TSC
Autoconer Tenter / অট োট োনোৰ ট ণ্টোৰ
Theory: 324 / তত্ত্ব: ৩২৪ নম্বৰ
Duration: 2 Hours / সময়: ২ ঘণ্টো

Marks Obtained / সোফল্োাং :
Set / টস : B

Candidate’s Name /
প্রোর্থীৰ নোম

Father’s Name /
অভিিোৱ ৰ নোম

Date / তোভৰখ

Centre / টেন্টোৰ

1. TSC/N 0301 (Taking charge of shift and handing over shift to Autoconer Tenter ) - 40
marks / ভিফ্টৰ িোৰ গ্রহণ আৰু অট োট োনোৰ ট ণ্টোৰলল ভিফ ৰ হস্তোন্তৰ (৪০ নম্বৰ)
Q1. What is the appropriate time for autoconer tenter to come to their shift work? /
অট োট োনোৰ ট ণ্টোৰৰ শিফ্টত কামলৈ অহাৰ উপযুক্ত সময় কক?
a. 5 minutes earlier to the workspot / কমমক্ষেত্ৰলৈ ৫ কমকিট আগত
b. 10 to 15 minutes earlier to the workspot / কমমক্ষেত্ৰলৈ ১০ - ১৫ কমকিট আগত
c. 30 minutes earlier to the workspot / কমমক্ষেত্ৰলৈ 30 কমকিট আগত
d. 1 hour earlier to the workspot / কমমক্ষেত্ৰলৈ ১ ঘণ্টা আগত
Q2. Identify the image given below / তলৰ শিত্ৰট ো শিনোক্ত

a. Wiping cloth / মমাছা কাক্ষপাৰ
b. Dust collector / ময়্লা সংগ্ৰাহক
c. Winding machine cover / উইশডিং টেশিনৰ

ভোৰ

ৰো

d. Warping cover / ওযোশ্পিং

ভোৰ

Q3. Sumit is working as an autoconer tenter. He has some problems regarding the
functioning of the machine. Whom should he report for this problem? / সুশেত
অট োট োিাৰ ট ন্টোৰ শিচাক্ষপ কাম কক্ষৰ। টেশিনৰ কাম সম্পট প মতেঁ ওৰ শ ছু মাি সেসযো হহক্ষছ । মতেঁ ও
অসুকিধাক্ষটা কাক জক্ষিাৱা উকচত?
a. Manager / প্ৰিন্ধক
b. Director / পকৰচাৈক
c. Supervisor / কাৰ্য দশী
d. Store cleaner / টটোৰ শিনোৰ
Q4. Why waxing is important in auto coning machine? / অক্ষটা ককিিং মমকছিত ওযোশসিং
ককয় গুৰুত্বপূৰ্ম?
a. This increases the quality of the yarn / সূতাৰ মাি উন্নত কক্ষৰ
b. This decreases the colour of the yarn / সূতাৰ মাি হ্ৰাস কক্ষৰ
c. This helps to reduce the brokerage / দাৈাকৈ হ্ৰাস কৰাত সহায় কক্ষৰ
d. This helps to reduce the coefficient of friction of yarns created during knitting
process / বয়ন প্রভিয়োৰ সময়্ত ততয়াৰ হহাৱা সুতোহবাৰৰ ঘর্ষ ণৰ সহগট

হ্রোস

কৰাত সহায় কৰৰ

2. TSC/N 0302 (Operating the autoconer and carryout general tenting activities at
Autoconer) - 47 marks / অট োট োনোৰত অট োট োনোৰ পভৰেোলনো আৰু সোধোৰণ ট ভন্টাং
োর্ষ িম পভৰেোলনো

ৰো (৪৭ নম্বৰ)

Q5. What is the purpose of safety equipment? / সুৰো সৰঞ্জামৰ উক্ষেশ্য কক?
a. It helps the user to defend against health or safety risks / বযৱহাৰকাৰীক স্বাস্থ্য আৰু
সুৰক্ষা ববপদাশংকাৰ পৰা ৰক্ষা কৰৰ
b. It helps the user to defend against the good health / িযৱহাৰকাৰীক ভাৈ স্বাস্থ্যৰ
পৰা ৰো কক্ষৰ
c. It helps the user to initiate the process of machine repairing / িযৱহাৰকাৰীক
মমকছি মমৰামকত প্ৰকিয়া আৰম্ভ কৰাত সহায় কক্ষৰ
d. It helps the use to initiate the process of machine cleaning / িযৱহাৰকাৰীক
মমকছি পকৰষ্কাৰ প্ৰকিয়া আৰম্ভ কৰাত সহায় কক্ষৰ

