
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 

 

অ্যাসাইন

বমন্ট নম্বি 

অ্যাসাইনদমন্ট রশখন ফল রনদে ডশনা 

(সাংদকত, পরিরি 

ও িাপ) 

মূল্যায়ন রনদে ডশনা (রুরিক্স) 

 

 

০৪ 

 

 

অ্ধ্যায় 

১১ 

 

চল 

রবদ্যযৎ 

 

একটি পরিবাহী 

তারিি রিারেি হ্রাস 

ও বৃরিি কািরে এি 

মধ্য রিরে প্রবাহীত 

তরিৎ প্রবাহ বৃরি ও 

হ্রাস পাে, ব্যাখ্যা 

কি  

 

    রিি তরিৎ 

হরত চল তরিৎ 

সৃরি প্রির্ শন 

কিরত পািরব 

 

    পরিবাহী, 

অপরিবাহী ও 

অে শপরিবাহী  

ব্যাখ্যা কিরত 

পািরব 

 

    ও’রমি সূত্র 

ব্যাখ্যা কিরত 

পািরব 

 

০১. তরিৎ প্রবাহ 

 

০২. পরিবাহী, 

অপরিবাহী ও 

অে শপরিবাহী   

 

০৩. ও’রমি সুত্র 

 

 

 

অযাসাইনরমরেি জন্য বিািকৃত নম্বি ১২ 

ক্রম নম্বরিি ব্যারি রিটিিং 

১ 10 - ১২ AwZDËg 

২ 7--9 DËg 

৩ 4-6 fv‡jv 

4 3 ev 3 Gi Kg AMÖMwZcÖ‡qvRb 
 

রনরি শর্ক 
সক্ষমতাি মাত্রা/ নম্বি 

রকাি মন্তব্য 
৪ ৩ ২ ১ 

০১. তরিৎ 

প্রবাহ 

 

রচত্র, একক ও উিাহিেসহ 

তরিৎ প্রবারহি োিো ব্যাখ্যা 

কিরত পািরল। 

রচত্র ও এককসহ তরিৎ প্রবাহ 

ব্যাখ্যা কিরত পািরল। 

তরিৎ প্রবাহ 

ব্যাখ্যা কিরত পািরল। 

তরিৎ প্রবারহি সিংগা 

রলখরত পািরল। 

  

০২. পরিবাহী, 

অপরিবাহী ও 

অে শপরিবাহী   

 

০৪টি উিাহিেসহ পরিবাহী, 

অপরিবাহী ও অে শপরিবাহী  

ব্যাখ্যা কিরত পািরল। 

০২টি উিাহিেসহ পরিবাহী, 

অপরিবাহী ও অে শপরিবাহী  

ব্যাখ্যা কিরত পািরল। 

০1টি উিাহিেসহ 

পরিবাহী, অপরিবাহী 

ও অে শপরিবাহী ব্যাখ্যা 

কিরত পািরল। 

পরিবাহী, অপরিবাহী ও 

অে শপরিবাহীি সিংগা 

রলখরত পািরল। 

 

০৩. ও’রমি 

সুত্র 

রচত্র ও উিাহিেসহ ও’রমি 

সুত্র প্ররতপািন করি 

পরিবাহীি রিাে ও  

অযাসাইনরমরেি োিোটি 

ব্যাখ্যা কিরত পািরল।  

রচত্র ও উিাহিেসহ ও’রমি 

সুত্র প্ররতপািন করি 

অযাসাইনরমরেি োিোটি 

ব্যাখ্যা কিরত পািরল।  

ও’রমি সুত্র ব্যাখ্যা 

কিরত পািরল।  

ও’রমি সুত্র রলখরত 

পািরল। 

 

রমাট =  

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

 

 



                                                                                             

 

এএস / দাসি (ভভাভেলনা) দলম পরীক্ষা ২০২১ এর সলক্ষার্থীভদর জন্য অ্যাাইনভমন্ট 

  

শ্রেসন: দলম    সবয়: সবসডিং  শ্রমইভন্টন্যান্স-২  ২য় পত্র (৬৪২৪)  শ্রোড: ৬৪২৪ 

 

