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

 

 welq: c`v_© weÁvb-2   welq †KvW: 81422                         †kÖwY: Øv`k                           Í̄i: 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: 3q 

Pj Zwor 

 

 

cwievwni †iv‡ai 

wbf©ikxjZv 

e¨vL¨v Ki Ges 

†iv‡ai m~Î¸‡jv 

we‡kølY K‡i 

Av‡cwÿK †iv‡ai 

MvwYwZK ivwkgvjv 

cÖwZcv`b Ki| 

Z…Zxq 

Aa¨vq; 

Pj Zwor 

 

 †iva Ges cwievwnZv 

e¨vL¨v Ki‡Z n‡e 

 †iva †h PviwU wel‡qi 

Dci wbf©i K‡i Zv 

e¨vL¨v Ki‡Z n‡e 

 †iv‡ai m~Î `~wU e¨vL¨v 

Ki‡Z n‡e 

 Av‡cwÿK †iv‡ai 

MvwYwZK ivwkgvjv 

wbY©q Ki‡Z n‡e 

 

 

 

cvi`wk©Zvi gvb / b¤^i ‡¯‹vi gšÍe¨ 

wb‡`©kK 4 3 2 1 

†iva Gi 

aviYv 

†iva Gi aviYv mwVKfv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

†iva Gi aviYvi e¨vL¨v 

AwaKvsk mwVK n‡j  

†iva Gi aviYvi e¨vL¨v 

AvswkK mwVK n‡j  

†iva Gi ïay msÁv 

wjL‡j  

  

cwievwnZvi 

aviYv 

cwievwnZvi aviYv 

mwVKfv‡e e¨vL¨v Ki‡j 

cwievwnZvi aviYvi 

e¨vL¨v AwaKvsk mwVK 

n‡j  

cwievwnZvi aviYvi e¨vL¨v 

AvswkK mwVK n‡j  

cwievwnZvi ïay msÁv 

wjL‡j  

 

†iv‡ai 

wbf©ikxjZv 

†iva †h PviwU wel‡qi 

Dci wbf©i K‡i Zv 

MvwYwZK we‡kølYmn e¨vL¨v 

Ki‡j 

†iva †h PviwU wel‡qi 

Dci wbf©i K‡i Zvi 

g‡a¨ †h‡Kvb wZbwUi 

MvwYwZK we‡kølYmn 

e¨vL¨v Ki‡j 

†iva †h PviwU wel‡qi 

Dci wbf©i K‡i Zvi g‡a¨ 

†h‡Kvb `yBwUi MvwYwZK 

we‡kølYmn e¨vL¨v Ki‡j 

†iva †h PviwU wel‡qi 

Dci wbf©i K‡i Zvi 

g‡a¨ †h‡Kvb GKwU 

e¨vL¨v Ki‡j 

 

†iv‡ai m~Î †iv‡ai m~Î `ywU MvwYwZK 

we‡kølYmn e¨vL¨v Ki‡j 

†iv‡ai m~Î `ywU e¨vL¨v 

Ki‡j 

†iv‡ai m~Î `ywU AvswkK 

e¨vL¨v Ki‡j  

†iv‡ai ïay GKwU m~Î 

wjL‡j 

 

Av‡cwÿK 

†iva 

Av‡cwÿK †iv‡ai 

e¨vL¨vmn MvwYwZK 

ivwkgvjv wbY©q Ki‡j 

Av‡cwÿK †iv‡ai 

MvwYwZK ivwkgvjv wbY©q 

Ki‡j 

Av‡cwÿK †iva Kv‡K e‡j 

ïay Zv wjL‡j 

ïay MvwYwZK 

mgxKiYwU wjL‡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:-20 

 

b¤^‡ii e¨vwß gšÍe¨ 

16 - 20 AwZDËg 

14 - 15 DËg 

10 - 13 fv‡jv 

09 ev 09 Gi Kg AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

 

 