Q6. Removing fiber from the main cylinder of a card is called / ট োটনো
শিশলডোৰৰ ্ৰো ফোইবোৰ অ্সোৰণ

োর্পৰ প্রধোন

ৰো মাক্ষি-

a) Docking / র্শ িং
b) Dacking / মেককিং
c) Cogging /

শ িং

d) Doffing / ডভফাং
Q7. What is a magazine? / েযো োশিন কক হয়?
a. Magazine is used for reading / েযো োশিন পঢ়াৰ িাক্ষি িযৱহৃত হয়
b. Magazine is the main part of the autoconer machine / ম্োগোভিন অৰ াৰকানাৰ
হমবিনৰ এ া গুৰুত্বপূৰ্য অংশ হয়
c. Magazine is used for cleaning the autocone machine / েযো োশিন অক্ষটাক্ষকািাৰ
মমকছি পকৰষ্কাৰ ককৰিলৈ িযৱহৃত হয়
d. Magazine is used for cleaning the yarn / েযো োশিন সূতা পকৰষ্কাৰ ককৰিলৈ িযৱহৃত
হয়
Q8. What is combing in spinning? / শিশনঙত ককবিং মাক্ষি কক হয়?
a. The process of colouring the yarn / সূতা ৰিং কৰা প্ৰকিয়া
b. The process of cutting the fiber / সূতা কটা প্ৰকিয়া
c. The process of straightening and removal of short fibers / সৰু ফাইিাৰক্ষিাৰ কচধা কৰা
আৰু আেঁতক্ষৰাৱা প্ৰকিয়া
d. The process of removing the yarn from the spinning machine / শিকিিং মমকছিৰ
পৰা সূতা আেঁতক্ষৰাৱা প্ৰকিয়া
Q9. Identify the image given below / তলৰ শিত্ৰট ো শিনোক্ত

a. Ring / কৰিং

ৰো

b. Wax axle / ওয়োক্স অ্োটক্সল
c. Screw / স্ক্ৰু
d. Rubber screw / ৰিৰৰ স্ক্ৰু
Q10. What is a yarn cleaner? / যোনপ শিনোৰ মাক্ষি কক?
a. It removes the hairiness of the yarn / ই সূতাৰ টনোমহবাৰ হনাৰহাৱা কৰৰ
b. It removes the colour of the yarn / ই সূতাৰ ৰিং মিাক্ষহাৱা কক্ষৰ
c. It removes the quality of the yarn / ই সূতাৰ মাি মিাক্ষহাৱা কক্ষৰ
d. It removes the strength of the yarn / ই সূতাৰ শ্কক্ত মিাক্ষহাৱা কক্ষৰ
Q11. All winding units should be in running condition / স টলো উইশডিং ট ো টবোৰ িলন্ত
অৱস্থোত থ ো উশিত
a. Yes / হয়
b. No / িহয়
3. TSC/N 0303 (Filling the ring cops and doffing the cone package at Autoconer) - 40
marks / অৰ াৰকানাৰত ভৰাং কপৰবাৰ পভৰপূৰণ

ৰো আৰু িঙ্কু প্োট িট ো আঁতটৰোৱো (৪০ নম্বৰ)

