
বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড 

এসএসরস (বভাদকশনাল) পিীক্ষা- ২০২১ এি রশক্ষার্থীি জন্য অ্যাসাইনদমন্ট 

রবষয়: পোর্থ ড রবজ্ঞান-২ রবষয় বকার্: ১৯২৫ পূর্ ড মান: ১২ 

 

অ্যাসাই

নদমন্ট 

নম্বি 

অ্যাসাইনদমন্ট রশখন ফল রনদে ডশনা 

(সাংদকত/ 

পরিরি/িাপ) 

মূল্যায়ন রনদে ডশনা (রুরিক্স) 

 

 

০১ 

 

 

অ্ধ্যায় 

৮ 

 

আদলাি 

প্ররতফল

ন 

 

ঘরর থাকা ছ াট 

সমত দর্ পরের 

সাহারেই 

প্রততফরের 

সু    সঠিকতা 

যাচাই 

 

 আরার 

প্রততফে 

ব্যাখ্যা কররত 

র্াররে 

 

 দর্ পে ও এর 

প্রকাররেদ 

ব্যাখ্যা কররত 

র্াররে 

 

 আরার 

প্রততফরের 

সুত্র ব্যাখ্যা 

কররত র্াররে 

 

০১. প্রততফে 

 

০২. দর্ পে 

 

০৩. 

প্রততফরের 

সূরত্রর প্রমাে 

 

 

অ্যাসাইেরমরের জন্য েরাদ্ধকৃত েম্বর ১২ 

ক্রম েম্বররর ব্যাতি ছরটিং 

১ 10 - ১২ AwZDËg 

২ 7--9 DËg 

৩ 4-6 fv‡jv 

4 3 ev 3 Gi Kg AMÖMwZcÖ‡qvRb 
 

তেরদ পলক 
সক্ষমতার মাত্রা/ েম্বর 

ছকার মন্তব্য 
৪ ৩ ২ ১ 

০১. 

প্রততফে 

 

তচত্রসহ প্রততফরের 

      ও এর সুত্র ব্যাখ্যা 

কররত র্ারর 

তচত্রসহ প্রততফরের 

      ও এর সুত্র ব্যাখ্যা 

কররত র্ারর 

প্রততফরের সিংগা 

ও এর সুত্রতখরত 

র্ারর। 

প্রততফরের সিংগা 

তখরত র্ারর। 

  

০২. দর্ পে 

 

 

দর্ পে ও এর প্রকাররেদ 

তচত্রসহ ব্যাখ্যা কররত 

র্ারর। 

দর্ পরের প্রকাররেদ 

তচত্রসহ ব্যাখ্যা কররত 

র্ারর। 

দর্ পরের প্রকাররেদ 

তচত্রসহ ব্যাখ্যা 

কররত র্ারর। 

দর্ পে এর সিংগা 

তখরত র্ারর। 

 

০৩. 

প্রততফরের 

সূরত্রর প্রমাে 

তচত্রসহ তর্ে ও দর্ পরের 

সাহারে আরার 

প্রততফরের সূরত্রর 

                

ব্যাখ্যা কররত র্ারর।  

তচত্রসহ তর্ে ও দর্ পরের 

সাহারে আরার 

প্রততফরের সূরত্রর 

             

ব্যাখ্যা কররত র্ারর। 

দর্ পরের সাহারে 

আরার 

প্রততফরের 

সূরত্রর প্রমা    

      ব্যাখ্যা 

কররত র্ারর। 

আরার 

প্রততফরের সূত্র  

তখরত র্ারর 

 

ছমাট =  

we. ª̀: eivÏK…Z b¤̂i: - h_vh_/c~Yv©½= 80-100% mwVK, AwaKvsk= 70-79% mwVK, Ges AvswkK= 50-69% mwVK 

 



                                                                                                  /     (          )   ম       ২০২১                         ম  

       

                   -১, (২    )                                                            ৬৪২৩                                               এস এস  স/      (         ) 

A¨vmvBb‡g›U  
bs 

A¨vmvBb‡g›U wkLb dj/ welqe¯ÍÍ wb‡`©kbv/  
(ms‡KZ/avc/cwiwa) 

g~j¨vqb wb‡ ©̀kbv/ iæweª· 

civ`wk©Zvi gvÎv /b¤^i ‡¯‹vi gšÍe¨ 
wb‡`©kK 4 3 2 1 

  ত্তির 

          
ত্তির্ভলুভাবে   ত্তির 

              