                                                                    
 

অ্যাাইন 

শ্রমন্ট নম্বর 

অ্যাাইনভমন্ট 

 

 

সলিনফ সনভদ েলনা(িংভেত/ 

পসরসি/িাপ) 

মূল্যায়ন সনভদ েলনা(রুসিক্স) 

০৩ 

৩য় অ্ধ্যায়ঃ 

জানাা 

আদল ে 

াইজ 

ম্পভেে 

জ্ঞাত 

হুওয়া 

 

জানাার 

শ্র ৌোভের আদল ে  

াইজ মূ  

জানাার পাল্লার 

প্রোরভভদ 

বর্ ে      

 

 জানাার 

শ্র ৌোভের আদল ে 

াইজমূ বর্ েনা 

েরভত পারভব 

 

 জানাার পাল্লার 

প্রোরভভদ বর্ েনা 

েরভত পারভব 

 

 জানাার আদল ে 

াইজমূ উভল্লি 

েরভত পারভব 

 

 

 জানাার 

শ্র ৌোভের আদল ে 

াইজমূ বর্ েনা 

েরভত ভব 

 

 জানাার পাল্লার 

প্রোরভভদ বর্ েনা 

েরভত ভব 

 

 জানাার আদল ে 

াইজমূ উভল্লি 

েরভত ভব  

 

সনভদ েলে 4 3 2 ১ 

জানাার শ্র ৌোভের 

আদল ে াইজ মূভর  

িার   

জানাার শ্র ৌোভের 

০৫টি আদল ে াইজ 

ঠিেভাভব  সিভ 

জানাার শ্র ৌোভের 

 ০৪ টি আদল ে াইজ 

ঠিেভাভব  সিভ 

জানাার শ্র ৌোভের 

 ০৩ টি আদল ে াইজ 

ঠিেভাভব  সিভ 

জানাার শ্র ৌোভের 

০১/২টি আদল ে াইজ 

ঠিেভাভব  সিভ  

 

জানাার পাল্লার 

প্রোরভভদ 

জানাার পাল্লার ০৫টি 

প্রোরভভদ সিভ 

জানাার পাল্লার ০৪টি 

প্রোরভভদ সিভ 

জানাার পাল্লার 

০৩টি প্রোরভভদ 

সিভ 

জানাার পাল্লার 

০১/২টি প্রোরভভদ 

সিভ 

জানাার আদল ে 

াইজমূ 

জানাার ০৫টি আদল ে 

াইজ সিভ 

জানাার ০৪টি আদল ে 

াইজ সিভ 

   জানাার ০৩টি 

আদল ে াইজ সিভ 

জানাার ০১/২টি 

আদল ে াইজ সিভ 

সবঃ দ্রঃ বরাদ্দকৃত নম্বর- যর্থাযর্থ/পূর্ োঙ্গ =৮০-১০০% ঠিে, অ্সিোিংল=৭০-৭৯% ঠিে, আিংসলে=৫০-৬৯% ঠিে 

এাইনভমভন্টর জন্য বরাদ্ধকৃত নম্বরঃ১2 

ব্যাসি মন্তব্য 

10-12 অ্সত উত্তম 

8-9 উত্তম 

6-7 ভাভা 

5 বা 5 এর েম অ্গ্রগসত প্রভয়াজন 



 এএস (ভবোকেনোর) যীক্ষো ২০২১ এ ংগ্রণেোযী সক্ষোথীকদয জন্য যোোআনকভন্ট 

 সফলয়: পোভ ম ভভসনোসয-২                   ত্র: সিতীয়               সফলয় ভেোডঃ ৭৪২৪                     স্তয: এএস (দভ)   

যোোআনকভন্ট 

নম্বয 

যোোআনকভন্ট সখনপর/সফলয়ফস্তু সনকদ মনো 

( ংকেত/ ধো /সযসধ) 

মূল্যোয়ন সনকদ মনো (রুসিক্স) 