এইচএসসস (ভ োকেশনোল) পরীক্ষো ২০২১ এ অংশগ্রহণেোরী সশক্ষোথীকদর জন্য অযোসোইনকেন্ট 
 

সিষয়: একগ্রো ভেসশনোসর-১         সিষয় ভেোড: ৪২১২১           পত্র: সিতীয়       : িোদশ          স্তর: এইচএসসস (ভ োকেশনোল ) 
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                          :১৬  

 

               

১৩-১৬         

১০-১২     

৮-৯       

১-৭                

 



এইচএস (ভবোকেনোর) যীক্ষো ২০২১ এ অংগ্রণেোযী সক্ষোথীকদয জন্য অযোোইনকভন্ট 

                                 -১         ২ :                    ৮২৩২১                :                স্তয: এইচএস (ভবোকেনোর) 

অযোোইনকভন্ট 

নম্বয ও অধ্যোয় 

অযোোইনকভন্ট সখনপর/ 

সফলয়ফস্তু 

সনকদ েনো 

(ংকেত/ধো /সযসধ) 

মূল্যোয়ন সনকদ েনো (রুসিক্স) 

০৪ 

 

     -০৬ 

 

         

          

     

        এ  

        

       এ  

           

         

         এ  

msÁv  
  

         এ  

          

 wW‡÷¤úvi Gi  

            

         এ        

              

 

         এ  

               

েযকত কফ 

 

         এ  

                 

েযকত কফ 

 

 

  

সনকদ েে োযদস েতোয ভোত্রো/নম্বয  ভকোয 

 

ভন্তব্য 

 

৪ ৩ ২ ৪ 

        এ   

        

        এ        

         সরখকর  

        এ        

                 

সরখকর  

        এ        

                

সরখকর  

        এ     

            

  

        এ  

          

        এ  ০৫  

         ঠিেবোকফ 

সরখকর  

        এ  (০৩-

০৪)           

ঠিেবোকফ সরখকর 

        এ  (০২-০৩) 

           সরখকর  

        এ   ০১   

         সরখকর  

 

        এ  

            

 

        এ  ০৫  

           ঠিেবোকফ 

সরখকর 

        এ  (০৩-

০৪)             

ঠিেবোকফ সরখকর 

        এ  ০২  

           ঠিেবোকফ 

সরখকর 

        এ  ০১  

            সরখকর  

 

 †gvU   

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

অযোোইনকভকন্টয জন্য ফযোদ্দকৃত নম্বয: ১২   

 

নম্বকযয ব্যোসি ভন্তব্য  

১০ - ১২  অসত উত্তভ 

০৮ -০৯ উত্তভ 

০৬-০৭ বোকরো  

 ৫ ফো ৫ এয েভ    অগ্রগসত প্রকয়োজন 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

এইচএসসস (ভ োভেশনোল) cixÿv 2021 G AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨                       

A¨vmvBb‡g›U 

 

welq: মেসশন টুলস অপোভেশন এন্ড মেইভেন্যোন্স- ১  

cÎ:        

welq †KvW: 83021 
  



এইচএসসস (ভ োভেশনোল) পেীক্ষো ২০২১ এ      ণ       ক্ষোর্থীভেে জন্য অযোসোইনভেে 

সিষয়: মেসশন টুলস অপোভেশন এন্ড মেইভেন্যোন্স- ১                                    পত্র:                                welq †KvW: ৮৩০২১                       †kÖwY: দ্বোেশ                                     

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·) 

 

৪   

 

অধ্যোয়-৪  

ইভলসিে 

মেোটে       

 

সিন মেজ 

ইন্ডোেশন 

মেোটে চোলু 

েেোে পদ্ধসি, 

মেোটে 

সংভ োভেে িোে 

সম্পভেে  

        

 

 সিন মেজ 
ইন্ডোেশন মেোটে 

স্থোপন েেোে 

পদ্ধসি  

 

 ইভলেসিে মেোটে 
চোলু েেোে পদ্ধসি  

 

 