Q12. What is a ribbon winding? / কৰবন উইশডিং মাক্ষি কক?
a. It is a cloth like pattern / এইক্ষটা এটা কাক্ষপাৰৰ কিকচিা সজ্জা
b. It is a rope like pattern / এইক্ষটা এটা ৰছীৰ কিকচিা সজ্জা
c. It is a cup like pattern / এইক্ষটা এটা কাপৰ কিকচিা সজ্জা
d. It is a wool like pattern / এইক্ষটা এটা ঊৰ্ৰ কিকচিা সজ্জা
Q13. What is the function of dust removal unit? / ময়ৈা অপসাৰৰ্ ইউশন ৰ কাম কক?
a. It collects the dust and fiber fly / ই ময়লা আৰু ফাইবাৰ ফ্লাই সংগ্ৰহ কৰৰ
b. It removes the excess fiber from the yarn / ই সূতাৰ পৰা অকতকৰক্ত ফাইিাৰক্ষিাৰ
আেঁতৰায়
c. It removes the twisting of the yarn / ই সূতাৰ পাকক্ষিাৰ আেঁতৰায়
d. It removes the winding of the yarn / ই সূতাৰ উইশডিংমিাৰ আেঁতৰায়
Q14. The capacity of a magazine is / এ ো েযো োশিনৰ সেথপতো হিটছa. 9 / ৯
b. 18 / ১৮

c. 15 / ১৫
d. 17 / ১৭
Q15. What a yarn cleaner doesn’t do? / এ ো যোনপ শিনোটৰ শ

ি টৰ?

a. Rectify the thickness of the yarn / সূতোৰ ঘনত্ব সিংটিোধন
b. Rectify the thinness of the yarn / সূতোৰ ক্ষীণতো সিংটিোধন

টৰ
টৰ

c. Hairiness / টনোেযুক্ত
d. Waxing / ওয়োভক্সাং
Q16. What is the function of splicing? / স্প্লোইশসঙৰ কাম কক?
a. To remove the colour of the yarn / সূতাৰ ৰিং আেঁতক্ষৰাৱা
b. To remove the yarn faults and problems of knots / সূতাৰ হদাষ আৰু হ াোঁ ৰ
সমসযাৰবাৰ আোঁতৰৰাৱা
c. To remove the thickness of the yarn / সূতোৰ ঘনত্ব আেঁতক্ষৰাৱা
d. To remove the thin quality of the yarn / সূতোৰ ক্ষীণতো মাি আেঁতক্ষৰাৱা
Q17. Identify the image given below / তলৰ শিত্ৰট ো শিনোক্ত

a. Yarn cone / সূতা শংকু
b. Wool cone / ঊৰ্ শ্িংকু
c. Cone / শ্িংকু
d. Metal cone / ধাতকৱক শ্িংকু

ৰো

4. TSC/N 0304 (Carryout cleaning and maintenance activities at autoconer) - 40 marks /
অৰ াৰকানাৰত পভৰষ্কোৰ পভৰচ্ছ্ন্নতো আৰু তত্বোৱধোন সম্পোদন

ৰো (৪০ নম্বৰ)

Q18. Who replaces the worn out parts in an autoconer machine? / এ ো আট োট োনোৰ
টেশছনৰ ্ুৰণো হি টযোৱো অিংিটবোৰ ট োটন সলশন

টৰ? /

a. Fitter/shift-n-charge / শফ োৰ বো শিফ্ট-ইন-িোিপ
b. Supervisor /

োযপদিী

c. Controller /

টৰোলোৰ

d. Operator / অ্োটৰ ৰ
Q19. In case the yarn gets wound up on the drum, you should / যশদ সূতো ড্ৰোেৰ
ও্ৰত ক্ষত িয তু শে শ

ৰো উশিত?

a. Stop the machine and remove it / টমভিনট ো বন্ধ

ৰো আৰু আঁতৰোই ভদয়ো

b. Keep working until one cycle is over / টযশতযোলল এ ো িক্ৰ সম্পূণপ নিয

োে

শৰ

থো ো
c. Remove it while the machine is working / টেশছন িশল থ ো অৱস্থোত আঁতৰোই শদযো
d. Remove the drum and throw it away / ড্ৰোেট ো খুশল ট্লোই শদযো
Q20. Waste should not be kept in / আবিপ নো ৰখোট ো উশিত নিযa. Aprons / এটপ্রোনত
b. Piecer Bags / শ্সোৰ টেোনোত
c. Waste bags / আবিপনোৰ টেোনোত
d. Cones / িকুত
Q21. Identify the image given below / তলৰ শিত্ৰট ো শিনোক্ত

ৰো

a. Cloth basket / কাক্ষপাৰৰ বোটে
b. Yarn cleaner / সূতাৰ বোটে
c. Wool handler / ঊৰ্ৰ বোটে
d. Waste basket / আব য নাৰ বোটে
Q22. ‘Low cop content’ means / ‘টলো
a. Content is low in the cop /

্

নট ন্ট’ েোটন ি’ল

্ত অন্তবপস্তু

b.

