
GBPGmwm (‡fv‡Kkbvj) cixÿv 2021 G AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U 
 

 

  welq: c`v_© weÁvb-1    welq †KvW: 81412                         †kÖwY-GKv`k                               ¯Íi: GBPGmwm (‡fv‡Kkbvj) 

A¨vmvBb‡g›U 

b¤^i 

A¨vmvBb‡g›U wkLbdj/welqe¯‘ wb‡`©kbv 

(ms‡KZ/avc/cwiwa) 

g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª·) 

 

4 

 

Aa¨vq 5g 

KvR, kw³ I 

ÿgZv  

 

ej cÖ‡qv‡M 

e¯‘i mi‡Yi 

gvb 

cwieZ©b 

Qvov KvR 

wbiƒcY m¤¢e 

bq, e¨vL¨v 

Ki| 

 KvR I kw³i 

mve©Rbxb aviYv 

e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e| 

 

 ej I mi‡bi 

mv‡_ Kv‡Ri 

m¤úK© e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e| 

 

w¯’i I 

cwieZ©bkxj ej 

Øviv m¤úvw`Z 

KvR e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e 

 KvR I kw³i aviYv 

e¨vL¨v Ki‡Z n‡e| 
 

 ej I mi‡Yi m¤úK© 

wbiƒcY Ki‡Z n‡e 
 

 w¯’i ej Øviv K…Z KvR 

cwigvc Ki‡Z n‡e| 
 

 cwieZ©bkxj ej Øviv 

K…Z KvR  cwigvc 

Ki‡Z n‡e| 

 

 

 

 

 

cvi`wk©Zvi gvb / b¤^i ‡¯‹vi gšÍe¨ 

wb‡`©kK 4 3 2 1 

KvR I 

kw³ 

D`vniY I wPÎmn KvR I 

kw³i aviYv e¨vL¨v Ki‡j 

wPÎmn KvR I kw³i 

aviYv e¨vL¨v Ki‡j 

D`vniY I wPÎ e¨ZxZ   

KvR I kw³i aviYv e¨vL¨v 

Ki‡j 

KvR wK, Zv wjL‡Z 

cvi‡j 

  

Kv‡Ri 

mv‡_ ej 

I mi‡Yi 

m¤úK©  

wPÎ I D`vniYmn Kv‡Ri 

mv‡_ ej I mi‡Yi m¤úK© 

wbiƒcY Ki‡j 

wPÎmn Kv‡Ri mv‡_ ej 

I mi‡Yi m¤úK© wbiƒcY 

Ki‡j 

D`vniY I wPÎ e¨ZxZ 

Kv‡Ri mv‡_ ej I mi‡Yi 

m¤úK© wbiƒcY Ki‡j 

Kv‡Ri mv‡_ ej I 

mi‡Yi m¤úK ©wU 

wjL‡j 

  

w¯’i ej 

Øviv K…Z 

KvR 

wPÎ I D`vniYmn w¯’i ej 

Øviv K…ZKvR cwigvc K‡i 

Zv e¨vL¨v Ki‡j 

wPÎmn w¯’i ej Øviv 

K…ZKvR cwigvc K‡i Zv 

e¨vL¨v Ki‡j 

D`vniY I wPÎ e¨ZxZ 

w¯’i ej Øviv K…ZKvR 

cwigvc K‡i Zv e¨vL¨v 

Ki‡j 

w¯’i ej Øviv K…ZKvR 

cwigvc Ki‡j 

  

cwieZ©bkx

j ej Øviv 

K…Z KvR 

 

wPÎ I D`vniYmn  

cwieZ©bkxj ej Øviv 

K…ZKvR cwigvc K‡i Zv 

e¨vL¨v Ki‡j 

wPÎmn cwieZ©bkxj ej 

Øviv K…ZKvR cwigvc 

K‡i Zv e¨vL¨v Ki‡j 

wPÎ I D`vniY e¨ZxZ 

cwieZ©bkxj ej Øviv 

K…ZKvR cwigvc K‡i Zv 

e¨vL¨v Ki‡j 

cwieZ©bkxj ej Øviv 

K…ZKvR cwigvc 

Ki‡j 

  

‡gvU-   

we:`ª:- 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:-16 

 

 
b¤^‡ii e¨vwß gšÍe¨ 

13-16 AwZDËg 

11-12 DËg 

08-10 fv‡jv 

7 ev 7 Gi Kg AMÖMwZ cÖ Ö‡qvRb 



 

 

এইচএস (ভবোকেনোর) যীক্ষো ২০২১ এ অংগ্রণেোযী সক্ষোথীকদয জন্য অযোোইনকভন্ট 
 

 সফলয়: একগ্রো ভভসনোসয-১   সফলয় ভেোড: ৮২১১১             ত্র: প্রথভ                        : এেোদ           স্তয: এইচএস (ভবোকেনোর ) 
  