 মেোটে সংভ োভেে 
জন্য িোভেে 

সোইজ সনর্ েয়    

 

 

 সিন মেজ 

ইন্ডোেশন মেোটে 

স্থোপন েেোে 

পদ্ধসি আভলোচনো 

েে  

 

 ইভলেসিে মেোটে 

চোলু েেোে পদ্ধসি  

উভেখ েে 

 

 মেোটে সংভ োভেে 

জন্য িোভেে 

সোইজ সনর্ েয় েে 

 

 

 

সনভে েশে 
পোেেশীিোে েোত্রো/নম্বে     

4 3 2 1 স্কোর       

সিন মেজ 

ইন্ডোেশন 

মেোটে স্থোপন 

েেোে পদ্ধসি 

সিন মেজ 

ইন্ডোেশন মেোটে 

স্থোপন েেোে 

পদ্ধসি সিবৃি  

সঠিে  োভি 

েেভল  

সিন মেজ 

ইন্ডোেশন মেোটে 

স্থোপন েেোে 

পদ্ধসি সিবৃি  

অসিেোংশ  সঠিে 

হভল   

সিন মেজ 

ইন্ডোেশন মেোটে 

স্থোপন েেোে 

পদ্ধসি সিবৃি  

আংসশে  সঠিে 

হভল  

সিন মেজ 

ইন্ডোেশন মেোটে 

স্থোপন েেোে 

পদ্ধসি সিবৃি  

সলখভল    

  

ইভলেসিে 

মেোটে চোলু 

েেোে পদ্ধসি 

ইভলেসিে মেোটে 

চোলু েেোে পদ্ধসি 

সঠিে  োভি উভেখ 

েে    

ইভলেসিে মেোটে 

চোলু েেোে পদ্ধসি 

অসিেোংশ সঠিে 

 োভি উভেখ 

ে     

ইভলেসিে মেোটে 

চোলু েেোে পদ্ধসি 

আংসশে সঠিে 

 োভি উভেখ 

েে   

ইভলেসিে মেোটে 

চোলু েেোে পদ্ধসি 

উভেখ েে   

  

মেোটে 

সংভ োভেে 

জন্য িোভেে 

সোইজ সনর্ েয়  

মেোটে সংভ োভেে 

জন্য িোভেে 

সোইজ সনর্ েয় 

সঠিে  োভি 

েেভল 

মেোটে সংভ োভেে 

জন্য িোভেে 

সোইজ সনর্ েয় 

অসিেোংশ সঠিে 

 োভি েেভল 

মেোটে সংভ োভেে 

জন্য িোভেে 

সোইজ সনর্ েয় 

আংসশে সঠিে 

 োভি েেভল 

মেোটে সংভ োভেে 

জন্য িোভেে 

সোইজ সনর্ েয় 

সঠিে  োভি 

েেভল 

  

মেোট   

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 এ                  



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

welq t B‡jKvUªK¨vj IqvK©m A¨vÛ †gBb‡Ub¨vÝ-1              cÎ: wØZxq                             welq †KvW t 82721                                               ¯Íi t GBPGmwm (†fv‡Kkbvj)  

A¨vmvBb‡g›U  

bs 

A¨vmvBb‡g›U wkLb dj/ welqe Í̄Í wb‡ ©̀kbv/  

(ms‡KZ/avc/cwiwa) 

g~j¨vqb wb‡ ©̀kbv/ iæweª· 

mÿgZvi gvÎv /b¤̂i ‡¯‹vi gšÍe¨ 

wb‡ ©̀kK 4 3 2 1 

PLC Gi 

e¨vL¨v  

 

D`vniYmn 

PLCGi aviYv  

mwVKfv‡e e¨vL¨v 

Ki‡j 

D`vniYmn 

PLC Gi 

aviYvi AwaKvsk 

e¨vL¨v Ki‡j 

D`vniY Qvov  

PLCGi aviYv 

mwVKfv‡e e¨vL¨v 

Ki‡j| 

D`vniY  Qvov  

PLCGi aviYv 

wj_‡j 

  