Cop is lower in the cone / িিংকুত

c.

Yarn content in the cop is less /

্ট ো

ে
ে

পৰ ভিতৰত সূতো

ম

d. Yarn content is on the lower part of cop / সূতোটবোৰ

্ৰ শনম্ন খো্ত অৱশস্থত

5.TSC/N9001 (Maintain work area, tools and machines) - 40 marks /

মষ টেত্ৰ, সঁিভু ল আৰু

টমভিন অব্োহত ৰখো (৪০ নম্বৰ)
Q23. Waste collected in the autoconer gets accumulated on the / অট ো নোৰত সিংগ্ৰশিত
আবিপনো িেো িযa. Surface of magazine/ েযো োশিনৰ ্ৃষ্ঠত
b. Cones / শ্িংকুত
c. Suction plate / সো িন টে
d. OHTC / OHTC ত
Q24. Why it is essential to maintain a clean working area? / পকৰষ্কাৰ কমমক্ষেত্ৰ অিযাহত
ৰখাক্ষটা ককয় গুৰুত্বপূৰ্?
ম
a. To maintain the good health of the worker / কমীৰ ভাল স্বাস্থ্য অবযাহত ৰাবিবলল
b. To maintain good functioning of the machine / মমকছিৰ কাযম ভাৈলক অিযাহত
ৰাকখিলৈ
c. To maintain good reputation of the worker / কমীৰ সন্মাি ভাৈলক অিযাহত ৰাকখিলৈ
d. To maintain good rapport between the worker / কমীৰ মাজত ভাৈ সম্পকম অিযাহত
ৰাকখিলৈ
Q25. What is the best way to dispose waste? / আিজম িা শনষ্পশি কৰাৰ সটবপোিে উ্োয
কক?
a. Dispose the waste in the shelves / আিজম িাক্ষিাৰ টসল্ফত শনষ্পশি কৰা

b. Dispose the waste in the proper barracking / আিজম িাক্ষিাৰ সঠিক িযাৰাকত শনষ্পশি
কৰা
c. Dispose the waste in the proper place / আব য নাৰবাৰ সঠিক ঠাইত ভনষ্পভি কৰা
d. Dispose the waste inside the workplace / আিজম িাক্ষিাৰ কমমক্ষেত্ৰৰ কভতৰত শনষ্পশি
কৰা
Q26. What is the correct lifting procedure of machine in the workplace? / কমমক্ষেত্ৰত
মমকছি উক্ষ াৱাৰ শুদ্ধ কিকধ কক?
a. Never lift an object on the shoulder / হকাৰনা বস্তু কান্ধত উঠাব নালাৰে
b. Lift an object on the head / মকাক্ষিা িস্তু মূৰত উক্ষ াৱা
c. Lift an object on the foot / মকাক্ষিা িস্তু ভকৰত উক্ষ াৱা
d. Lift an object over the back / মকাক্ষিা িস্তু কপঠিত উক্ষ াৱা
Q27. Why it is essential to maintain correct posture while working? / কাম কৰাৰ
সময়ত শুদ্ধ ভিংকগ অিযাহত ৰখাক্ষটা ককয় গুৰুত্বপূৰ্ম?
a. To prevent pain in the body / োৰ ববষৰ পৰা প্ৰবতৰৰাধ কবৰবলল
b. To prevent further damage to the machine / মমকছিৰ মিকছ েকত মহাৱাৰ পৰা
প্ৰকতক্ষৰাধ ককৰিলৈ
c. To prevent efficiency of machine / মমকছিৰ কমম দেতা প্ৰকতক্ষৰাধ ককৰিলৈ
d. To prevent health of the worker / কমীৰ স্বাস্থ্য প্ৰকতক্ষৰাধ ককৰিলৈ

6. TSC/N9002 (Working in a team) - 40 marks / এ ো দলত

োম

ৰো (৪০ নম্বৰ)

Q28. The most important factor of a textile mill is / ট স োইল শেল এ োত আ োইতল
গুৰুত্বপূণপ শবষযমটা হিটছa. Process flow / প্রশক্ৰযো প্রবোি
b. Material flow / উ্োদোন প্রবোি
c.

