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অ্যাসাইনকমন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনকমন্ট সশিন ফল সনকদ থশনা (সংকেত, 

পসরসি ও িাপ) 

মূল্যায়ন সনকদ থশনা (রুসিক্স) 

০৭ 

 

 

অ্ধ্যায়  

১৪ 

 

জীবন বাচাকত 

পদার্থ থসবজ্ঞান  

 

র োগ ননর্ ণয়ে 

নিটিস্ক্যোন, 

ইনিনি ও 

ইটিটি  ভূনিকো 

ননরুন 

    নিনকৎিো 
নফজ্ঞোয়ন র োগ 

ননর্ ণয়ে ব্যফহৃত 

যন্ত্রোনতয়ত 

দোর্ ণনফজ্ঞোয়ন  

ধো র্ো ও তয়ে  

ব্যফহো  ক য়ত 

ো য়ফ 

 
   আধুননক 

প্রযুনি এফং 

যন্ত্রোনত 

ব্যফহোয়   পয়ে 

সৃষ্ট স্বোস্থ্য 

িিস্যো এফং 

প্রনতয় োয়ধ  

রকৌশে ব্যোখ্যো 

ক য়ত ো য়ফ 

 

 

 

১. নিটিস্ক্যোন 

ব্যফহো  ফর্ ণনো 

ক য়ত হয়ফ 

 

২. ইনিনি ব্যফহো  

ফর্ ণনো ক য়ত হয়ফ 

 

৩. ইটিটি ব্যফহো  

ফর্ ণনো ক য়ত হয়ফ 

 

 

 

অ্যোিোইনয়িয়ে  িন্য ফ োদ্ধকৃত নম্ব  ১২ 

নম্বয়   ব্যোনি র টিং 

10 - ১২ AwZ DËg 

7--9 DËg 
4-6 fv‡jv 

3 ev 3 Gi Kg AMÖMwZ cÖ‡qvRb 
 

ননয়দ ণশক 
িক্ষিতো  িোত্রো/ নম্ব  

রস্ক্ো  
িন্ত

ব্য ৪ ৩ ২ ১ 

১. নিটিস্ক্যোন 

 

র োগ ননর্ ণয়ে ০৪টি উয়েখয়যোগ্য 

ব্যফহো িহ  নিটিস্ক্যোন ক ো  দ্ধনত 

ব্যোখ্যো ক য়ত ো য়ে। 

নিটিস্ক্যোন ক ো  দ্ধনত 

ব্যোখ্যো ক য়ত ো য়ে। 

র োগ ননর্ ণয়ে নিটিস্ক্যোন এ  

০২টি ব্যফহো  নেখয়ত 

ো য়ে। 

নিটিস্ক্যোন এ  পূর্ ণরু 

নেখয়ত  ো য়ে। 

  

২.ইনিনি 

 

 

র োগ ননর্ ণয়ে ০৪টি উয়েখয়যোগ্য 

ব্যফহো িহ  ইনিনি ক ো  দ্ধনত 

ব্যোখ্যো ক য়ত ো য়ে। 

ইনিনি ক ো  দ্ধনত ব্যোখ্যো 

ক য়ত ো য়ে। 

র োগ ননর্ ণয়ে ইনিনি এ  

০২টি ব্যফহো  নেখয়ত 

ো য়ে। 

ইনিনি এ  পূর্ ণরু 

নেখয়ত  ো য়ে। 

 

৩. ইটিটি ইনিনি ও ইটিটি  ০২টি োর্ ণকয িহ 

ইটিটি ক ো  দ্ধনত ব্যোখ্যো ক য়ত 

ো য়ে। 

ইনিনি ও ইটিটি  ০১টি 

োর্ ণকয িহ ইটিটি ক ো  

দ্ধনত ব্যোখ্যো ক য়ত ো য়ে। 

ইনিনি ও ইটিটি  ০২টি 

োর্ ণকয  নেখয়ত ো য়ে। 

ইটিটি এ  পূর্ ণরু 

নেখয়ত  ো য়ে। 

 

রিোট =  

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

 

 

 