BÛvw÷ª 

A‡Uv‡gk‡b 

PLC- Gi 

¸iæZ¡ 

D`vniYmn BÛvw÷ª 

A‡Uv‡gk‡b PLC- 

Gi ¸iæZ¡ 

mwVKfv‡e e¨vL¨v 

Ki‡j 

D`vniYmn  

BÛvw÷ª 

A‡Uv‡gk‡b 

PLC- Gi 

¸iæZ¡ e¨vL¨v 

Ki‡j 

D`vniY Qvov  

BÛvw÷ª 

A‡Uv‡gk‡b 

PLC- Gi 

¸iæZ¡ e¨vL¨v 

Ki‡j| 

D`vniY Qvov  

BÛvw÷ª A‡Uv‡gk‡b 

PLC- Gi 2wU 

¸iæZ¡ wjL‡j 

 

Kb‡fbkbvj 

wi‡j I 

PLC- Gi 

g‡a¨ cv_©K¨ 

Kb‡fbkbvj wi‡j 

I PLC- Gi g‡a¨ 

Kgc‡ÿ 4wU cv_©K¨ 

mwVKfv‡e wjL‡j 

Kb‡fbkbvj 

wi‡j I PLC- 
Gi g‡a¨ 3wU 

cv_©K¨ mwVKfv‡e 

wjL‡j 

Kb‡fbkbvj 

wi‡j I PLC- 
Gi g‡a¨ 2wU 

cv_©K¨ mwVKfv‡e 

wjL‡j 

Kb‡fbkbvj wi‡j I 

PLC- Gi g‡a¨ 

1wU cv_©K¨ 

mwVKfv‡e wjL‡j 

 

PLC- Gi 

e¨envi 

D`vniYmn Kgc‡ÿ 

4wU  e¨envwiK 

†ÿÎ   mwVKfv‡e 

D‡jøL  Ki‡j 

D`vniYmn 

Kgc‡ÿ 3wU  

e¨envwiK †ÿÎ   

mwVKfv‡e D‡jøL  

Ki‡j| 

D`vniYmn 

Kgc‡ÿ 2wU  

e¨envwiK †ÿÎ   

mwVKfv‡e D‡jøL  

Ki‡j| 

D`vniYmn Kgc‡ÿ 

1wU  e¨envwiK †ÿÎ   

mwVKfv‡e D‡jøL  

Ki‡j| 

 

                                                                                                   ‡gvU  

we.`ªt 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 
 

4  

 

 Aa¨vq-6  

 

A‡Uv‡gwUK 

†cÖv‡mm 

K‡›Uªv‡j 

PLC Gi 

cÖ‡qvM 

A‡Uv‡gwUK 

†cÖv‡mm 

K‡›Uªv‡j 

PLC Gi 

cÖ‡qvM 

e¨vL¨vKiY 

6.1 PLC 

 

6.2 BÛvw÷ª A‡Uv‡gk‡b 

PLC- Gi ¸iæZ¡| 

 

6.3 Kb‡fbkbvj wi‡j I 

PLC- Gi g‡a¨ cv_©K¨| 

 

6.4 PLC- Gi e¨envi|                              

 PLC  Gi aviYv 

e¨vL¨v Ki‡Z n‡e  

 

 

 BÛvw÷ª 

A‡Uv‡gk‡b 

PLC- Gi ¸iæZ¡ 

e¨vL¨v Ki‡Z n‡e  

 

 Kb‡fbkbvj wi‡j 

I PLC- Gi 

g‡a¨ cv_©K¨ Zzjbv 

     Ki‡Z n‡e  

 

 

 PLC- Gi 

e¨envi  D‡jøL 

Ki‡Z n‡e  

 

b¤^‡ii e¨vwß gšÍe¨ 

১৬-২০ AwZ DËg 

1৪-১৫ DËg 

১০ - ১৩ fv‡jv 

০ - ০৯ AMÖMwZ cÖ‡qvRb 



 