Workers /

েী

d. All of them / আ োইট ই ো
Q29. What are company policies? / সিংস্থোৰ িীকতক্ষিাৰ কক হয়?
a. These are rules of health policies / এইক্ষিাৰ স্বাস্থ্য িীকতৰ কিকধ
b. These are the rules and policies of organisation / এইৰবাৰ সাংস্থোৰ বববধ আৰু নীবত

c. These are the rules for the worker / এইক্ষিাৰ কমীৰ িাক্ষি কিকধ
d. These are the rules of the factory cleaner / এইক্ষিাৰ কাৰখািা পকৰষ্কাৰকৰ কিকধ
Q30. What is a daily activity report? / হদশন

কাযমকৈাপৰ প্রশতটবদন শ

a. It is the report of the health of the worker /

িয?

েীৰ স্বোস্থযৰ প্রশতটবদন হয়

b. It is the report of personal issue of the worker /

েীৰ িযকক্তগত কিষয়ৰ

প্রশতটবদন হয়
c. It is the report of daily activity of the worker /

মীৰ দদনভিন কাৰ্য কলাপৰ প্রভতটবদন

হয়
d. It is the report of essential relationship of the worker /

েীৰ গুৰুত্বপূৰ্ম সম্পকম ৰ

প্রশতটবদন হয়
Q31. Identify which one of the following is the conflicting situation in an organisation?
/ তৈৰ মকািক্ষটা এটা সিংস্থোৰ পৰস্পৰকিক্ষৰাধী পকৰকস্থ্কত হয়?
a. Good verbal communication / ভাৈ টেৌশখ

টযো োটযো

b. Lack of communication / টর্োগোটর্োগৰ অভাৱ
c. Good health report / ভাৈ স্বাস্থ্যৰ প্ৰকতক্ষিদি
d. Good motivation of the worker / কমীৰ ভাৈ অিুক্ষপ্ৰৰৰ্া

7. TSC/N9003 (Maintain health, safety and security at workplace) - 40 marks /

মষ টেত্ৰত

স্বোস্থ্, ভনৰোপিো আৰু সুৰেো অব্োহত ৰখো (৪০ নম্বৰ)
Q32. In case of a fire hazard, you should / যশদ অশিৰ শব্শি িয, তু শে শ

ৰো

উশিত?
a. Evacuate the premises / টিৌিদট ো খোলী

শৰবো

b. Help in fire fighting / অশি োণ্ড-শনবপো্ণত সিোয

শৰবো

c. Carry out fire fighting / অভি োণ্ড-ভনবষ োপণ সম্পন

ভৰবো

d. Work at until someone comes to evacuate you / মযকতয়ালৈ মকাক্ষিািাই মতামাক
িচাি িাক্ষহ তু কম কাম ককৰ থাককিা
Q33. Which hazard harms the musculoskeletal system? / শ
্দ্ধশত

ক্ষশত

টৰ?

a. Chemical / ৰোসোযশন

শব্শিটয

িং োল তন্ত্র

b. Ergonomic / এটগষ োনভম
c. Personal / বযশক্ত ত
d. Environmental / ্শৰটৱি ত
Q34. Consuming alcohol at the workplace /

েপটক্ষত্ৰত েদ টখোৱোই-

a. Increases productivity / উৎ্োদনিীলতো বৃশদ্ধ

টৰ

b. Decreases productivity / উৎ্োদনিীলতো হ্ৰোস
c. Halts productivity / উৎ্োদনিীলতো টনোটিোৱো
d. Is dangerous / ভবপদিন
Q35. What is an ear plug? /

টৰ
টৰ

হয়
োণৰ ঠিিো মাক্ষি কক?

a. It is a device inserted in the ear for protection / সুৰক্ষাৰ বাৰব কাৰ্ত ভৰৰাৱা এববধ
আবহলা
b. It is a device for singing / গাি মগাৱা একিধ আকহৈা
c. It is a device for making voice sweet / মাত কম া কৰা একিধ আকহৈা
d. It is a device for making sound health