অযোোইনকভন্ট 

নম্বয ও অধ্যোয় 

অযোোইনকভন্ট সখনপর/ 

সফলয়ফস্তু 

সনকদ েনো 

( ংকেত/ ধো /সযসধ) 

মূল্যোয়ন সনকদ েনো (রুসিক্স) 

৪ 

    -৯ 

           

           

      

 

            

           

     ,       

              

          

      

             

       

            

                

                 

             

ও            

                        

    

                     

                     

                     

          

             ও 

                      

   । 

 

 

সনকদ েে োযদস েতোয ভোত্রো/নম্বয  ভকোয ভন্তব্য 

৪ ৩ ২ ১ 

                     

           

             

      

          

            

              

         

               

           

               

              

            

  

           

               
           

               

             

      

           

               

         

             

      

           

               

              

           

       

           

             

  

                       

               

              

       

               

         

              

                 

            

              

              

               

             

  

            

ও           

            

ও           

              

            

ও           

         

              

            ও 

                 

              

            

ও           

       

              

  

ভভোট   

সফ:দ্র: ফযোদ্দকৃত নম্বয: মথোমথ/পূণ েোংগ=৮০-১০০% ঠিে, অসধেোং=৭০-৭৯% ঠিে এফং আংসে=৫০-৬৯% ঠিে 

অযোোইনকভকন্টয জন্য ফযোদ্দকৃত নম্বয: ১৬   
 

নম্বকযয ব্যোসি ভন্তব্য  

১৩ - ১৬   অসত উত্তভ 

১১ - ১২ উত্তভ 

৮ - ১০ বোকরো  

 ৭ ফো ৭ এয েভ    অগ্রগসত প্রকয়োজন 

 



এইচএস (ভবোকেনোর) যীক্ষো ২০২১ এ অংগ্রণেোযী সক্ষোথীকদয জন্য অযোোইনকভন্ট 
 

              :                          -১          (১    )               :                         : ৮২৩১১             স্তয: এইচএস (ভবোকেনোর ) 

 

অযোোইনকভন্ট 

নম্বয ও অধ্যোয় 

অযোোইনকভন্ট সখনপর/ 

সফলয়ফস্তু 

সনকদ েনো 

( ংকেত/ ধো /সযসধ) 

মূল্যোয়ন সনকদ েনো (রুসিক্স) 

০৪ 

৬        

           

         

   ল       

             

             

          

           

        । 

    ল             

               । 

              

           

          । 

               

               । 

              

                

     । 

    ল             

               

                    

               

                     

         

                    

              ।   

 

 

সনকদ েে োযদস েতোয ভোত্রো/নম্বয  ভকোয ভন্তব্য 

৪ ৩ ২ ১ 

   ল       

        
   ল       

০৫        

         ল  ল   

   ল       

০৪        

         ল  ল   

   ল        (২-

৩)        

         ল  ল   

   ল       ০১  

              

 ল  ল   

  

             

       

 

             

         ০৫  

       

         ল  ল 

 

             

        ০৪   

       

         ল  ল 

 

             

        ০৩  

                

 ল  ল 

 

             

        (০১-

০২)         

          ল  ল 

 

  

                          

০৪      

         ল  ল 

           

০৩      

         ল  ল 

           ০২  

            

 ল  ল 

           ০১  

            

 ল  ল 

  

             

       

 

             

০৫        

 ল  ল 

 

             

০৪        

 ল  ল 

 

             

০৩        

 ল  ল 

 

             

(০১-০২)        

 ল  ল 

 

  

ভভোট   

সফ:দ্র: ফযোদ্দকৃত নম্বয: মথোমথ/পূণ েোংগ=৮০-১০০% ঠিে, অসধেোং=৭০-৭৯% ঠিে এফং আংসে=৫০-৬৯% ঠিে 

অযোোইনকভকন্টয জন্য ফযোদ্দকৃত নম্বয: ১৬   

 

 

 

 

 

                                 

 

         

                                                                     

 

 

 

                                                          

নম্বকযয ব্যোসি ভন্তব্য 

১৩-১৬ অসত উত্তভ 

১১-১২ উত্তভ 

৮-১০ বোকরো 

৭ ফো ৭ এয েভ অগ্রগসত প্রকয়োজন 



 

 

 

 

        (         )       ২০২১        ণ                  

               

 

 

welq: মেশিন টুলস অপারেিন এন্ড মেইরেন্যান্স- ১  

cÎ: প্রথে  

welq †KvW: 83011 

 

  



 

        (         )       ২০২১        ণ                             

welq: মেশিন টুলস অপারেিন এন্ড মেইরেন্যান্স- ১                                         পত্র: প্রথে                                     welq †KvW: ৮৩০১১                             †kÖwY: একাদি 
 

