Warper Set II / ওয়াৰ্পাৰ সেট II
Theory Questions / তত্ত্ব: প্রশ্নাবলী
TSC
Warper / ওয়াৰ্পাৰ
Theory – 261/ তত্ত্ব: ২৬১ নম্বৰ
Duration - 2hr / ২ ঘণ্টা

Score/ সাফল্াাংক:
Set/ সসট - B

TSC/N 7302 (Carry out pre warping activities) - 80 marks / প্রাক ওযার্পিং কার্প ক্রম ্ৰৰচালনা
কৰা – ৮০ নম্বৰ
Q1. What is warping in textile? / ওযার্পাং সটক্সটাইল মানে কি?
a. Warping is the first process of knitting the wool / ওযার্পাং ঊণ গুথাৰ প্ৰথম প্ৰকিয়া
b. Warping is the first step of manufacturing process / ওযার্পিং উৎৰ্াদনৰ প্ৰথম
ৰ্দক্ষেৰ্
c. Warping is the first step of colouring the cloth / ওযার্পাং ৰং িৰাৰ প্ৰথম পদনেপ
d. Warping is the first step of cutting the cloth / ওযার্পাং িানপাৰ িটাৰ প্ৰথম পদনেপ
Q2. Why warping is done? / ওযার্পাং কিয় িৰা হয়?
a. Warping is done for making weaver's beam / তাাঁৰতনীৰ ৰিম ততয়াৰ কৰৰিলল ওযার্পিং
কৰা হয়
b. Warping is done for making the yarn strong/ সূতা মজবুত িকৰবলৈ ওযার্পাং িৰা হয়
c. Warping is done for making the cloth soft / িানপাৰ কিামৈ িকৰবলৈ ওযার্পাং িৰা
হয়
d. Warping is done for removing dirt from the yarn / সূতাৰ পৰা ময়ৈা আঁতৰাবলৈ
ওযার্পাং িৰা হয়
Q3. Which one of the following is the object of warping? / কেম্ন কৈকিত কিােনটা
ওযার্পঙৰ উনেশ্য হয়?
a. To decrease the production / উৎপাদে িমাবলৈ
b. To make flexible process / প্ৰকিয়ানটা েমেীয় িকৰবলৈ
c. To increase the quality of the yarn / সূতাৰ তিৰিষ্টতা িঢ়ািলল

d. To decrease the quality of cloth / িানপাৰৰ ববকশ্ষ্টতা িমাবলৈ
Q4. Identify the image / কিত্ৰনটা কিোক্তিৰণ িৰা

a. Bobbin / িৰিন
b. Circle / বৃত্ত
c. Yarn winder / সূতা ওযাইন্ডাৰ
d. Spool winder / স্পুল ওযাইন্ডাৰ
Q5. Identify the importance of warping? / ওযার্পঙৰ গুৰুত্ব কিোক্ত িৰা
a. It is important for next sizing process / এইক্ষ া ্ৰিতী ৰসৰ িং প্ররক্রযাৰ িাক্ষি
গুৰুত্ব্ূর্প
b. It is important for increasing the strength of the yarn / এইনটা সূতাৰ সবৈতা
বন াৱাৰ বানব গুৰুত্ব্ূর্প
c. It is important for decreasing the colour of the yarn / এইনটা সূতাৰ ৰং িনমাৱাৰ
বানব গুৰুত্ব্ূর্প
d. It is important for constructing serial yarn / এইনটা িকমি সূতা কেমমাণৰ বানব গুৰুত্ব্ূর্প
Q6. Identify the properties of good warp yarn? / ভাৈ সূতাৰ বৈরিষ্ট্্কটা কিোক্ত িৰা
a. Warp yarn should be hard / ওযা্পৰ সূতা টাে কহাৱা উকিত
b. Warp yarn should be tough / ওযা্পৰ সূতা িঠিে কহাৱা উকিত
c. Warp yarn should be less hairy / ওযা্পৰ সূতা কম ননামাল নহাৱা উৰিত
d. Warp yarn should be of black colour / ওযা্পৰ সূতা ি’ৈা ৰঙৰ কহাৱা উকিত

