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১. মোটির 6 ফুি ওপর লেচে এেিো খোতোর পোতো ও এেটি েচ়েি এেই সচে 

লেচ়ে নিচ  লেোিটি আচে মোটিচত প়েচে? লেি এমি হ়ে েযোখযো েচরো। 

 

উ: মাটির ছয় ফুি ওপর থেকে এেটি খাতা ও এেটি েকয়ন এেই সকে থছক়ে দিকে 

থিখা যাকে েকয়নটি মাটিকত আকে একস প়েকছ। 

  খাতা ও েকয়ন িুকিাকে উপর থেকে থফোর সময় োয়রু োধা অদতক্রম েকর 

দনকের দিকে আসকত হয়। আমরা জাদন ঘর্ ষণ েে েস্তুদ্বকয়র স্পর্ ষ তকের থেত্রফকের 

উপর দনর্ষর েকর। তাই থযকহতু খাতার থেত্রফে থেদর্ তাই খাতা ও োয়ুর মকধে ঘর্ ষণ 

েে থেদর্ আর তুেনামূেের্াকে েকয়ন থছাি হওয়ায় ঘর্ ষণ েে খেু েম। তাই খাতা 

েকয়ন এর তুেনায় পকর মাটিকত পক়ে। 

 

২. প্লোনিচের নেরুনি নিচ়ে শীতেোচ র শুেচিো েু  আঁে়েোচিোর পর তো 

নিস্তন়েত েোেচের িুেচরো লে আের্ ষণ েচর লেি তোর েযোখযো িোও। 

 

উ: প্লাদিকের দেরুদন দিকয় র্ীতোকে শুেকনা েুে আেঁ়োকে দেরুদন তদ়েতাদহত 

হয়।দেন্তু যখনই থসই তদ়েতাদহত দেরুদন থোন দনস্তদ়েত োেকজর িুেকরার োকছ 

আনা হয় তখন োেকজর িুেকরা থত দেপরীতধমী তদ়েৎ আকের্ ঘকি। তারপর 

দেপরীতধমী প্লাদিকের দেরুদন ও োেকজর িুেকরা পরস্পরকে আের্ ষণ েকর। 

 

৩. েযোসী়ে অেস্থো়ে অিুচির েনতও অেস্থো সম্বচে তুনম নে নে ে চত পোচরো? 

 

উ: েোকসর অণুগুকো সে ষিা েদতর্ীেa আর এই ছুকি েো অণুগুদের মকধে সংঘর্ ষই 

োকপর োরণ।েোকসর েণাগুদের আয়তন খাদে থোকখ থিখা না থেকেও 

অণুেীেণযকে থিখা যায়। েোকসর অনুগুদের সে ষিা এেটি অপরটিকে ধাক্কা থিয়। এই 

ধরকনর েদতকে েোকসর ব্রাউনীয় েদত েকে। এটিকেই পরমাণু ও অণুর অস্তস্তকের 

স্বপকের প্রমাণ দহকসকেও েণে েরা হয়। 



 

৪. প্রোইমরনি়েো  ইউটিে  নে? 

 

উ: উস্তিি থোকর্র র্োেুওে ো থোর্েহ্বর আোকর ে়ে হওয়ার জনে সাইকিাপ্লাজম 

সহ দনউদিয়াস পদরদধর থেকে সকর যায়।কপ্রাকিাপ্লাজম এইরেম দেনোস্ত অেস্থাকেই 

প্রাইমরদিয়াে ইউটিেে েকে। 

 

৫. মোিুচর্র ল োনহত রক্ত েনণেোর আেোর নে রেম এেং এই আেোচরর েিয 

তোর নে সুনেধো হ়ে? 

 

উ: থোদহত রক্ত েদণোর আেৃদত থোোোর এেং িুপার্ েোপ্টা টিে োেদতর মত। 

এইরূপ আেৃদত হওয়ার জনে থোদহত রক্তেদণো দেদর্ন্ন েোকের রক্তনােীর মধে দিকয় 

যাতায়াকতর সময় থেদর্ পদরমাণ অস্তিকজন পদরেহন েরকত পাকর। 

 

৬. ে জে েস্তুর েঠি ও েোে উচেখ েচরো। 

 

উ: েেদে েস্তু সৃটি হয় একডাপ্লাজদমে জাদেো থেকে।দনউদিয়াস এর োকছ োো 

েোপ্টা তুদে েম্বা েছকরর মকতা েিন যকু্ত অোণু হকো েেজী েস্তু। 

 

ে জে েস্তুর েোে: 

i)েেদে েস্তু েরণ দনয়েণ েকর। 

ii)েেদে েস্তু থেকে োইকসাকজাম ততদর হয়। 

iii)হরকমান ও উৎকসেে পদরেহকন সাহাযে েরা। 