৩ 

ধ্যোয়-৪ 

সডপোকযনসয়োর 

ও সযয়োয 

একক্সর 

সডপোকযনসয়ো

র এয 

প্রেোযকবদ এফং 

ংমূকয 

সযসিসত 

 সডপোকযনসয়োর এয 

ধোযণো  

 সডপোকযনসয়োর এয 

প্রেোযকবদ  

 সডপোকযনসয়োর এয 

ংমূ 

 সডপোকযনসয়োর এয 

ধোযণো ফণ মনো েযকত 

কফ 

 সডপোকযনসয়োর এয 

প্রেোযকবদ ফণ মনো 

েযকত কফ 

 সডপোকযনসয়োর এয 

ংমূকয নোভ 

উকেখ েযকত কফ 

 

সনকদ মে োযদস মতোয ভোত্রো/নম্বয  ভকোয ভন্তব্য 

৪ ৩ ২ ১ 

সডপোকযনসয়ো

র এয ধোযণো  

 

সডপোকযনসয়ো

র এয ধোযণো  

ঠিেবোকফ 

ফণ মনো েযকর 

সডপোকযনসয়ো

র এয ধোযণো  

সধেোং 

ঠিেবোকফ 

ফণ মনো েযকর 

সডপোকযনসয়ো

র এয ধোযণো  

অংসে 

ঠিেবোকফ 

ফণ মনো েযকর 

সডপোকযনসয়ো

র এয ধোযণো  

ন্যযনতভ ফণ মনো 

েযকর 

  

সডপোকযনসয়ো

র এয 

প্রেোযকবদ 

 

সডপোকযনসয়ো

র এয 

প্রেোযকবদ 

ও নোভগুকরো 

ঠিেবোকফ 

সরখকর 

সডপোকযনসয়ো

র এয 

প্রেোযকবদ 

ও এেটি নোভ 

ঠিেবোকফ 

সরখকর 

সডপোকযনসয়ো

র এয দুআটি 

প্রেোকযয নোভ 

ঠিেবোকফ 

সরখকর 

সডপোকযনসয়ো

র এয 

প্রেোযকবদ ফো 

এেটি নোভ 

ঠিেবোকফ 

সরখকর 

  

সডপোকযনসয়ো

র এয 

ংমূ 

সডপোকযনসয়ো

র এয োতটি 

ংকয নোভ 

ঠিেবোকফ 

সরখকর 

সডপোকযনসয়ো

র এয (৫-৬)টি 

ংকয নোভ 

ঠিেবোকফ 

সরখকর 

সডপোকযনসয়ো

র এয (৩-৪)টি 

ংকয নোভ 

ঠিেবোকফ 

সরখকর 

সডপোকযনসয়ো

র এয (১-২)টি 

ংকয নোভ 

ঠিেবোকফ 

সরখকর 

  

ভভোট   

সফ:দ্র: ফযোদ্দকৃত নম্বয: মথোমথ/পূণ মোংগ=৮০-১০০% ঠিে,সধেোং=৭০-৭৯% এফং অংসে=৫০-৬৯%  

যোোআনকভকন্টয জন্য ফযোদ্দকৃত নম্বয: ১2   

 

নম্বকযয ব্যোসি ভন্তব্য  

10-12   সত উত্তভ 

8-9 উত্তভ 

6-7 বোকরো  

5 ফো 5 এয েভ  গ্রগসত প্রকয়োজন 
 

 

 



ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি এসএসভস (তিোত শনোল) পিীক্ষো-২০২১ এ অংশগ্রহন োিী ভশক্ষোর্থীতেি জন্য অযোসোইনতেন্ট      

†kÖwY: দশম welq: কেভশন টুলস অপোতিশন- ২ পত্র: ভিিীয় welq †KvW: ৭৯২৪  স্তর: এসএসভস (তিোত শনোল) 

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·) 

 
৩  

 

অধ্যোয় -৬  

ইনতডভসং 

 

 

 ইনতডভসং এি 

েোধ্যতে 

ভিিক্ত িণ    

 

৬.১ ইনতডভসং এি 

পভিভিভি  

 