TSC/N 7303 (Operate the warping machine) - 52 Marks / ওযার্পিং নমৰিন কাৰ্প কৰী কৰা – ৫২
নম্বৰ
Q7. Identify the image given below / তৈৰ কিত্ৰনটা কিোক্ত িৰা

a. Laundry machine / লরি কমকিে
b. Warping machine / ওযার্পিং নমৰিন
c. Knitting machine / িানপাৰ গুথা কমকিে
d. Cloth dryer / িানপাৰ শুনিাৱা কমকিে
Q8. Identify the feature of high speed warping in weaving technology / ৈযন প্রযুরিত
উচ্চ গরতৰ ওযাৰর্াংৰ বৈরিষ্ট্্কটা কিোক্ত িৰা
a. It is used for low speed production/ কেম্ন গকত উৎপাদেৰ বানব ৱযবহাৰ িৰা হয়
b. It is used for production of wool / ঊণ উৎপাদেৰ বানব ৱযবহাৰ িৰা হয়
c. It is used for high speed production / উচ্চ উৎৰ্াদনৰ িাক্ষি ৱযিহাৰ কৰা হয়
d. In this small amount of yarn is required / ইয়াত িম পকৰমাণৰ সূতাৰ প্ৰনয়াজে হয়
Q9. What is sectional warping? / রবভাগীয ওযার্পিং মাক্ষন ৰক?
a. In this equal length of yarn is wound first in small sheets or sections on a drum /
ইয়াত প্রথমম েমান দৈর্ঘপ যতাৰ সূতা সৰু শীটত অথবা এ া ড্রামৰ অিংশনিাৰত ক্ষত
কৰা হয
b. In this unequal length of yarn is wound in large sheets or sections on a long
rod / ইয়াত অসমান বৈর্ঘপ্তাৰ সূতা ডাঙৰ িীটত অথৈা এটা দীঘৈ দণ্ডৰ অাংিকবাৰত
ক্ষত িৰা হয
c. In this equal length of yarn is wound in cut sheets or sections on a drum /
ইয়াত সমান বৈর্ঘপ্তাৰ সূতা িটা িীটত অথৈা এটা এটা ড্রামৰ অাংিকবাৰত ক্ষত িৰা হয

d. In this equal length of yarn is wound on a sheet for colouring / ইয়াত সমান
বৈর্ঘপ্তাৰ সূতা ৰং িকৰবৈগীয়া িীটত ক্ষত িৰা হয
Q10. What is creel? / রিল কি হয়?
a. The creel is the stand for cloth / রিল িানপাৰৰ স্ট্্ান্ড হয়
b. The creel is a stand for holding the supply package in the form of wound packages /
রক্রল তহক্ষি ক্ষত ্যামকজৰ আকাৰত েৰবৰাহ ্যামকজ ৰখা এ া স্ট্যান্ড
c. The creel is a stand for holding the silk yarn / রিল পাটৰ সূতা ৰিা এটা স্ট্্ান্ড
d. The creel is a stand for holding the plastic yarn / রিল প্লাকষ্টিৰ সূতা ৰিা এটা
স্ট্্ান্ড
Q11. Identify the image given below / তৈৰ কিত্ৰনটা কিোক্ত িৰা

a. Metallic circle / ধাতকৱি বৃত্ত
b. Round screw / ঘূৰণীয়া স্ক্ৰু
c. Warp beam / ওযা্প ৰিম
d. Plastic screw / প্লাকষ্টিৰ স্ক্ৰু
Q12. What is doffing? / ডক ং মানে কি?
a. It is the process of attaching the yarn / সূতা কজাৰা ৈনগাৱা এটা প্ৰকিয়া
b. It is the process of removing the yarn / সূতা আঁতনৰাৱা এটা প্ৰকিয়া
c. It is the process of colouring the yarn / সূতা ৰং িৰা এটা প্ৰকিয়া
d. It is the process of mixing the yarn / সূতা কমহনৈাৱা এটা প্ৰকিয়া