A¨vmvBb‡g›U 

b¤^i 
A¨vmvBb‡g›U wkÿYdj/welqe¯‘ 

wb‡ ©̀kbv 

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

 

4 

 

Aa¨vq-8 

Kzjv›U 

 

Kzjv›U 

cwiwPwZ I 

cÖ‡qvRbxqZv  

 

 

 Kzjv›U ej‡Z wK 

eySvq Zv e¨³ 

Ki‡Z cvi‡e 

 

 †gwkwbs Gi 

†ÿ‡Î KvwUs 

d¬zB‡Wi bvg 

wjwce× Ki‡Z 

cvi‡e 

 

 KvwUs d¬zB‡Wi 

cÖ‡qvRbxqZv 

D‡jøL Ki‡Z 

cvi‡e 

 

 Kzjv›U ej‡Z wK 

eySvq Zv e¨³ K‡iv 

 

 †gwkwbs Gi †ÿ‡Î 

KvwUs d¬zB‡Wi bvg 

wjwce× K‡iv 

 

 KvwUs d¬zB‡Wi 

cÖ‡qvRbxqZv D‡jøL 

K‡iv 

 

wb‡ ©̀kK 
cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤̂i 

‡¯‹vi  gšÍe¨ 
4 3 2 1 

Kzjv›U ej‡Z 

wK eySvq Zv 

e¨³ K‡iv 

Kzjv›U ej‡Z wK 

eySvq Zv 

wbfz©jfv‡e e¨³ 

Ki‡j  

Kzjv›U ej‡Z wK 

eySvq Zv AwaKvsk 

wbfz©jfv‡e e¨³ 

Ki‡j  

Kzjv›U ej‡Z wK 

eySvq Zv AvswkK 

wbfz©jfv‡e e¨³ 

Ki‡j  

Kzjv›U ej‡Z wK 

eySvq Zv e¨³ 

Ki‡j  
  

†gwkwbs Gi 

†ÿ‡Î KvwUs 

d¬zB‡Wi bvg 

wjwce× K‡iv 

†gwkwbs Gi †ÿ‡Î 

KvwUs d¬zB‡Wi bvg 

m¤ú~Y© wbfz©jfv‡e 

5-6wU e¨³ Ki‡j  

†gwkwbs Gi †ÿ‡Î 

KvwUs d¬zB‡Wi bvg 

m¤ú~Y© wbfz©jfv‡e  

4wU DËi wjL‡j 

†gwkwbs Gi †ÿ‡Î 

KvwUs d¬zB‡Wi bvg 

m¤ú~Y© wbfz©jfv‡e 2-

3wU DËi wjL‡j 

†gwkwbs Gi †ÿ‡Î 

KvwUs d¬zB‡Wi bvg  

m¤ú~Y© wbfz©jfv‡e 

1wU DËi wjL‡j 

  

KvwUs d¬zB‡Wi 

cÖ‡qvRbxqZv 

D‡jøL K‡iv 

KvwUs d¬zB‡Wi 

cÖ‡qvRbxqZv 

m¤ú~Y© wbfz©j fv‡e 

D‡jøL Ki‡j 

KvwUs d¬zB‡Wi 

cÖ‡qvRbxqZv 

AwaKvsk wbfz©j 

fv‡e D‡jøL Ki‡j 

KvwUs d¬zB‡Wi 

cÖ‡qvRbxqZv 

AvswkK wbfz©j fv‡e 

D‡jøL Ki‡j 

KvwUs d¬zB‡Wi 

cÖ‡qvRbxqZv  

D‡jøL Ki‡j 
  

 †gvU   

A¨vmvBb‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z b¤^i: 12 

we.`ª.: h_vh_/c~Y©v½=80-100% mwVK, AwaKvsk=70-79% mwVK, Ges AvswkK=50-69%mwVK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

               

10-12         

8-9     

6-7       

5    5                    



এইচএস (ভভোকেলনো) এেোদল ভেসি পরীক্ষো ২০২১ এ অংলগ্রিেোরী সলক্ষোর্থীকদর জন্য  অযোোইনকমন্ট  

সবয়: ইকেসিেযো ওয়োেক এযোন্ড ভমইনকেন্যোন্স-১                             পত্র: প্রর্থম                         সবয় ভেোড: 82711                    স্তর: এইচএস (ভভোকেলনো) 

অযোোইনকমন্ট 

নম্বর 

অযোোইনকমন্ট 

 
সলখনফ/সবয়বস্তু সনকদ কলনো/ (ংকেত/পসরসি/িোপ) 

মূল্যোয়ন সনকদ কলনো (রুসিক্স) 