 ৬.২ ইনতডভসং এি 

প্র োিতিে  

 

 ৬.৩ ভিভিন্ন প্র োি 

ইনতডভসং এি িণ ণনো  

 

৬.৪  ইনতডভসং কহড 

এি ভিভিন্ন অংতশি 

নোে   

 

১।  ইনতডভসং এি 

পভিিয়            

    

 

২।  ইনতডভসং এি 

প্র োিতিে       

         

 

৩। ভিভিন্ন প্র োি 

ইনতডভসং এি       

         

 

৪।  ইনতডভসং কহড 

এি ভিভিন্ন অংতশি 

               

 

 

ভনতে ণশ  
পোিেশীিোি েোত্রো/নম্বি   

4 3 2 1 

ইনতডভসং এি 

      

ইনতডভসং এ        

          

ইনতডভসং এ         

             

     

ইনতডভসং এ        

                

ইনতডভসং এ        

          

ইনতডভসং এি 

প্র োিতিে 

 

ইনতডভসং এি 

প্র োিতিে ৫ -৬ টি 

উতেখ   িতল। 

  

ইনতডভসং এি 

প্র োিতিে ৩ -৪ উতেখ 

 িতল। 

 

ইনতডভসং এি 

প্র োিতিে ২ -৩ টি 

উতেখ  িতল। 

 

ইনতডভসং এি 

প্র োিতিে ১টি 

উতেখ  িতল  

ভিভিন্ন প্র োি 

ইনতডভসং এি 

িণ ণনো  

ভিভিন্ন প্র োি 

ইনতডভসং এি িণ ণনো 

ব্যোখ্যো  িতল  

ভিভিন্ন প্র োি 

ইনতডভসং এি িণ ণনো 

অভি োংশ  ব্যোখ্যো 

 িতল  

ভিভিন্ন প্র োি 

ইনতডভসং এি আংভশ  

িণ ণনো   িতল  

ভিভিন্ন প্র োি 

ইনতডভসং এি নোে 

উতেখ  িতল   

ইনতডভসং কহড 

এি ভিভিন্ন 

অংতশি নোে  

ইনতডভসং কহড এি 

ভিভিন্ন অংতশি নোে 

৭-৮ টি ভলখতল   

ইনতডভসং কহড এি 

ভিভিন্ন অংতশি নোে ৫-

৬ টি ভলখতল  

ইনতডভসং কহড এি 

ভিভিন্ন অংতশি নোে ৩-

৪ টি ভলখতল  

ইনতডভসং কহড এি 

ভিভিন্ন অংতশি নোে ১-

২ টি ভলখতল  
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    সরে শ্রক্ষত্রসমূহ  

 

৩.                   

                    

          

 

৪.               

                    

          

         

      গঠন  

       

সিত্রসহ সিস্তোসরত 

িি ণনো সদভল  

সিত্রসহ অংসশে  

িি ণনো সদভল  

সিত্র ব্যতীত 

সিস্তোসরত িি ণনো সদভল  

সিত্র ব্যতীত 

অংসশে  িি ণনো 

সদভল  

  

         

      

     সরে 

শ্রক্ষত্রসমূহ 

সঠিে োভি ৬টি 

    সরে শ্রক্ষত্র 

িি ণনো সদভল  

৪-৫টি     সরে 

শ্রক্ষত্র িি ণনো সদভল  

৩টি     সরে শ্রক্ষত্র 

িি ণনো সদভল  

 2টি     সরে 

শ্রক্ষত্র িি ণনো সদভল  

  

             

               

          

          

৮টি 

          

          

সনর্ভ ণল োভি িি ণনো 

সদভল  

 েমপভক্ষ ৬-৭টি 

          

       সনর্ভ ণল োভি 

িি ণনো সদভল  

েমপভক্ষ ৪-৫টি 

          

          

সনর্ভ ণল োভি িি ণনো 

সদভল  
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সদভল  

 েমপভক্ষ ৪-৫টি 

           

          

          

সনর্ভ ণল োভি িি ণনো 
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