TSC/N 7304 (Carry out post warping activities) - 38 Marks / ৰ্ৰৱতী ওযার্পিং নমৰিন
কাৰ্প কৰী কৰা – ৩৮ নম্বৰ
Q13. Suresh is working in a textile mill. His work is to take care of the yarn after it
has been weaved. Identify the responsibility of Suresh, of the left warped yarn. /
সুনৰনশ্ এটা সটক্সটাইল রমলত িাম িনৰ ।নতঁ ওৰ িাম বহনি িানপাৰ কবাৱা কহাৱাৰ কপিত সূতাৰ যত্ন
কৈাৱা । বৰ কযাৱা ওযা্প িৰা সূতাৰ প্ৰকত সুনৰশ্ৰ ৈারযত্বকটা কিোক্ত িৰা ।
a. Cover the warped yarns properly to keep it stable / রিৰ কৰৰ ৰাৰখিলল ওযা্প কৰা
সূতাক্ষিাৰ ভাললক ঢাৰক ৰখা
b. Colour the warped yarns / ওযা্প িৰা সূতানবাৰ ৰং িৰা
c. Tie the warped yarns / ওযা্প িৰা সূতানবাৰ বাকি ৰিা
d. Uncover the warped yarn in an isolated place / িাৈী ঠাইত ওযা্প িৰা সূতানবাৰ
উকৈয়াই কদয়া
Q14. Why workplace safety is important? / িমমনেত্ৰত কিয় রনৰা্ত্তা গুৰুত্ব্ূর্প?
a. To ensure the safety of the machines / কমকিেনবাৰৰ রনৰা্ত্তা রনরিত িকৰবলৈ
b. To ensure the safety of the yarn / সূতাৰ রনৰা্ত্তা রনরিত িকৰবলৈ
c. To ensure safety the safety of the worker / কমীৰ রনৰা্ত্তা রনরিত কৰৰিলল
d. To ensure the safety of the colour / ৰঙৰ রনৰা্ত্তা রনরিত িকৰবলৈ
Q15. Why it is essential to cover the warped yarns properly? / ওযা্প িৰা সূতানবাৰ
ভাৈলি ঢাকি ৰিা কিয় প্ৰনয়াজেীয়?
a. To ensure it doesn’t get crushed / কথঁনতৈা েপনৰ যানত তাি রনরিত িকৰবলৈ
b. To ensure it doesn’t get stained / নসক্ষমৰক নাৰ্ায় ৰ্াক্ষত তাক রনরিত কৰৰিলল
c. To ensure it doesn’t get tear off / কিকঙ োযায় যানত তাি রনরিত িকৰবলৈ
d. To ensure it doesn’t get discolour / ৰং কোনহাৱা বহ যানত তাি রনরিত িকৰবলৈ
Q16. Which one of the following is the workplace hazard? / কেম্ন কৈকিত কিােনটা
কমপক্ষক্ষক্ষেৰ রৈ্রত্ত?
a. Good health / ভাৈ স্বাস্থ্য
b. Good skin / ভাৈ িাৈ
c. Slip and trip / ৰৰ্িল নখাৱা আৰু উ টি
ু নখাৱা
d. Healthy bones / সুস্থ্ হাড়

Q17. Identify the image given below / তৈৰ কিত্ৰনটা কিোক্ত িৰা

a. Cotton thread / িটে সূতা
b. Stained roll / কসনমিা েুৰা
c. Stained warp yarn / নসক্ষমকা ওযা্প কৰা সূতা
d. Wool roll / ঊণৰ েুৰা

TSC/N 9005 (Maintain work area and tools in handloom sector) - 19 Marks / হস্ততাাঁত খণ্ডত
কমপ মক্ষত্ৰ আৰু োঁজরু ল অবযাহত ৰখা - ১৯ নম্বৰ
Q18. Which one of the following is the correct procedure of handling the tools in the
workplace? / কমপক্ষক্ষেৰ সঁজকু ৈনবাৰ ্কৰচালনা কৰাৰ বানব তৈৰ সকানকটা সঠিক ্দ্ধরত?
a. Do not apply excessive force or pressure on tools / সঁজরু লক্ষৈাৰ ওপৰত অত্রিক িরি
ৈা চা্ প্ৰনয়াগ িকৰব োৈানগ
b. Apply excessive force or pressure on tools / সঁজরু লক্ষৈাৰ ওপৰত অত্রিক িরি ৈা
চা্ প্ৰনয়াগ িকৰব ৈানগ
c. Break the tools / সঁজরু লক্ষৈাৰ ভঙা
d. Ask for sharp tools for working / িাম িকৰবলৈ ধাৰ সঁজরু ল কবিৰা
Q19. What do you mean by ergonomics? / এৰসগাক্ষনারমক্স বুকৈনৈ কি বুজা?
a. It is the science of fitting the machine / এইনটা কমকিে ৈনগাৱাৰ রৈজ্ঞান

b. It is the process of arranging workplaces, products and system so that they fit into
the people they use it / এইমটা কমপ মক্ষত্ৰ, সামগ্ৰী আৰু প্ৰণালীক্ষিাৰ েন াৱা প্ররক্রযা
র্ামত নসইক্ষিাৰ ৱযিহাৰ কৰা মানুহক্ষিাৰৰ লগত খাৰ্ খায় ৰ্ায়
c. It is the process of servicing the machine /

