
1. লাফ িং গ্যাসের েসেত ফি? – নাইট্রাে অক্সাইড (N2O) 

2. িাাঁদুসন গ্যাসের অপর নাম – ক্লাসরাফপিফরন 

3. বসলর এিি ফি ? – ফনউটন  

4. আসলার পফরমাসনর এিি ফি ? – লাক্স  

5. তফিৎ প্রবাসের এিি ফি ? - অযাম্পিয়ার  

6. ফবভব পার্ থসিযর এিি ফি ? – ক্ভাল্ট  

7. দীফি প্রবাসের এিি ফি ? – লুসমন  

8. ক্মট্রট্রি পদ্ধফত গ্ৃেীত েয় – ১৯৫৭ ক্র্সি 

9. শসের গ্ফত েব ক্র্সি িম- বায়বীয় মাধ্যসম 

10. বজ্রপাসতর শসের মাত্রা – ১১০ ক্ডফেসবল  

11. ঘফির ট্রটিট্রটি শসের মাত্রা – ৩০ ক্ডফেসবল  

12. ক্েট ফবমান ওিার শসের মাত্রা – ১২০ ক্ডফেসবল 

13. আমরা ক্িান শে শুনসত পাই ? – ২০ ক্র্সি ২০,০০০ োটথসের মসধ্য র্ািা শে 

14. ইনফ্রােফনি শে িাসি বসল ? – ক্িাসনা বস্তুর িিাে ক্েসিসে ২০ োটথসের িম েসল 

15. আল্ট্রােফনি শে িাসি বসল ? - ক্িাসনা বস্তুর িিাে ক্েসিসে ২০,০০০ োটথসের ক্বফশ 

েসল 

16. বাদুর চলার েনয বযবোর িসর- আল্ট্রােফনি তরঙ্গ 

17. বর  গ্লার লীন্ তাপ িত? – ৮০ িযালফর/ গ্রাম 

18. ফ উে তাসর ফি ধ্াতু বযবোর িরা েয় ? – ট্রটন ও ফেোর েিংির ধ্াতু টািংসেন  

19. ফেটাসর ফি তার বযবোর িরা েয় ? -নাইসরাম 

20. ক্মাটরগ্াফির লুফিিং গ্লাে ফি দপ থসের উদােরন ? -উত্তল দপ থন  

21. গ্াফির  ক্েডলাইসটর ফপছসনর দপ থন -অফধ্বৃত্তািার দপ থন 

22. মরুভুফমসত েষৃ্ট মরীচীিা েল – অেদফবম্ব 

23. মরীফচিা, পদ্ম পাতার েলিনার মুক্তেদৃশ প্রফত লন ফি ধ্রসনর? -আসলাসির অভযন্তরীে 

পুন থ প্রফত লন 

24. ক্িান বসন থর আসলা েবসচসয় ক্বফশ ফবফিি েয় ? – ক্বগুফন 

25. ক্িান বসন থর আসলা েবসচসয় িম ফবফিি েয় ? - লাল 

26. েীরি ক্দখার িারন-- পূে থ অভযন্তরীন প্রফত লসনর েনয 

27. ক্ে মেৃে তসল আসলার ফনয়ফমত প্রফত লন ঘসট তাসি বসল – দপ থন  

28. ফেসনমাসকাপ ক্প্রাসেক্টসর বযবহৃত েয় – অবতল ক্লন্স 

29. আিাসশর রিংধ্নু েৃট্রষ্টর িারন – বৃট্রষ্টর িনায় আসলার ফবচু্ছরন 

30. আসলার ফবচুযফত েবসচসয় ক্বফশ – ক্বগুফন রসঙ্গর 

31. আসলার ফবচুযফত েবসচসয় িম- লাল রসঙ্গর 

32. লাল আসলাসত নীল রসের  ুল ক্দখাসব – িাসলা 

33. েযাসলাসেন ক্মৌসলর উদােরন েল – ক্লাফরন, ক্লাফরন , ক্রাফমন , আসয়াফডন , অযাোট্রটন 



34. চুম্বসির চুম্বিত্ব ক্িান উষ্ণতায় ফবনষ্ট েয় ? – ৭৫০ C 

35. েবসচসয় ভারী ক্মৌল - ইউসরফনয়াম 

36. েবসচসয় োল্কা ক্মৌল – িরানডাম 

37. প্রাফিফতি বস্তুর মসধ্য েবসচসয় িট্রিন পদার্ থ – েীরি 

38. েবসচসয় ভারী ধ্াতু - ইউসরফনয়াম 

39. েব থাসপিা োল্কা ধ্াতু- ফলফর্য়াম 

40. তামা ও ট্রটসনর ফমশ্রসন ততফর েয়- ক্রাঞ্জ 

41. েবসচসয় মুলযবান ধ্াতু- প্লাট্রটনাম 

42. েবসচসয় ভারী অধ্াতু – আসয়াফডন 

43. েবসচসয় োলিা অধ্াতু – োইসরাসেন  

44. দাশ থফনসির উল বা লাওয়ার অ  জেে ফি ? – জেে অক্সাইড (ZnO) 