সনকদ কলে 
ক্ষমতোর মোত্রো/ নম্বর 

ভকোর মন্তব্য  
৪ ৩ ২ ১ 

৪ 

 

প্তম 

অধ্যোয় 

 

 ভভক্টর 

এবং 

ভভক্টর 

রোসলর 

সোব 

সনরূপি 

ভভেের ম্পকেক 

ব্যোখ্যোেরি এবং 

ভভক্টর রোসলর 

সোব সনরূপি 

৭.১ ভভক্টর রোসল 

 

৭.২ ভভক্টর প্রেোকলর 

পদ্ধসতমূ  

 

৭.৩ ভভক্টরকে 

ভরেট্োংগুোর ফরম ভর্থকে 

ভপোোকর এবং সবপরীকত 

রূপোন্তর  

 

৭.৫ J-অপোকরের  

 

৭.৭ ভভক্টর রোসলর ভযোগফ, 

সবকয়োগফ, গুিফ ও 

ভোগফ সনি কয়  

 ভভক্টর রোসল বকত সে 

বুঝোয় তো ব্যক্ত েরকত 

কব, 

 ভভক্টর প্রেোকলর 

পদ্ধসতমূ বি কনো েরকত 

কব 

 ভভক্টরকে ভরেট্োংগুোর 

ফরম ভর্থকে ভপোোকর এবং 

সবপরীকত রূপোন্তর েরকত 

পোরকব।  

 J-অপোকরের বকত সে 

বুঝোয় তো ব্যক্ত েরকত 

পোরকব। 

 ভভক্টর রোসলর ভযোগফ, 

সবকয়োগফ, গুিফ ও 

ভোগফ সনি কয় েরকত 

পোরকব। 

 

ভভক্টর রোসলর   র   উদোরি 

সনর্ভ কভোকব বি কনো 

সখক 

উদোরি ছোড়ো 

বি কনো সখক 

অসিেোংল বি কনো 

সখক 

আংসলে বি কনো 

সখক 

  

ভভক্টর প্রেোকলর 

পদ্ধসতমূ বি কনো েরকত 

কব 

উদোরি 

পদ্ধসতমূ 

সনর্ভ কভোকব বি কনো 

সখক 

উদোরি ছোড়ো 

ম্পূি ক অংল 

বি কনো সখক  

অসিেোংল বি কনো 

সখক 

আংসলে বি কনো 

সখক 

  

ভভক্টরকে ভরেট্োংগুোর 

ফরম ভর্থকে ভপোোকর এবং 

সবপরীকত রূপোন্তর েরকত 

পোরকব।  

উদোরি উভয় 

পদ্ধসত সনর্ভ কভোকব 

রুপোন্তকরর সুত্র 

সখক 

উদোরি ছোড়ো  

উভয় পদ্ধসত 

রুপোন্তকরর সুত্র 

সখক 

উদোরি  ভয 

ভেোন এেটি 

পদ্ধসত রুপোন্তকরর 

সুত্র সখক 

উদোরিছোড়ো  ভয 

ভেোন এেটি 

পদ্ধসত রুপোন্তকরর 

সুত্র সখক 

  

J-অপোকরের বকত সে 

বুঝোয় তো ব্যক্ত েরকত 

পোরকব। 

 

J-অপোকরের 

ভেোকির অবস্থোন 

ভভকদ মোন  

সনর্ভ কভোকব বি কনো 

সখক 

সনর্ভ কভোকব 

বি কনো সখক 

অসিেোংল বি কনো 

সখক 

আংসলে বি কনো 

সখক 

  

ভভক্টর রোসলর ভযোগফ, 

সবকয়োগফ, গুিফ ও 

ভোগফ সনি কয় েরকত 

পোরকব। 

উকেসখত ৪টি 

 সিয়োর সনয়মমূ 

সনর্ভ কভোকব বি কনো 

সখক 

উকেসখত 3টি 

পসিয়োর সনয়ম 

সনর্ভ কভোকব 

বি কনো সখক 

উকেসখত 2টি 

পসিয়োর সনয়ম 

বি কনো সখক 

উকেসখত 1টি 

পসিয়োর সনয়ম 

বি কনো সখক 

  

    ভমোে   

   

সব. দ্র.- বরোদ্দকৃত নম্বর:- যর্থোযর্থ/পূন কোঙ্গ= 80-100% ঠিে, অসিেোংল=-70-৭৯% ঠিে এবং আংসলে= 50-69% 

ঠিে 

  

অযোোইনকমকন্টর জন্য বরোদ্দকৃত নম্বর-20   

নম্বকরর ব্যোসপ্ত মন্তব্য 

১৬-20 অসত উত্তম 

14-15 উত্তম 

10-13 ভোকো 

9 বো 9 এর েম অগ্রগসত প্রকয়োজন 



 