এইনটা কমকিে িাকভম কিঙৰ এটা প্ররিযা

d. It is the process of accessing the bad machines / এইনটা কবয়া কমকিেনবাৰ িনৈাৱা
এটা প্ররিযা
Q20. Identify the hazard for lifting heavy weight in the workplace / কমপক্ষক্ষেত গধুৰ
ওজন উনঠাৱাৰ বানব কহাৱা রৈ্রত্তকটা কিোক্ত িৰা
a. Development of healthy bones / স্বাস্থ্্কৰ হাড়ৰ রৈকাি
b. Development of healthy teeth / স্বাস্থ্্কৰ দাঁতৰ রৈকাি
c. Strains and sprains from lifting loads improperly / অনুরচতভামব ও ন উক্ষ াৱাৰ
ফলত নমাক্ষিাকা নখাৱা
d. Mental stress / মানরসক চা্
Q21. What precautions should workers take when moving materials mechanically? /
যারিকভাক্ষৈ সামগ্ৰীনবাৰ বৈ কযাৱাৰ সমযত শ্ররমককবানৰ কি সাৱিানতা অৈলম্বন কৰা উরচত?
a. Do not adjust the load to the lowest position / ওজে সৈপরনম্ন অৱস্থ্ানত েসজাবা
b. Avoid overloading a lift truck because it impairs control and causes tipping over /
রলফট ট্রাকত ওভাৰসলার িং িৰ্জ্প ন কৰা কাৰণ ই ৰনয়ন্ত্ৰণ ৰিকল কক্ষৰ আৰু ৰির্ঙৰ
কাৰক হয়
c. Do not pile stalk load / ঠাকৰৰ কবাজা োবািা
d. Place extra weight on the rear or the front part of the machine / পাি ানৈ ৈা
সমরিনৰ সমুিৰ অাংিত অরতকৰি ওজন ৰিা
Q22. What safeguards must workers follow when stacking materials? / সামগ্ৰীনবাৰ জমা
িৰাৰ সময়ত কমীকবানৰ কিনেকুৱা আৱশ্যিীয় সুৰক্ষাৰ উপায় অৈলম্বন কৰা উরচত?
a. Observe height limitations when stacking materials / সামগ্ৰীক্ষিাৰ

মা কৰাৰ সময়ত

উচ্চতাৰ েীমাবদ্ধতা ৰনৰীেণ কৰা
b. Observe room size when stacking materials / সামগ্ৰীনবাৰ জমা িৰাৰ সময়ত
কিাঠাৰ কজাি কেৰীেণ িৰা
c. Observe extra limitations when stacking materials / সামগ্ৰীনবাৰ জমা িৰাৰ সময়ত
অকতকৰক্ত সীমাৈদ্ধতা কেৰীেণ িৰা

d. Observe height of workers while stacking materials / সামগ্ৰীনবাৰ জমা িৰাৰ সময়ত
িমীৰ উচ্চতা কেৰীেণ িৰা

5. TSC/N 9006 (Working in a team in handloom sector) - 19 Marks / হস্ততাাঁত সক্ষত্ৰত এটা
ৈলত কাম কৰা - ১৯ নম্বৰ
Q23. What makes a good teamwork in an organization? / এটা প্ররতষ্ঠানত কিনহ ভাল
টিম ওযাকপ বতয়াৰ িনৰ?
a. To fight among each other / এজনে আেজেৰ ৈগত িাকজয়া িৰা
b. To communicate well with each other / এ ক্ষন আন নৰ লগত ভাললক নৰ্াগাক্ষৰ্াগ কৰা
c. To laugh with the colleagues / সহিমীৰ ৈগত হঁ হা
d. To communicate with the vendors / কবনিতাৰ ৈগত কযাগানযাগ িৰা
Q24. What is a daily report in an organisation? / এটা প্ররতষ্ঠানৰ বৈরনক প্ররতক্ষৈৈন রক
হয?
a. It is a typical document of health of the employees / কমীকবাৰৰ স্বাস্থ্্ৰ এিে
সাধাৰণ েকথ পত্ৰ
b. It is a document of the family members / পকৰয়াৈবগমৰ েকথ পত্ৰ
c. It is a typical document prepared by the employees to submit to their supervisor /
কার্প ৈশীক ৰদয়াৰ উক্ষেক্ষিয কমপ িাৰীৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত এখন সাধাৰণ নৰথ ৰ্ত্ৰ
d. It is a typical document prepared for vacation / িু টিৰ উনেনশ্য প্ৰস্তুত এিে সাধাৰণ
েকথ পত্ৰ
Q25. What is an organisational conflict? / সাাংগঠরনক মতকবনৰাধ মানে কি?
a. It is an agreement between the two organizations / দুটা সংস্থ্াৰ মাজৰ িু কক্ত
b. It is an agreement between the two people / দুজে বযকক্তৰ মাজৰ িু কক্ত
c. It is a disagreement between the two deals / দুটা কৈেনদেৰ মাজৰ মতকবনৰাধ
d. It is a disagreement between the two or more organization, members or groups / দুই
িা তাক্ষতাৰধক সিংস্থা িা েৈেয বা সগাষ্ঠীৰ মা ৰ মতৰিক্ষৰাধ