          

      

            

            

           

  ত্তির        

         

      

ত্তিক্ষবের 

বোধগম্য হবল 
  

     

  ত্তির 

           

       ত্তির       

ত্তির্ভলুভাবে      

            

       ত্তির 

          

            

       ত্তির 

      অস্পষ্ট 

ভাবে     

            

ত্তিক্ষবের 

বোধগম্য হবল 
 

     

  ত্তির      

     

ত্তির্ভলুভাবে ০৪ 

প্রোবরর      

  ত্তির           

     

০৩ প্রোবরর 

       ত্তির 

          

     

 ০২ প্রোবরর 

       ত্তির 

          

     

 ০১ প্রোবরর 

       ত্তির 

          

     

 

     

  ত্তির       

ত্তির্ভলুভাবে ০৪ 

প্রোবরর      

  ত্তির             

     

ত্তির্ভলুভাবে ০৩ 

প্রোবরর      

  ত্তির        

          

 ০২ প্রোবরর 

       ত্তির 

            

     

 ০১ প্রোবরর 

       ত্তির 

            

     

 

      
                                                                                                   ‡gvU  

ববিঃ দ্রিঃ বরাদ্দকৃত নম্বর- যথাযথ/পূর্ ণাঙ্গ =৮০-১০০% সঠিক, অবিকাাংল=৭০-৭৯% সঠিক, আাংবলক=৫০-৬৯% সঠিক 

এসাইনমমমের জন্য বরাদ্ধকৃত নম্বরিঃ১6 
 

১ 

    - ১ 

  ত্তি 

 

  ত্তির 

স ঙ্গাসহ 

    , 

  ত্তির স    

      

   ত্তির       

 

        ত্তি 

 

        ত্তির      

 

        ত্তির 

      

   ত্তির       

          

হ   

 

        ত্তির 

           

     হ   

 

        ত্তির 

          হ   

 

        ত্তির 

           হ   

 

 

                                                                                                         

 

 

 

নম্বমরর ব্যাবি মন্তব্য 

১৬-20 অবত উত্তম 

14-15 উত্তম 

10-13 ভামা 

9 বা 9 এর কম অগ্রগবতর প্রম াজন 

 



      /      (         )       ২০২১                                       

     :              -১                     :                                ৭৪২৩     :       /      (   )   

           

    

                 /                

(      ,      ,   ) 

               (    ) 

১ 

    - ১ 

      

     

              

         

          

      

       , 

             

ও            

       

১.         

            

২.           

        

৩.          

৪.                  

১.              

              

               

          

২.          

                

       

              

৩.           

                   

         

৪.           

                 

               

 

 

                   /              

৪ ৩ ২ ১ 

       

             

              

              

৭       

        

              

              

(৫-৬)       

        

              

              

(৩-৪)       

        

              

              

(১-২)       

         

  

          

        

             

          

          

            

        

        

          

            

      

        

          

            

        

          

  

                     

          

          

            

        

        

          

            

      

        

          

            

        

          

  

          

      

          

          

           

          

        

        

           

          

      

        

           

          

            

      

  

       

  : :           :      /      =৮০-১০০%    ,       =৭০-৭৯%          =৫০-৬৯%  

                          : ১৬  

 

                

১৩-১৬           

১১-১২     

৮-১০        

০১-০৭                

 

 



এসএসসস (ভ োভেলনো) পরীক্ষো-২০২১ এ অংলগ্রহনেোরী সলক্ষোর্থীভের জন্য অযোসোইনভেন্ট      

†kÖwY: দশম welq: মেসলন টুস অপোভরলন- ১ পত্র: সিতীয় welq †KvW: ৭৯২৩  স্তর: এসএসসস/েোসি (ভ োভেলনো) 

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·) 

 

১   

 

অধ্যোয় -১  

মেসলনলভপ 

সতেকতোমূে 

ব্যবস্থো    

 

মেসলনলভপ 

সতেকতোমূে 

ব্যবস্থো    

 

১.১  মেসলন লভপ 

সতেকতো সবসি 

পোভনর 

প্রভয়োজনীয়তো  

 

১.২  মেসলন লভপর 

জন্য প্রভয়োজনীয় 

সতেকতো সবসিসমূহ   

 