/ স্বাস্থ্য ভাৈ কৰা একিধ আকহৈা

Q36. Most common fire hazard in a textile mill is / ট স োইল শেল এ োত আ োইতল
সোধোৰণ অশিৰ শব্শি হিটছa. Class A / ক্লোে এ
b. Class B / িোি কি
c. Class C / িোি কচ
d. Class D / িোি কদ

8.TSC/N9004 (Comply with industry and organizational requirement) - 40 marks / উটদ্োগী
আৰু সোাংগঠভন

প্রটয়োিনীয়তোটবোৰ মোভন েলো (৪০ নম্বৰ)

Q37. Full form of SOP is / SOP ৰ ্ূণপ ৰূ্ হিটছa. Systematic Operation Protocol / ভসটেম্োটি

অপোটৰিন টপ্রোট ো ল

b. Standard Operating Procedures / টযোডোর্প অ্োটৰটিং প্রশসিোৰস
c. Systematic Operating Procedure / শসটটেযোট

অ্োটৰটিং প্রশসিোৰস

d. Standard Operating Protocol / টযোডোর্প অ্োটৰটিং টপ্রোট ো ল

Q38. What is the best way of communication in an organisation? / এটা সিংস্থ্ািত
মযাগাক্ষযাগৰ সটবপোিে উ্োয কক?
a. Communicate harshly / কক্ষ াৰতাক্ষৰ মযাগাক্ষযাগ কৰা
b. Communicate politely / নম্ৰতাৰৰ হৰ্াোৰৰ্াে কৰা
c. Communicate with anger / খক্ষঙক্ষৰ মযাগাক্ষযাগ কৰা
d. Be arrogant / অহিংকাৰী মহাৱা
Q39. What are organisational standards? / সোিং ঠশন

েোন মাক্ষি কক?

a. These are the organisational principles / এইৰবাৰ সংস্থ্ানৰ াৰ নীবত হয়
b. These are the health policies / এইক্ষিাৰ স্বাস্থ্যৰ িীকত িয
c. These are the finance record of the worker / এইক্ষিাৰ কমীৰ আকথমক মৰকেম িয
d. These are the gift to the worker / এইক্ষিাৰ কমীলৈ উপহাৰ িয
Q40. Identify the types of conflicts which one faces in an organisation / এজি িযকক্তক্ষয়
মতেঁ ওৰ সিংস্থ্ািত সম্মুখীি মহাৱা সিংঘষমৰ প্ৰকাৰক্ষটা কচিাক্ত কৰা
a. Health conflict / স্বাস্থ্যৰ সিংঘষপ
b. Task conflict / কামৰ সাংঘর্ষ
c. Education conflict / কশ্োৰ সিংঘষপ
d. Academic conflict / হশ্কেক সিংঘষপ

TSC
AutoconerTenter / অট োট োনোৰ ট ণ্টোৰ
Marks Obtained / সোফল্োাং :

Practical: 342 / বযৱহাবৰক: ৩৪২ নম্বৰ
Duration: 1.5 Hours/ সময়: ১.৫ ঘণ্টো

Set / টস : B

Candidate’s Name
/ প্রোর্থীৰ নোম

Father’s Name /
অভিিোৱ ৰ নোম

Date / তোভৰখ

Centre / টেন্টোৰ

TSC/ N0301 Taking charge of shift and handing over shift to operator - 40 marks / ভিফ্টৰ
িোৰ গ্রহণ আৰু অপোটৰ ৰলল ভিফ ৰ হস্তোন্তৰ (৪০ নম্বৰ)
1. Demonstrate how to collect the waste in the waste collection box. / আিজম িা
সিংগ্ৰকহত ব্ক্সত মকক্ষিলক আিজমিা সিংগ্ৰহ কৰা হয় তাৰ প্রদিপন কৰা ।

TSC/ N0302 Operating the autoconer and carryout general tenting activities - 40 marks /
অট োট োনোৰ পভৰেোলনো আৰু সোধোৰণ ট ভন্টাং