TSC/N 9007 (Maintain health, safety and security at workplace in handloom sector) - 33
Marks / হস্ততাাঁত খণ্ডত কমপ মক্ষত্ৰত স্বািয, রনৰা্ত্তা আৰু েুৰক্ষা অবযাহত ৰখা - ৩৩ নম্বৰ
Q26. What do you mean by healthy lifestyle? / সুস্থ্ জীৈনিাৰা বুকৈনৈ কি বুজা?
a. It helps to keep and improve people’s health / এ ন মানুহৰ স্বািয বজায ৰখাত আৰু
উন্নরত কৰাত েহায কক্ষৰ
b. It helps to improve the quality of the yarn / সূতাৰ মাে উন্নত িৰাত সহায় িনৰ
c. It helps to improve the productivity of textile industry / সটক্সটাইল উনদযাগৰ
উৎপাৈনিীলতা উন্নত িৰাত সহায িনৰ
d. It helps to improve the quality of the vendor support / রৈক্ষিতা সমর্পনৰ মাে
উন্নত িৰাত সহায় িনৰ
Q27. Which one of the following is the company first aid and policy? / কেম্ন কৈকিত
কিােনটা সকাম্পারন ফাস্ট্প এইড আৰু েীকত
a. Anyone who suffers from health problems or any injury is eligible to receive first aid
/ ৰ্াৰ স্বািয েমেযা থাক্ষক বা সকাননা আর্ঘাত ৰ্ায় নতাঁ ও ফাস্ট্প এই

নৰ্াৱাৰ সর্াগয

b. Anyone who suffers from health problems or any injury is not eligible to receive
first aid / যাৰ স্বাস্থ্্ সমস্া থানি ৈা সকাকো আর্ঘাত পায় কতঁ ও ফাস্ট্প এইড কপাৱাৰ সযাগ্
েহয়
c. If a person suffers from any health problems he or she should be fired from
the organization / যকদ কিানোবা স্বাস্থ্্ সমস্াত ভু কগ থানি কতঁ ওি সংষ্ঠােৰ পৰা
উকৈয়াই কদয়া উকিত
d. If a person suffers from any health problems he or she should be scolded in
front of the colleague / যকদ কিানোবা স্বাস্থ্্ সমস্াত ভু কগ থানি কতঁ ওি সহিমীৰ
আগত গাকৈ কদয়া উকিত

TSC/N 9008 (Comply with workplace requirements in handloom sector) - 20 Marks /
হস্ততাাঁত খণ্ডত কমপ মক্ষত্ৰত প্রমযাজনীযতামবাৰ মারন চলা – ২০ নম্বৰ
Q28. What is the importance of good communication policy in an organization? / এটা
সংষ্ঠােত ভাৈ কযাগানযাগ েীকতৰ গুৰুত্ব কি?

a. It helps to build good professional bond between the colleagues / সহকমীৰ মা ত
ভাল প্রমফশননল িন্ধন গঢ়াত সহায় কক্ষৰ
b. It helps to boost the production / উৎপাদে বন াৱাত সহায় িনৰ
c. It helps to increase the quality of yarn / সূতাৰ মাে বৃকি িৰাত সহায় িনৰ
d. It helps to increase the quality of warping technique / ওযার্পাং প্রযুরিৰ মাে বৃকি
িৰাত সহায় িনৰ
Q29. What is an intrapersonal conflict in an organization? / এটা সংষ্ঠােত আন্তঃৈ্রিক
সাংর্ঘৰ্ম কি?
a. It is a conflict between the friends / দুজে বিু ৰ মাজৰ সাংর্ঘৰ্ম
b. It is a conflict with outside the people / বাকহৰৰ মােুহৰ ৈগত সাংর্ঘৰ্ম
c. It is a conflict which takes place within an organization / এটা সংষ্ঠােৰ কভতৰত
কহাৱা সাংর্ঘৰ্ম
d. It is a conflict that takes place within an individual / দু ন ৰভন্ন মানুহৰ মা ৰ েিংর্ঘৰ্প
Q30. What are organisational policies? / সাংগঠনাত্মক নীরতক্ষৈাৰ রক হয?
a. An organizational policy is a set of guidelines and best practices put in place to
protect the company, employees, and customers / এ া েিংগঠনাত্মক নীরত হ'ল েিংষ্ঠান,
কমপ চাৰী আৰু গ্ৰাহকৰ েম্পৈ ৰক্ষাৰ অক্ষথপ ৰখা রনমৈপ রশকা আৰু অনুশীলনীৰ এ া সেট
b. An organizational policy is a set of guidelines and best practices put in place
to protect the assets of the organization / এটা সাংগঠনাত্মক নীরত হ'ল সাংষ্ঠােৰ সম্পৈ
ৰক্ষাৰ অনথম ৰিা রনক্ষৈপরিকা আৰু অনুিীলেীৰ এটা সসট
c. An organizational policy is a set of guidelines and best practices put in place
to make employees happy / এটা সাংগঠনাত্মক নীরত হ'ল কমপচাৰীি সুিী িকৰবৰ বানব
ৰিা রনক্ষৈপরিকা আৰু অনুিীলেীৰ এটা সসট
d. An organizational policy is a set of guidelines for maintaining the health of the
employee / এটা সাংগঠনাত্মক নীরত হ'ল কমপচাৰীৰ স্বাস্থ্য অবযাহত ৰক্ষাৰ অনথম ৰিা
রনক্ষৈপরিকা আৰু অনুিীলেীৰ এটা সসট

