪=১৬    ৪><৫=২০ 

ডডএসই (প্রাকডটকাল/ডটউয়টাডরোল)  ৪><২=৮    ৪><১=৪ 

[চারডট বপপার] 

খ) ডেই (ইন্টারডডডসডিোডর)   ৪><৪=১৬    ৪><৫=২০ 

[চারডট বপপার] 

 ষষ্ঠ বসয়মোয়র একডট ডডএসই বপপায়রর পডরেয়েস ডডসায়টসিয়ের/ বপ্রায়েয়ক্টর কাে করা 

োয়ে। বসয়ক্ষয়ত্র ওই ডডসায়টসিেয়ক/ বপ্রায়েক্টয়ক ৬ বেডডট ডেয়েচো করা হয়ে। 

৩. এডেডলডট এেহান্সয়মন্ট কম্পালসাডর (AECC) বকাসস 

ক)            ২><২=৪    ২><২=৪ 

[দু-ডট বপপার, প্রয়েযকডট ২ বেডডট কয়র] 

পডরয়েিডেদযা, ইংয়রডে কডমউডেয়কিে/ MIL 

খ) এসইডস     ২><২=৪    ২><২=৪ 

[দু-ডট বপপার, প্রয়েযকডট ২ বেডডট কয়র] 

বমাট বেডডট =  ১৪০     ১৪০ 

 বকােও একডট িাখাে স্নােক অোসস ডডডির েয়েয একেে ডিক্ষার্সীয়ক বচােডট বকার 

বপপার, চারডট ডডডসডিে বেডসডিক ইয়লকডটি (DSE) বপপার, চারডট বেয়েডরক 



 

 

ইয়লকডটি (GE) বপপার, দু-ডট এডেডলডট এেহান্সয়মন্ট কম্পালসাডর (AECC) বপপার, এেং 

অন্তে দু-ডট ডিল এেহান্সয়মন্ট (SEC) বপপার পয়ড় উিীণস হয়ে হয়ে। 

 বেখায়ে প্রাকডটকাল র্াকয়ে বসখায়ে ডটউয়টাডরোল র্াকয়ে ো। একইরকমিায়ে বেখায়ে 

ডটউয়টাডরোল র্াকয়ে বসখায়ে প্রাকডটকাল র্াকয়ে ো। 

ডসডেডসএস-এর অধীয়ে ডেএ/ ডেএসডস/ ডেকম বেোয়রল বকায়সসর ডেস্তাডরে ডেেরণ : 

বকাসস          বেডডট 

ডর্য়োডর + প্রাকডটকাল  ডর্য়োডর + ডটউয়টাডরোল 

১. বকার বকাসস [োয়রাডট বপপার]   ১২><৪=৪৮    ১২><৫=৬০ 

ডেেডট ডডডসডিয়ের চারডট কয়র বপপার  ১২><২=২৪    ১২><১=১২ 

২. ইয়লকডটি বকাসস [ে-ডট বপপার] 

ক) ডডএসই    ৬><৪=২৪    ৪><৫=২০ 

[ডেএসডস-র বক্ষয়ত্র ে-ডট বপপার এেং ডেএ, ডেকম-এর েয়েয চারডট বপপার] 

ডডএসই (প্রাকডটকাল/ডটউয়টাডরোল)  ৬><২=১২    ৪><১=৪ 

[ডেএসডস-র বক্ষয়ত্র ে-ডট বপপার এেং ডেএ, ডেকম-এর েয়েয চারডট বপপার] 

খ) ডেই (ইন্টারডডডসডিোডর)    -            ২><৫=১০ 

[ডেএ, ডেকম-এর েয়েয দু-ডট বপপার] 

ডেই (প্রাকডটকাল/ ডটউয়টাডরোল)      -    ২><১=২ 

[ডেএ, ডেকম-এর েয়েয দু-ডট বপপার] 



 

 