১.৩  মেসলনলভপ 

সনরোপে মপোলোে ও 

সরঞ্জোেোসে 

ব্যবহোভরর  

প্রভয়োজনীয়তো   

 

১.১  মেসলন লভপ 

সতেকতো সবসি 

পোভনর 

প্রভয়োজনীয়তো বর্ কনো 

ের  

 

১.২  মেসলন লভপর 

জন্য প্রভয়োজনীয় 

সতেকতো সবসিসমূহ 

উভেি ের 

 

১.৩  মেসলনলভপ 

সনরোপে মপোলোে ও 

সনরোপে সরঞ্জোেোসের 

নোে উভেি ের  

 

১.৪  মেসলনলভপ 

সনরোপে মপোলোে ও 

সনরোপে সরঞ্জোেোসে 

ব্যবহোভরর 

প্রভয়োজনীয়তো উভেি 

ের   

 

সনভে কলে 
পোরেলীতোর েোত্রো/নম্বর   

4 3 2 1 

মেসলন লভপ 

সতেকতো সবসি 

পোভনর 

প্রভয়োজনীয়তো    

সংজ্ঞো সহ মেসলন 

লভপর সতেকতো সবসি 

পোভনর প্রভয়োজনীয়তো  

সবস্তোসরত সঠিে োভব 

বর্ কনো েরভ  

সংজ্ঞো সহ মেসলন 

লভপর সতেকতো সবসি 

পোভনর প্রভয়োজনীয়তো  

সবস্তোসরত অসিেোংল 

সঠিে োভব বর্ কনো 

েরভ  

সংজ্ঞো সহ মেসলন 

লভপর সতেকতো সবসি 

পোভনর প্রভয়োজনীয়তো  

সবস্তোসরত আংসলে  

সঠিে োভব বর্ কনো 

েরভ  

শুধু সংজ্ঞো অর্থবো  

মেসলন লভপর সতেকতো 

সবসি পোভনর 

প্রভয়োজনীয়তো বর্ কনো 

েরভ  

মেসলন লভপর 

জন্য প্রভয়োজনীয় 

সতেকতো 

সবসিসমূহ   

মেসলন লভপর জন্য 

প্রভয়োজনীয় সতেকতো 

সবসিসমূহ  ৭-৮টি 

সিভ  

মেসলন লভপর জন্য 

প্রভয়োজনীয় সতেকতো 

সবসিসমূহ  ৫-৬টি 

সিভ  

মেসলন লভপর জন্য 

প্রভয়োজনীয় সতেকতো 

সবসিসমূহ  ৩-৪টি 

সিভ   

মেসলন লভপর জন্য 

প্রভয়োজনীয় সতেকতো 

সবসিসমূহ  ১-২টি 

সিভ  

মেসলনলভপ 

সনরোপে মপোলোে 

ও সনরোপে 

সরঞ্জোেোসের নোে 

মেসলনলভপ সনরোপে 

মপোলোে ও সনরোপে 

সরঞ্জোেোসের নোে ৪টি 

সিভ  

মেসলনলভপ সনরোপে 

মপোলোে ও সনরোপে 

সরঞ্জোেোসের নোে ৩টি 

সিভ  

মেসলনলভপ সনরোপে 

মপোলোে ও সনরোপে 

সরঞ্জোেোসের নোে ২টি 

সিভ  

মেসলনলভপ সনরোপে 

মপোলোে ও সনরোপে 

সরঞ্জোেোসের নোে ১টি 

সিভ   

মেসলনলভপ 

সনরোপে মপোলোে 

ও সনরোপে 

সরঞ্জোেোসে 

ব্যবহোভরর 

প্রভয়োজনীয়তো 

মেসলনলভপ সনরোপে 

মপোলোে ও সনরোপে 

সরঞ্জোেোসে ব্যবহোভরর 

প্রভয়োজনীয়তো ৪টি 

সিভ 

মেসলনলভপ সনরোপে 

মপোলোে ও সনরোপে 

সরঞ্জোেোসে ব্যবহোভরর 

প্রভয়োজনীয়তো ৩টি 

সিভ 

মেসলনলভপ সনরোপে 

মপোলোে ও সনরোপে 

সরঞ্জোেোসে ব্যবহোভরর 

প্রভয়োজনীয়তো ২টি 

সিভ 

মেসলনলভপ সনরোপে 

মপোলোে ও সনরোপে 

সরঞ্জোেোসে ব্যবহোভরর 

প্রভয়োজনীয়তো ১টি 

সিভ  

 