Practical Questions / বযবহাৰৰক প্রশ্ন
Practical / বযবহাৰৰক
Warper /ওযাৰ্পাৰ
Practical Marks 446 / বযবহাৰৰক – ৪৪৬ নম্বৰ

TSC/N 7302(Carry out pre warping activities) - 100 marks / প্রাক ওযার্পিং কার্প ক্রম
্ৰৰচালনা কৰা - ১০০ নম্বৰ
Q1. Explain the steps required for warp yarn preparation for weaving? / বয়েৰ বানব
ওযা্প সুতাৰ প্রস্তুরতৰ বানব প্রক্ষযাজনীয ্ৈক্ষক্ষ্কবাৰ ৈ্াখ্্া িৰা?
a. Winding / উইরন্ডাং
b. Warping / ওযার্পাং
c. Sizing / রসরজঙ
d. Slashing / স্ল্্ারিাং
e. Drawing-in-or tying in / অঁিা বা বাকি ৰিা
Q2. Demonstrate the process to piece the broken yarn / ভাঙা সূতা টু কুৰা িৰাৰ
প্ররিযাকটা প্রৈিপন িৰা

TSC/N 7303(Operate the warping machine) - 50 Marks / ওযার্পিং নমৰিন কাৰ্প কৰী কৰা – ৫০
নম্বৰ
Q3. Demonstrate, how to close the warping machine / ওযার্পাং কমকিে কিনেলি বি িনৰ
তাি প্রৈিপন িৰা
a. Evaluate that students identify the warping machine / িাত্ৰ-িাত্ৰীনয় কয ওযার্পাং
কমকিে কিকে পায় তাৰ মূল্ রনিপাৰণ িৰা
b. Evaluate that students recognizes the parts of warping machine / িাত্ৰ-িাত্ৰীনয় কয
ওযার্পাং কমকিেৰ অংশ্নবাৰ কিকে পায় তাৰ মূল্ রনিপাৰণ িৰা

c. Evaluate that students know the process of operating the warping machine /
িাত্ৰ-িাত্ৰীনয় কয ওযার্পাং কমকিে পকৰিাৈো িৰাৰ প্ৰকক্তয়া জানে তাৰ মূল্ রনিপাৰণ িৰা
d. Evaluate that students recognizes the button to stop the warping machine /
িাত্ৰ-িাত্ৰীনয় কয ওযার্পাং কমকিে বি িৰা বাটেনটা কিকে পায় তাৰ মূল্ রনিপাৰণ িৰা
Q4. Demonstrate the functioning of warping machine / ওযার্পাং কমকিেৰ কিয়া িৈাপনটা
প্রৈিপন িৰা
a. Take straight the broken end in the warping beam / ওযার্পাং কবমৰ কপাে ভঙা
প্রান্তকটা কৈাৱা
b. Knot the broken end in the warping beam with the broken end in the creel,
using tiny & firm warper knot by hand or by the knotting machine provided. /
হানতনৰ েতু বা কতামাি কদয়া গাঁকথ মৰা কমকিনেনৰ েু ক্ষ্ম আৰু দৃ

গাঁকথ ৱযবহাৰ িকৰ

ওযার্পাং কবমৰ ভঙা প্রান্তকটা ভঙা রক্রলৰ প্রান্তকটাৰ ৈগত গাঁকথ মাকৰ কদয়া ।
c. Leave straight the mended warp yarn in the beam and the machine has to be
allowed to be run in slow speed for some time, before the machine is allowed
to run in the speed prescribed / কবমত কপাে কমৰামকত িৰা সূতানবাৰ একৰ কদয়া
আৰু কমকিেনটা রনিপাকৰত গরতত চাকৈাৱাৰ অনুমরত কদয়াৰ আগত কমকিেনটা কিিু সময়ৰ
বানব কেম্ন গকতত িনৈাৱাৰ অেুমকত কদব ৈানগ ।
d. Record the warping breakages details in the “yarn performance book” kept /
তাত ৰিা “সুতা ্াৰফৰম্ান্স ৈহী” ত ওযার্পাং ব্র্্াক্ষকজকবাৰৰ সকবনশ্ৰ্ কৰকডপ িৰা

