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Candidates are required to give their answers in their own words 

as far as practicable. 

 

1. Answer any five questions:                                         2×5=10 

যে য োন ো পোাঁচটি প্রনের উত্তর দোও : 

 

(a) What is vernier constant? 

ভোর্ িয়োর ধ্রুব  র্  ? 

 

(b) What is screw pitch? 

স্ক্রু-র্পচ র্  ? 

 

(c) What is IC? 

I C র্  ? 

 

(d) What are CGS and SI units of pressure? 

চোনপর CGS ও  SI এ   গুর্ি যিন ো।  
 

(e) How do you measure the thickness of a metal sheet? 

এ টি ধোতব পোনতর যবধ র্   নর মোপনব ? 

 

(f) What is timer circuit? 

িোইমোর সোর্ িি র্  ? 

 

(g) What are the types of welding joints? 

ওনয়ল্ডিং সিংনেোনের প্র োর গুর্ি যিন ো।  
 



2. Answer any five questions:                                                             5×4=20 

যে য োন ো পোাঁচটি প্রনের উত্তর দোও : 

 

(a) What are the uses of Vernier Calliper and screw gauge. 

ভোর্ িয়োর  যোর্িপোস ি ও স্ক্রু যেনের বযবহোর গুর্ি যিন ো।  

 

(b) Discuss in brief about gear system. 

র্েয়োর র্সনেম সম্পন ি সিংনেনপ আনিোচ ো  নরো।  
 

(c) How do you make electronic switch using transistor and relay? 

ট্রো ল্েেোর ও র্রনি বযবহোর  নর র্  ভোনব ইনিক্ট্রর্   সুইচ ততরী  রনব ?  

 

(d) Dicuss about the working principle of power generation system. 

শল্ি উৎপোদ  বযবস্থোর  োে ি ীর্ত র্ নয় আনিোচ ো  নরো। 
 

(e) Discuss about braking systems. 

যের্ িং র্সনেম র্ নয় আনিোচ ো  নরো।  
 

(f) What are the lubricating oils? 

িুর্েন টিিং যতি গুর্ি র্  ? 

 

 

3. Answer any one question:       10×1=10 

 যে য োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোও: 

 

(a)  Discuss about a demonstration of pully experiment. 

                এ টি পুর্ি পরীেোর প্রদশ ি  র্ নয় আনিোচ ো  নরো। 
 

(b)  How does the height of buildings can be measured using sextant? 

                যসক্সনিন্ট েনের সোহোনেয এ টি বোর্ির উচ্চতো র্ ভোনব মোপো েোয়? 

 

 