 ষষ্ঠ বসয়মোয়র একডট ডডএসই বপপায়রর পডরেয়েস ডডসায়টসিয়ের/ বপ্রায়েয়ক্টর কাে করা 

োয়ে। বসয়ক্ষয়ত্র ওই ডডসায়টসিেয়ক/ বপ্রায়েক্টয়ক ৬ বেডডট ডেয়েচো করা হয়ে। 

৩. এডেডলডট এেহান্সয়মন্ট কম্পালসাডর (AECC) বকাসস 

ক)            ২><২=৪    ২><২=৪ 

[দু-ডট বপপার, প্রয়েযকডট ২ বেডডট কয়র] 

পডরয়েিডেদযা, ইংয়রডে কডমউডেয়কিে/ MIL 

খ) এসইডস     ৪><২=৮    ৪><২=৮ 

[চারডট বপপার, প্রয়েযকডট ২ বেডডট কয়র] 

বমাট বেডডট =  ১২০     ১২০ 

 

 ডেজ্ঞাে িাখাে স্নােক সাধারণ ডডডির েয়েয একেে ডিক্ষার্সীয়ক ডেয়ের পেেময়ো বে-

বকােও ডেেডট ডডডসডিয়ে চারডট কয়র বমাট োয়রাডট বকার বপপার, দু-ডট কয়র বমাট ে-ডট 

ডডএসই বপপার, দু-ডট এইডসডস বপপার, এেং অন্তে চারডট এসইডস বপপার পয়ড় উিীণস 

হয়ে হয়ে। 

 কলা/ সমােডেজ্ঞাে/ োডণেয িাখাে স্নােক সাধারণ ডডডির েয়েয একেে ডিক্ষার্সীয়ক 

ডেয়ের পেেময়ো বে-বকােও দু-ডট ডডডসডিয়ে চারডট কয়র বমাট আটডট বকার বপপার, 

ইংয়রডে এেং োংলা িাষা বর্য়ক দু-ডট কয়র চারডট বকার বপপার, দু-ডট কয়র বমাট চারডট 

ডডএসই বপপার, দু-ডট ডেই বপপার, দু-ডট এইডসডস বপপার, এেং অন্তে চারডট এসইডস 

                       । 



 

 

 বেখায়ে প্রাকডটকাল র্াকয়ে বসখায়ে ডটউয়টাডরোল র্াকয়ে ো। একইরকমিায়ে বেখায়ে 

ডটউয়টাডরোল র্াকয়ে বসখায়ে প্রাকডটকাল র্াকয়ে ো। 

ধারোডহক মূলযােয়ের মাধযয়ম একেে ডিক্ষার্সীর মাে ডেণসে করা হয়ে। মূলযােয়ের পিডেগুডল হল:  

অ) বসয়মোয়রর ধারাোডহক কমসকা্ড  সম্পয়কস একেে ডিক্ষার্সীয়ক আয়গর বর্য়কই সোগ 

র্াকয়ে হয়ে। প্রয়েযকডট বসয়মোর-মূলযােে ডেেডট পৃর্ক অংয়ি ডেিক্ত। োর প্রর্ম দু-ডট 

ধাপ হল : ১) বসয়মোয়রর প্রয়েযকডট বকায়সস সামডিক েম্বয়রর দি িোংি র্াকয়ে ক্লায়ি 

উপডিডে, ক্লািয়টে, বসডমোয়রর উপর। প্রয়েযক বসয়মোয়রর প্রর্ম দু-মায়সর ময়ধয 

ডসয়লোয়সর এয়কর ডেে অংি পড়ায়ো বিষ হয়ে োয়ে। প্রর্ম পয়েসর মূলযােেও বিষ হয়ে 

োয়ে প্রর্ম আট সপ্তায়হর ময়ধয। ২) একইরকমিায়ে ডিেীে পয়েসর মূলযােয়েও, 

বসয়মোয়রর প্রয়েযকডট বকায়সসর সামডিক েম্বয়রর দি িোংি র্াকয়ে ক্লায়ি উপডিডে, 

ক্লািয়টে, বসডমোয়রর উপর। প্রয়েযক বসয়মোয়র এই ডিেীে পয়েসর দু-ডট মায়স 

ডসয়লোয়সর অেডিষ্ট দুই েৃেীোংি পড়ায়ো বিষ হয়ে োয়ে। মূলযােয়ের দু-ডট পয়েসই বে-