TSC/N 7304(Carry out post warping activities) - 40 Marks / ৰ্ৰৱতী ওযার্পিং নমৰিন
কাৰ্প কৰী কৰা – ৪০ নম্বৰ
Q5. Demonstrate the process of doffing of warped beam / ওযা্প কবমৰ ডরফঙৰ
প্ররিয়ানটা প্রৈিপন িৰা
a. Immediately after the doffing of the warped beams , the following details have
to be written on the warped beams using chalk / ওযা্প কবমৰ ডরফঙৰ কপিত
ততাকৈনি, িনিনৰ ওযা্প কবমৰ ওপৰত তৈত কদয়া সকবনশ্ৰ্নবাৰ কৈকিব ৈানগ
- Count / গকি
- Warp Set No / ওযা্প কসট েম্বৰ
- Warp Beam No / ওযা্প কবম েম্বৰ

- No. Of Ends / প্ৰািৰ সংিযা
- Beam Mtrs / কবমৰ বদঘময কমটাৰত
Q6. Demonstrate the process to cover the warped yarns properly / ওযা্পৰ সূতা ভাৈলি
ঢাকি ৰিাৰ প্ৰকিয়ানটা প্রৈিপন িৰা

TSC/N 9005 (Maintain work area and tools in handloom sector) - 21 Marks / হস্ততাাঁত খণ্ডত
কমপ মক্ষত্ৰ আৰু োঁজরু ল অবযাহত ৰখা - ২১ নম্বৰ
Q7. Demonstrate the process of cleaning the workplace area after warping / ওযার্পঙৰ
কপিত কমপক্ষক্ষে পকৰষ্কাৰ িৰা প্ৰকিয়ানটা প্রৈিপন িৰা
a. Evaluate that students know the importance of cleaning / িাত্ৰ-িাত্ৰীনয় কয
্কৰষ্কাৰৰ গুৰুত্ব জানে তাৰ মূল্ রনিপাৰণ িৰা
b. Evaluate that students know the tools used for cleaning the workplace area /
িাত্ৰ-িাত্ৰীনয় কয কমপক্ষক্ষেত ্কৰষ্কাৰ িৰাৰ বানব ৱযবহৃত সঁজকু ৈনবাৰ কিকে পায় তাৰ মূল্
রনিপাৰণ িৰা
c. Evaluate that students know the specific process of cleaning the area after
warping / িাত্ৰ-িাত্ৰীনয় কয ওযাকপমঙৰ কপিত অঞ্চলটি ্কৰষ্কাৰ িৰাৰ রনরৈপ ষ্ট্ প্ররিযাকটা
জানে তাৰ মূল্ রনিপাৰণ িৰা
Q8. Demonstrate correct posture while working / িাম িৰাৰ সময়ত সঠিক ভরি প্রৈিপন
িৰা
a. Evaluate that students know what is posture / িাত্ৰ-িাত্ৰীনয় ভরি কি হয় তাি কয
জানে তাৰ মূল্ রনিপাৰণ িৰা
b. Evaluate that students know about the importance of correct posture /

িাত্ৰ-

িাত্ৰীনয় কয সঠিক ভরিৰ গুৰুত্ব জানে তাৰ মূল্ রনিপাৰণ িৰা
c. Evaluate that students know about the measures to adapt proper posture while
working / িাত্ৰ-িাত্ৰীনয় কাম কৰাৰ সমযত যর্াযর্ ভরি মারন িৈাৰ বযৱস্থ্া কয জানে
তাৰ মূল্ রনিপাৰণ িৰা

5. TSC/N 9006 (Working in a team in handloom sector) - 31 Marks / হস্ততাাঁত সক্ষত্ৰত এটা
ৈলত কাম কৰা - ৩১ নম্বৰ
Q9. Demonstrate how to communicate with the team members while working / িাম
িৰাৰ সময়ত সহিমীৰ ৈগত কিনেকুৱা কযাগানযাগ হ’ব ৈানগ তাৰ প্রৈিপন িৰা
Q10. Suresh is facing a conflicting situation in an organization. Demonstrate how he
will solve this situation / সুনৰনশ্ এটা সংষ্ঠােত রৈকৰািী ্কৰরস্থ্রতৰ সম্মুিীে বহ আনি । কতঁ ও
পকৰকস্থ্কতনটা কিদনৰ সমাধাে িকৰব তাৰ প্রৈিপন িৰা ।