োর্ষ িম পভৰেোলনো

ৰো (৪০ নম্বৰ)

2. Demonstrate the process of filling the ring cops in magazine / মযাগাকজিত কৰিং
কপক্ষিাৰ পকৰপূৰ্ম কৰা পদ্ধকতক্ষটা প্রদিপন কৰা ।
3. Demonstrate the process of manual doffing / িোটতটৰ

ৰো র্শফিং প্রশক্ৰযোট ো প্রদিপন

কৰা ।

TSC/ N0303 Filling the ring cops and doffing the cone package - 40 marks / ভৰাং
পভৰপূৰণ

ৰো আৰু িঙ্কু প্োট িট ো আঁতটৰোৱো (40 নম্বৰ)

4. Demonstrate the process of winding the Drum / ড্ৰোে উইশডিং
প্রদিপন

ৰো ।

পটবোৰ

ৰো প্রশক্ৰযোট ো

5. Ensure proper color code and empty paper cone is mounted in the holder /
শনশিত কৰা ময

মহাল্ডাৰত যথাযথ ৰঙৰ মকাে আৰু খাৈী কাগজৰ শ্িংকুক্ষটা মাউন্ট কৰা

হহক্ষছ ।

TSC/ N0304 Carryout cleaning and maintenance activities - 42 marks / পভৰষ্কোৰ পভৰচ্ছ্ন্নতো
আৰু তত্বোৱধোন সম্পোদন
6.

ৰো (৪২ নম্বৰ)

Remove the drum lapping manually without damaging the drum. / ড্ৰোেট ো ক্ষশত
টনোটিোৱোল

ড্ৰোে টলশ্িংট ো হাক্ষতক্ষৰ আঁতটৰোৱো ।

7. Identify various parts where waste accumulates in the machine. Tell their
names. / টেশছনত আবিপনোটবোৰ ট ো

টখোৱো শবশভন্ন অিংিটবোৰ শিনোক্ত

শৰ টসইটবোৰৰ

নোেমকইটা ট োৱো ।

TSC/ N9001 Maintain work area, tools and machine - 45 marks /

মষ টেত্ৰ, সঁিভু ল আৰু

টমভিন অব্োহত ৰখো (৪৫ নম্বৰ)
8. Identify any five parts of the machine and explain their functioning. / টেশছনৰ
শযট োটনো ্োঁি ো অিংিৰ নোে ট োৱো আৰু শসঁিতৰ

োযপযটবোৰ বযোখযো

TSC/ N9002 Working in a team - 45 marks / এ ো দলত

োম

ৰো ।

ৰো (৪৫ নম্বৰ)

9. Your colleague is not well and he is talking in a harsh manner. Demonstrate
how would you convince him to talk politely in an organisation. / মতামাৰ
সহকমীৰ গা ভাৈ িহয় আৰু মতেঁ ও কক্ষ াৰতাক্ষৰ কথা পাকত আক্ষছ । তু কম মতেঁ ওক মকক্ষিলক
িম্ৰতাক্ষৰ কথা পাকতিলৈ সহমত ককৰিা তাৰ প্রদিপন

ৰো ।

TSC/ N9003 Maintain health, safety and security at workplace - 45 marks /
স্বোস্থ্, ভনৰোপিো আৰু সুৰেো অব্োহত ৰখো (৪৫ নম্বৰ)

মষ টেত্ৰত

10. Perform application of cream on the burnt hands of your colleague / মতামাৰ
সি েীৰ জুক্ষয় মপাৰা হাতত কিম প্ৰক্ষয়াগ কৰা ।

TSC/ N9004 Comply with industry and organizational requirements - 45 marks / উটদ্োগী
আৰু সোাংগঠভন

প্রটয়োিনীয়তোটবোৰ মোভন েলো (৪৫ নম্বৰ)

11. Explain organisational standards which are followed for smooth running of
organisation / সিংস্থ্ািক্ষটা সুস্থ্ভাক্ষি পকৰচাৈিাৰ িাক্ষি অিুসৰৰ্ কৰা সিংস্থ্ািৰ েোনদণ্ডমিাৰ
িযাখযা কৰা ।
Textile / ট ক্স োইল
AutoconerTenter / অট োট োনোৰ ট ণ্টোৰ
Viva: 234 / টমৌভখ : ২৩৪ নম্বৰ
Duration: 0.5 Hours / সময়: .৫ ঘণ্টো