বকােও ডিক্ষার্সীর অংিিহণ োধযোমূলক। 

আ) প্রয়েযক বসয়মোয়রর একুি বর্য়ক বেইি সপ্তায়হর ময়ধয প্রয়েযকডট বকায়সসর অন্তয 

পয়েসর মূলযােে (Semester-end Examination) সমাপ্ত হয়ে। এই েৃেীে পয়েসর 

মূলযােয়ে র্াকয়ে সামডিক েম্বয়রর আডি িোংি। 

ই) প্রয়েযকডট বসয়মোয়রর বরোল্ট ডেিসর কয়র র্াকয়ে এই ডেেডট পয়েসর মূলযােয়ের 

উপর। বিড পয়েয়ন্টর ডিডিয়ে মূলযােে করা হয়ে। 

প্রয়েযক বক্ষয়ত্র ১ বেডডট = ১ ঘণ্টার একডট ডর্য়োডরডটকাল ক্লাি/ ১ ঘণ্টার একডট ডটউয়টাডরোল 

ক্লাি/ ২ ঘণ্টার একডট প্রাকডটকাল ক্লাি। 



Q−up −hpX −œ²¢XV ¢p−ØVj (Q−up −hpX −œ²¢XV ¢p−ØVj (Q−up −hpX −œ²¢XV ¢p−ØVj (Q−up −hpX −œ²¢XV ¢p−ØVj (CBCS)   Hl Ad£e f¡Wœ²−jl A¿¹NÑa −S−e¢lL C−mL¢ViHl Ad£e f¡Wœ²−jl A¿¹NÑa −S−e¢lL C−mL¢ViHl Ad£e f¡Wœ²−jl A¿¹NÑa −S−e¢lL C−mL¢ViHl Ad£e f¡Wœ²−jl A¿¹NÑa −S−e¢lL C−mL¢Vi
((((GE)   −L¡pÑ ¢ehÑ¡Qe pwœ²¡¿¹ ¢e−cÑn¡h¢m :-−L¡pÑ ¢ehÑ¡Qe pwœ²¡¿¹ ¢e−cÑn¡h¢m :-−L¡pÑ ¢ehÑ¡Qe pwœ²¡¿¹ ¢e−cÑn¡h¢m :-−L¡pÑ ¢ehÑ¡Qe pwœ²¡¿¹ ¢e−cÑn¡h¢m :-

1. (L) HLSe Ae¡pÑ/ −Se¡−lm −L¡−pÑl ¢nr¡bÑ£ Lm¡/ ¢h‘¡e/h¡¢ZSÉ n¡M¡ Ae¤k¡u£ −S−e¢lL
C−mL¢Vi ¢hou…¢m ¢ehÑ¡Qe Ll−hez

2. (M) ¢h.H/ ¢h.Hp¢p AeÑ¡p −L¡−pÑl −r−œ HLSe ¢nr¡bÑ£−L c¤-¢V ¢hou ¢ehÑ¡Qe L−l
¢ehÑ¡¢Qa c¤-¢V ¢hou/ ¢X¢p¢fÔe −b−L Q¡l¢V −S−e¢lL C−mL¢Vi −h−R ¢e−a q−hz fË−aÉL¢V
¢hou/ ¢X¢p¢fÔe −b−L ¢ehÑ¡Qe Ll−a q−h c¤-¢V L−l −L¡pÑz −pC −p−jØV¡−ll S−eÉ JC
¢ho−ul/ ¢X¢p¢fÔ−el −S−e¢lL C−mL¢V−il −k-−L¡pÑ¢V ¢e¢cÑø Ll¡ B−R, −pC¢VC ¢nr¡bÑ£−L
fs−a q−hz   