সবিঃদ্রিঃ বরোদ্ধকৃত নম্বরিঃ- যর্থোযর্থ/পূর্ কোংগ =৮০-১০০% সঠিে, অসিেোংল=৭০-৭৯%সঠিে, এবং আংসলে=৫০-৬৯% 

এযোসোইনভেভন্টর জন্য বরোদ্ধকৃত নম্বরিঃ ১৬   
 

নম্বররর প্রাপ্তি ১৩-১6 ১১-১২ ৮-৯ ৭ বা ৭ এর কম 

মন্তব্য অপ্তি উত্তম উত্তম ভাল অগ্রগপ্তি প্রর াজন 

 



এসএসসস (ভ োভেশনোল) রীক্ষো ২০২১ এর  রীক্ষোথীভদর জন্য অ্যোসোইনভেন্ট  

      শ্রেসনিঃ দশে                                        য়িঃ                          -১ (২    )                                             সিষয় শ্রেোডিঃ  ৯০২৩,    

অ্যোসোইনভেন্ট 

নম্বর 

অ্যোসোইনভেন্ট শিখনফল/শিষয়িস্তু সনভদ েশনো(সংভেত,সরসধ,

ধো) 

মূল্যোয়ন সনভদ েশনো (রুসিক্স) 

১ 

৪থ ে অ্ধ্যোয় 

          

        

            

 

            

            

         

          জ 

এিং     

             

              

        ণ  

১.             

                  

           

২.             

              

                  

৩.             

            

              

            

                

৪.            

                  

               

               

     । 

 

১।                    

    র ধোরণো  

 

২।          শ্রে     

              

     শ্রজর ধোরণো   

 

৩।                     

                  

             

 

৪.                    

                 

              

 

 

civ`wk©Zvi gvÎv /b¤^i ‡¯‹vi gšÍe¨ 

wb‡`©kK 4 3 2 1 

            

           র 

ধোরণো  

সিত্রসহ সনর্ভ েল োভি 

সিস্তোসরত সলখভল  

সিত্রসহ 

সনর্ভ েল োভিআংসশ

ে সলখভল  

সিত্রছোড়ো 

সনর্ভ েল োভি  সলখভল  

আংসশে সলখভল    

         শ্রে 

             

          শ্রজর 

ধোরণো   

ডোয়োগ্রোেসহ 

সনর্ভ েল োভি 

সিস্তোসরত িণ েনো 

সদভল   

ডোয়োগ্রোেসহ 

সনর্ভ েল োভি 

আংসশে  িণ েনো 

সদভল  

সিত্র ছোড়ো 

সনর্ভ েল োভি  িণ েনো 

সদভল  

আংসশে িণ েনো 

সদভল  

 

            

            

              

            

ডোয়োগ্রোে ও 

সেীেরণসহ 

সনর্ভ েল োভি 

সিস্তোসরত িণ েনো 

সদভল   

ডোয়োগ্রোে ও 

সেীেরণসহ 

আংসশে িণ েনো 

সদভল   

ডোয়োগ্রোে ও 

সেীেরণ ব্যোসতত  

সনর্ভ েল োভি 

সিস্তোসরত িণ েনো 

সদভল   

আংসশে িণ েনো 

সদভল  

 

            

            

             

              

ডোয়োগ্রোে ও 

সেীেরণসহ 

সনর্ভ েল োভি 

সিস্তোসরত িণ েনো 

সদভল   

ডোয়োগ্রোে ও 

সেীেরণসহ 

আংসশে িণ েনো 

সদভল   

ডোয়োগ্রোে ও 

সেীেরণ ব্যসতত  

সনর্ভ েল োভি 

সিস্তোসরত িণ েনো 

সদভল   

আংসশে িণ েনো 

সদভল  

 

                                                                                                   ‡gvU  

we. ª̀t 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¤^it  ১৬ 

 

 

 

 

 

 

                                 

নম্বভরর ব্যোসি েন্তব্য 

১৩-১৬ অ্সত উত্তে 

1১-1২ উত্তে 

8-10  োভলো 

7 িো 7 এরেে অ্গ্রেসতর প্রভয়োজন 

 