Marks Obtained / সোফল্োাং :
Set / টস : B

Candidate’s Name /
প্রোর্থীৰ নোম

Father’s Name
/ প্রোর্থীৰ নোম

Date / তোভৰখ

Centre /
টেন্টোৰ

TSC/ N0301 Taking charge of shift and handing over shift to operator - 30 marks / ভিফ্টৰ
িোৰ গ্রহণ আৰু অপোটৰ ৰলল ভিফ ৰ হস্তোন্তৰ (৩০ নম্বৰ)
1. What are cone drums? / শ্িংকু ড্ৰামক্ষিাৰ কক হয়?

TSC/ N0302 Operating the autoconer and carryout general tenting activities - 20 marks /
অট োট োনোৰ পভৰেোলনো আৰু সোধোৰণ ট ভন্টাং

োর্ষ িম পভৰেোলনো

ৰো (২০ নম্বৰ)

2. Why signal lamps are used in machines? / মমকছিত শস নযোল লযোম্প ককয় িযৱহাৰ
কৰা হয়?

TSC/ N0303 Filling the ring cops and doffing the cone package - 34 marks / অৰ াৰকানাৰত
ভৰাং কপৰবাৰ পভৰপূৰণ

ৰো আৰু িঙ্কু প্োট িট ো আঁতটৰোৱো (৩৪ নম্বৰ)

3. What is a traffic congestion in a company? / এটা মকাম্পািীৰ যাতায়ত ভীৰ কক
হয়?
TSC/ N0304 Carryout cleaning and maintenance activities - 39 marks / পভৰষ্কোৰ পভৰচ্ছ্ন্নতো
আৰু তত্বোৱধোন সম্পোদন

ৰো (৩৯ নম্বৰ)

4. Why signal lamps are used in cleaning and maintenance activities? / ্শৰষ্কোৰ
্শৰচ্ছ্ন্ন্নতো আৰু তত্বোৱধোনত শস নযোল লযোম্প ককয় িযৱহাৰ কৰা হয়?
TSC/ N9001 Maintain work area, tools and machine - 30 marks /

মষ টেত্ৰ, সঁিভু ল আৰু

টমভিন অব্োহত ৰখো (৩০ নম্বৰ)
5. Why correct lifting of machine is important? / মমকছিৰ সঠি

উটিোলন ককয়

গুৰুত্ব্ূণপ?
TSC/ N9002 Working in a team - 24 marks / এ ো দলত

োম

ৰো (২৪ নম্বৰ)

6. Why working in a team is important for an organization? / এটা সিংস্থ্ািৰ িাক্ষি
এটা দৈত কাম কৰাক্ষটা ককয় গুৰুত্ব্ূণ?
প
TSC/ N9003 Maintain health, safety and security at workplace - 32 marks /
স্বোস্থ্, ভনৰোপিো আৰু সুৰেো অব্োহত ৰখো (৩২ নম্বৰ)
7. What is a wound? / আঘাত মাক্ষি কক?

মষ টেত্ৰত

TSC/ N9004 Comply with industry and organizational requirements - 25 marks / উটদ্োগী
আৰু সোাংগঠভন

প্রটয়োিনীয়তোটবোৰ মোভন েলো (২৫ নম্বৰ)

8. What are your job roles? How would you guide a new employee regarding
work and protocol? / মতামাৰ কামৰ ভূ কমকা কক? কাম আৰু টপ্রোট ো ল সম্পমকম এজি
নতু ন

েপিোৰীক তু কম ককদক্ষৰ

োইর্ ককৰিা?
Answer Key / উত্তৰ

1. B
2. D
3. C
4. D
5. A
6. D
7. B
8. D
9. B
10. A
11. A
12. B
13. A
14. A
15. D
16. B
17. A
18. A
19. A
20.D
21. D
22. C
23. C
24. A
25. C

26. A
27. A
28. D
29. B
30.C
31. B
32. C
33. B
34. D
35. A
36. A
37. A
38. B
39. A
40.B