 Ec¡qlZ ¢qp¡−h hm¡ −k−a f¡−l, dl¦e, L−m−S Lm¡ n¡M¡u cn¢V ¢ho−u fs¡ö−e¡
Ll¡l p¤¤−k¡N B−R, −kje- h¡wm¡, Cw−l¢S, pwú«a, C¢aq¡p, l¡øÊ¢h‘¡e, cnÑe, AbÑe£¢a,
ï−N¡m, ¢nr¡¢h‘¡e J nl£lQQÑ¡ ¢h‘¡ez h¡wm¡ AeÑ¡−pl HLSe ¢nr¡bÑ£ pwú«a, C¢aq¡p
Abh¡ cnÑe, l¡øÊ¢h‘¡e Abh¡ ¢nr¡¢h‘¡e Hhw AbÑe£¢a Abh¡ Cw−l¢Sl j−dÉ −b−L c¤-¢V
¢hou ¢ehÑ¡Qe Ll−a f¡l−hez k¢c −pC ¢nr¡bÑ£ C¢aq¡p J l¡øÊ¢h‘¡e−L −S−e¢lL C−mL¢Vi
¢q−p−h ¢ehÑ¡Qe L−le, a¡q−m a¡y−L C¢aq¡p −b−L c¤-¢V −L¡pÑ Hhw l¡øÊ¢h‘¡e −b−L c¤-¢V
−L¡pÑ fs−a q−hz k¢c ¢a¢e −S−e¢lL C−mL¢Vi ¢q−p−h fËbj −p−jØV¡l C¢aq¡p−L, ¢àa£u
J a«a£u −p−jØV¡−l l¡øÊ¢h‘¡e−L Hhw Qa¥bÑ −p−jØV¡−l Bh¡l C¢aq¡p−L ¢ehÑ¡Qe L−le,
a¡q−m −pC ¢nr¡bÑ£ fËbj −p−jØV¡−l C¢aq¡−pl ¢SC -1 Hl ¢p−mh¡p fs−hez ¢àa£u   
−p−jØV¡−l l¡øÊ¢h‘¡e−L −h−R ¢e−m, JC −p−jØV¡−ll SeÉ ¢e¢cÑø l¡øÊÊ¢h‘¡−el ¢SC-2 −L¡pÑ¢V
fs−hez HLClLji¡−h a«a£u −p−jØV¡−l fs−a q−h l¡øÊ¢h‘¡−el ¢S-3 −L¡pÑ¢Vz Bh¡l
Qa¥bÑ −p−jØV¡−l C¢aq¡p−L ¢ehÑ¡Qe Ll−m, fs−a q−h JC −p−jØV¡−ll SeÉ ¢e¢cÑø
C¢aq¡−pl ¢SC-4 −L¡pÑ¢Vz

 ï−N¡m Hhw nl£lQQÑ¡¢h‘¡e ¢hou c¤-¢V L−m−S fs¡−e¡ q−mJ HLSe Ae¡−pÑl
¢nr¡bÑ£ JC c¤-¢V ¢hou−L −S−e¢lL C−mL¢Vi ¢q−p−h ¢ehÑ¡Qe Ll−a f¡l−he e¡z