TSC/N 9007 (Maintain health, safety and security at workplace in handloom sector) - 50
marks / হস্ততাাঁত খণ্ডত কমপ মক্ষত্ৰত স্বািয, রনৰা্ত্তা আৰু েুৰক্ষা অবযাহত ৰখা - ৫০ নম্বৰ
Q10. Demonstrate the check measures before operating a machine / সকাকো সমকিনৰ
্কৰচালনাৰ পূনবম অেুসিাে িৰা ৈ্ৱস্থ্াকবাৰ প্রৈিপন িৰা
a. Cleanliness of the machine including the Creel. Cleaning to be done with
compressed air at every creel change. / রিল সকন্নকবষ্ট িকৰ কমকিেৰ পকৰষ্কাৰ ।
প্ররতকটা রিলৰ ্কৰৈতপ নৰ সময়ত সাংকুরচত ৈাযু জকৰয়নত পকৰষ্কাৰ িকৰব ৈাকগব ।
b. Check the alignment of packages mounted on the creel / রিক্ষল মাউন্ট িৰা
্্াক্ষকজকবাৰৰ সমতলতা ্ৰীক্ষা িৰা ।
c. Check whether the tension disc are used for right weight according to count of
the yarn / সূতাৰ গর্না অনুযাযী টানৰ রডস্ককটা সঠিক ওজনৰ বানব ৈ্ৱহৃত বহনি কে
োই তাৰ ্ৰীক্ষা িৰা ।
d. Check that damaged beam should not used unless repaired. / কমৰামকত েিৰালি
ক্ষরতগ্রস্ত কবম যানত বযৱহাৰ েহয় তাৰ ্ৰীক্ষা িৰা ।

Q11. Demonstrate the process to handle the fire break out / জুই রনযির্ৰ প্ররিযাকটা
প্রৈিপন িৰা

TSC/N 9008 (Comply with work place requirements in handloom sector) - 30 marks /
হস্ততাাঁত খণ্ডত কমপ মক্ষত্ৰত প্রমযাজনীযতামবাৰ মারন চলা – 3০ নম্বৰ
Q12. Demonstrate the process to communicate softly with the colleagues / সহকমীৰ
ৈগত নৰমভাক্ষৈ সযাগাক্ষযাগ িৰাৰ প্ররিযাকটা প্রৈিপন িৰা
Q13. Demonstrate how to motivate your colleague who is suffering from sadness due
to body pain / আ্নার সহকমীক কিদনৰ অনুপ্রারর্ত িকৰবা যাৰ শ্ৰীৰৰ কবৰ্ৰ িাৰনণ দুুঃকিত
তাৰ প্রৈিপন িৰা
a. Evaluate that student know about the motivation / িাত্ৰ-িাত্ৰীনয় কয কপ্ৰৰণাৰ কবৰ্নয়
জানে তাৰ মূল্ রনিপাৰণ িৰা
b. Evaluate that students know about the process of motivation / িাত্ৰ-িাত্ৰীনয় কয
অনুপ্রারর্ত িৰাৰ প্ৰকিয়ানটা জানে তাৰ মূল্ রনিপাৰণ িৰা

Viva Questions / সমৌরখক প্রশ্নাৱলী

TSC/N 7302(Carry out pre warping activities) - 22 marks / প্রাক ওযার্পিং কার্প ক্রম ্ৰৰচালনা
কৰা ২২ নম্বৰ
Q1. What is a bobbin? / বকবে কি হয়?
Q2. What are the causes of yarn breaking in warping? / ওযার্পঙৰ সূতা েষ্ট কহাৱাৰ
িাৰণনবাৰ কি কি?

TSC/N 7303(Operate the warping machine) - 52 marks / ওযার্পিং নমৰিন কাৰ্প কৰী কৰা – ৫২
নম্বৰ
Q3. Explain the role of warping machine / ওযার্পাং কমকিেৰ ভূ কমিা বযািযা িৰা ।

Q4. How will you start the warping machine? / তু কম ওযার্পাং কমকিেনটা কিনেলি আৰম্ভ
িকৰবা?

TSC/N 7304(Carry out post warping activities) - 23 marks / ৰ্ৰৱতী ওযার্পিং নমৰিন
কাৰ্প কৰী কৰা – ২৩ নম্বৰ
Q5. How to store the warp yarn safely? / ওযা্পৰ সূতা কিনেলি কেৰাপনদ সংৰেণ
িকৰবা?
Q6. What is doffing? / ডক ং মানে কি?

TSC/N 9005 (Maintain work area and tools in handloom sector) - 10 marks / হস্ততাাঁত খণ্ডত
কমপ মক্ষত্ৰ আৰু োঁজরু ল অবযাহত ৰখা - ১০ নম্বৰ
Q7. Define posture / ভরিৰ সাংজ্ঞা কদয়া
Q8. What is the proper process of lifting and handling the machine? / সমকিে উনঠাৱা
আৰু পকৰিাৈো িৰাৰ যর্াযর্ প্ররিযাকটা কি?

5. TSC/N 9006 (Working in a team in handloom sector) - 17 marks / হস্ততাাঁত সক্ষত্ৰত এটা
ৈলত কাম কৰা - ১৯ নম্বৰ
Q9. Define conflict / সংঘৰ্মৰ সাংজ্ঞা কদয়া
Q10. Why should we follow the workplace policies? / কমপক্ষক্ষেৰ নীরতকবাৰ কিয় অনুসৰণ
কৰা উরচত?

Answer Key / উত্তৰ