45. পফলফর্সনর মসনামার ফি ? – ইফর্ফলন  

46. িাপর িাাঁচা ক্োডা ফি ? – ক্োফডয়াম িাব থসনট 

47. িফেি ক্োডা ফি ? – ক্োফডয়াম োইরাক্সাইড 

48. ভারী েল ফি ? – ডয়সটফরয়াম অক্সাইড  

49. এল ফপ জে গ্যাে ফেফলোসর ফি গ্যাে র্াসি ? – বুসটন, আইসোবুসটন , ক্প্রাসপন 

50. ক্লাোর েবসচসয় খাাঁট্রট রুপ েল – রট আয়রন 

51. বৃট্রষ্টর েসলর pH মাত্রা – 5.6 

52. ফবশুদ্ধ োধ্ারন েসলর pH মাত্রা – 7.0 

53. রসক্তর pH মাত্রা – 7.5- 8 

54. ক্িান বস্তুর আসপফিি তাপ েব ক্র্সি ক্বফশ ? – েল 

55. ফনয়ন োইসন োইসরাসেন গ্যাে বযবোর িরসল ফি রসের আসলা েয়? – নীলাভ আল 

56. ফনয়ন োইসন CO2 গ্যাে বযবোর িরসল ফি রসের আসলা েয়?- নীল োদা 

57. ফনয়ন োইসন ফেফলয়াম গ্যাে বযবোর িরসল ফি রসের আসলা েয়?- েলুদ 

58. ফনয়ন োইসন শুধ্ু বায় ুগ্যাে বযবোর িরসল ফি রসের আসলা েয়? - ক্গ্ালাপী 

59. ডাক্তাফর র্াসম থাফমটার বলসত ক্িান র্াসম থাফমটার ক্ি ক্বাঝায় ? –  াসরনোইট র্াসম থাফমটা্র 

60. ক্রফফ্রোসরটসর বযবহৃত েয়-  িাব থন ও ক্ফ্রয়ন 

61. পফলফর্ন  মাট্রটর োসর্ ফমশসত েময় লাসগ্ – প্রায় ৪৫০ বছর 

62. িাচ মাট্রটর োসর্ ফমশসত েময় লাসগ্ – প্রায় ২০০ বছর 

63. েূে থ ক্র্সি পৃফর্বীর দুরত্ব – প্রায় ১৫ ক্িাট্রট ফিসলাফমটার 

64. ক্লোর রজি আফবকার িসরন- মাইমযান 

65. ক্লসন্সর িমতার এিি- ডায়াপ্টার 

66. চা তািাতাফি িাণ্ডা েয়- িাসলা রসের িাসপ 

67. ফবদুযৎ পফরবাফেতা েবসচসয় ক্বফশ – রুপার 

68. ক্লাোর উপর ট্রটসনর প্রসলপ ক্দয়াসি বসল – গ্যাল্ভানাইজেিং 

69. তবদুযফতি বাসের ফভতসরর েরু তারট্রট ততরী েয়- টািংসেন দ্বারা 

70. ট্রানজেোর আফবকার েয় -১৯৪৮ োসল 



71. ট্রটউমার , িযান্সার ক্রাগ্ ফনে থসয় বযবহৃত েয় – গ্ামা রজি 

72. রফঙ্গন ক্টফলফভশন ক্র্সি ক্বর েয় – মৃদু রঞ্জন রজি 

73. ইসলিট্রন  আফবকার িসরন- র্মেন 

74. ক্প্রাটন আফবকার িসরন – রাদারস াডথ 

75. ফনউটন আফবকার িসরন- েযাডউইি 

76. এটম ক্বামা ততফর েয় – ফ শন প্রজরয়ায় 

77. ব্ল্যাি বক্স েন্ত্র বযবহৃত েয় – ফবমাসন 

78. পফলফর্ন ক্পািাসল উৎপন্ন েয় – িাব থনমসনা অক্সাইড 

79. ইউফরয়া োর উৎপাদন িরার িাাঁচামাল েল – প্রািৃফতি গ্যাে 

80. বাসয়াগ্যাসের প্রধ্ান উপাদান- ফমসর্ন 

81. ক্েফভিং োবাসনর উপাদান -িফেি পটাশ 

82. ওসোসনর রে – ঘন নীল 

83. োবাসনর রাোয়ফনি নাম- ক্োফডয়াম ফেয়াসরট 

84. ওসোন স্তসরর েব থাসপিা িফতিারি গ্যাে- লফরন 

85. মাসব থল প্রস্তুত েয়- চুনাপার্র ক্র্সি 

86. েযািাফরন প্রস্তুত েয়- টলইুন ক্র্সি 

87.  েফ ন ফি ধ্রসনর পদার্ থ ?- ক্েৌফগ্ি 

88. ভর েিংখযার অপর নাম ফি ? – ফনউফলয়াে েিংখযা 

89. MKS পদ্ধফতসত ভসরর এিি ফি? – ফিসলাগ্রাম 

90. েব থসশষ আফবষৃ্কত ক্মৌফলি পদার্ থ ফি? – আনান ক্েপট্রটয়াম 

91. ফেসমন্ট ততফরর অনযতম িাাঁচামাল – জেপোম 

92. আইসোসটাসপ ফি ফভন্ন র্াসি ?- ভর েিংখযা 

93. আইেবাসর ফি ফভন্ন র্াসি?- ক্প্রাটন েিংখযা 

94. আইসোসটাসন ফি েমান র্াসি? - ফনউট্রন 

95. আইেবাসর ফি েমান ্্র্াসি ? – ভর েিংখযা 

96. গ্যাসের চাপ মাপার েন্ত্র – মযাসনাফমটার 

97. ক্লখার চি ফি ফদসয় ততফর- িযালফেয়াম িাব থসনট 

98. অযাসিায়া ফরজেয়া বা অম্লরাে িাসি বসল?- ১্  ৩ অনুপাসত নাইট্রট্রি ও োইরসলাফরি 

অযাফেড 

99. আধ্ুফনি পে থায় োরেী ক্ি ততরী িসরসছন ? – ফবজ্ঞানী নীল ক্বার  

100. আধ্ুফনি পে থায় োরেী ফিসের ফভফত্তসত ততরী িসরসছন ? -ক্মৌসলর পরমােুর 

ইসলক্ট্রন ফবনযাসের ফভফত্তসত 

 

 

 

 