 HLClLji¡−h ¢hHp¢p Ae¡−pÑl ¢nr¡bÑ£−cl −r−œJ HC ¢euj fË−k¡SÉ q−hz
−kje, HLSe fc¡bÑ¢hcÉ¡u Ae¡−pÑl ¢nr¡bÑ£ k¢c lp¡ue J N¢Za−L −S−e¢lL C−mL¢Vi
¢q−p−h ¢ehÑ¡Qe L−le, a¡q−m ay¡−L lp¡ue −b−L c¤-¢V −L¡pÑ Hhw N¢Za −b−L c¤-¢V −L¡pÑ
fs−a q−hz k¢c ¢a¢e −S−e¢lL C−mL¢Vi ¢q−p−h ¢ehÑ¡Qe L−le fËbj −p−jØV¡−l lp¡ue−L,
¢àa£u J a«a£u −p−jØV¡−l N¢Za−L, Hhw Qa¥bÑ −p−jØV¡−l Bh¡l lp¡ue−L, a¡q−m −pC
¢nr¡bÑ£ fËbj −p−jØV¡−l lp¡u−el ¢SC-1-Hl ¢p−mh¡p fs−he ¢àa£u −p−jØV¡−l N¢Z−al



¢SC-2 Hhw a«a£u −p−jØV¡−l N¢Z−al ¢SC-3 −L¡pÑ¢V fs−hez Bh¡l Qa¥bÑ −p−jØV¡−l JC   
−p−jØV¡−ll SeÉ ¢e¢cÑø lp¡u−el ¢S-4 −L¡pÑ¢V fs−hez    

(N) ¢hH −Se¡−lm −L¡−pÑl −r−œ ¢nr¡bÑ£−cl−L HL¢V ¢e¢cÑø ¢hou −b−L c¤-¢V −S−e¢lL
C−mL¢Vi ¢ehÑ¡Qe L−l ¢e−a q−hz H−r−œ −S−e¢lL C−mL¢Vi −L¡l ¢X¢p¢fÔ−el J −L¡l
mÉ¡‰¥y−u−Sl −b−L AhnÉC Bm¡c¡ q−hz HLSe ¢nr¡bÑ£−L −pC ¢ho−ul / ¢X¢p¢fÔ−el ¢SC-1
-Hl −L¡pÑ fs−a q−h f’j −p−jØV¡−l, Bl où −p−jØV¡−l fs−a q−h ¢SC-2 Hl −L¡pÑ¢Vz

 Ec¡qlZ ¢q−p−h hm¡ −k−a f¡−l, dl¦e HC L−m−Sl Lm¡ ¢hi¡−N pñ¡hÉ cn¢V
f¡WÉ¢hou B−R, −kje - h¡wm¡, Cw−l¢S, pwú«a, C¢aq¡p, cnÑe, AbÑe£¢a, ï−N¡m,
¢nr¡¢h‘¡e, nl£lQQÑ¡ ¢h‘¡e, Hhw l¡øÊÊ¢h‘¡ez k¢c HLSe ¢nr¡bÑ£ h¡wm¡−L −L¡l ¢X¢p¢fÔe-1
¢q−p−h, C¢aq¡p−L −L¡l ¢X¢p¢fÔe-2 ¢q−p−h, Cw−l¢S J h¡wm¡−L −L¡l mÉ¡‰¥y−uS ¢q−p−h
¢ehÑ¡Qe L−le, a¡q−m ¢a¢e pwú«a Abh¡ l¡øÊ¢h‘¡e ¢hou…¢m−L −S−e¢lL C−mL¢Vi ¢q−p−h
−h−R ¢e−a f¡l−hez −p−r−œ, f’j −p−jØV¡−l ay¡−L fs−a q−h pwú«−al Abh¡
l¡øÊ¢h‘¡−el ¢SC-1-Hl −L¡pÑ¢V Hhw ¢SC -2 −L¡pÑ¢V fs−a q−h où −p−jØV¡−lz   

2. HpC¢p-l −r−œ ¢hou ¢ehÑ¡Q−el fÜ¢a f−l S¡e¡−e¡ q−hz   

3. jq¡j¡eÉ p¤¤¢fËj −L¡−VÑl ¢e−cÑn Ae¤k¡u£, f¢l−hn¢hcÉ¡l (HC¢p¢p-1) −œ²¢XV J f§ZÑj¡e 2
Hhw 50-Hl f¢lh−aÑ 4 Hhw100 q−hz   


