
১ ঠিক বাক্কের পাক্ে ঠিক আর ভুল বাক্কের পাক্ে ভুল ললক্ া 

১.১ ক োন ো বস্তুন  তোপ দিনে তোর উষ্ণতোর পদরবতত  হনবই। (ঠি ) 

১.২ দিটোদি  D এর অিোনব কবদরনবদর করোগ হয়। ( িুে) 

১.৩  ঠি  ক োদিয়োি কলোরোইনির িনযে অণুর ক োন ো অস্তিত্ব ক ই। ( িুে) 

২ সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও 

২.১  িী রণঠট বেোনেন্স  নর কেন ো : P4 + 5 O2 → P4 O10 

২.২ িো বনিনহ আনয়োদিন র এ ঠট  োজ উনে   নরো 

উঃ আনয়োদি  িো ব শরীনর গয়টোর বো গেগণ্ড করোগ হনত কিয়  ো। 

২.৩ আি দিনয় ততদর এ ঠট প্রস্তিয়োজোত  োবোনরর উিোহরণ িোও 

উঃ আনির জেোি 

৩ একঠি বা দঠুি বাক্কে উত্তর দাও 

৩.১ দ উদপ্র  কলোরোইনির জেীয় দ্রবনণ স্তজনের টু নরো ক োগ  রনে  ী যরনণর দবস্তিয়ো হনব? 

দবস্তিয়োর  িী রণ কেন ো । 

উঃ দ উদপ্র  কলোরোইনির জেীয় দ্রবনণ স্তজনের টু নরো ক োগ  রনে েোেনে বোিোদি রনের তোিো 

দিদতনয় পড়নব। 

Zn+CuCl2→ZnCl2 + Cu 

এঠট এ ঠট প্রদতস্থোপ  দবস্তিয়ো। এ োন  স্তজে কিৌে অবস্থো কিন  কলোরোইি ক ৌগ উৎপন্ন 

 নরনে। 

৩.২  ী  ী উপোনয় দিল্টোর  নের  োহো ে েোড়োই বোদড়নত দবশুদ্ধ পো ীয় জে ততদর  রো  োয়? 

উঃ বোদড়নত দবশুদ্ধ পো ীয় জে ততদর  রোর পদ্ধদতগুদে হে- 

 ) জে িুঠটনয় ক ওয়ো- জনের উৎ  কিন  পোওয়ো জে অন্তত ২০ দিদ ট িুঠটনয় িোণ্ডো  নর 

কেেঁন  দ নত হনব। 



 ) হেোনেোনজ  টেোবনেট-  ুব তোড়োতোদড় জেন  জীবোণুিুক্ত  নরনত হনে তোনত হেোনেোনজ  

টেোবনেট কিশোনত হয়। 

৪ ক্ষিন চারঠি বাক্কে উত্তর দাও 

৪.১ ক  উষ্ণতোয় ক েদ য়ো  ও িোনর হোইট কেনের পোি  িো  হনব তো দ ণ তয়  র। 

উঃ আিরো জোদ , 

C= 5/9( F – 32) 

যদর , X দিদি উষ্ণতোয় উিয় কেনের পোি  িো  হনব 

X= 5/9(X-32) 

Or,9x = 5x – 160 

Or, 9x-5x = - 160 

Or, 4x= -160 

Or, X = -160/4 

Or, x = -40 

-40 দিদি উষ্ণতোয় উিয় কেনের পোি  িো  হনব। 

৪.২ ক োয়োদশওর র করোগ ক   হয় এবং এই করোনগ দ  দ  েক্ষণ কি ো  োয়? 

উঃ  োনিে উপ ুক্ত পদরিো  কপ্রোঠটন র অিোব ঘটনে 1-4 বের বয়ে দশশুনির ক  অপুঠিজদ ত 

করোগ কি ো  োয় তো হে ক োয়োরদশওর র করোগ। 

এই করোনগর েক্ষণগুদে হে- 

 ) দশশুর েোিড়ো গোঢ় বনণ তর হনয়  োয়। 

 ) হোত-পো গুদে  রু  রু হনেও কপট  ুব িুনে  োয়। 

গ) কেো গুদে কিন  িন  হয় তো ঠি নর কবদরনয় আ নে। 

 

 

 

 


