
১ ঠিক উত্তর নির্ বাচি কর 

১.১ চাপের SI একক হপ া-  

ক)নিউটি খ) নিউটি বর্ গ নিটার র্) নিউটি/ বর্ গনিটার ঘ) ) নিউটি/ বর্ গনিটার 

১.২ আইপ ার্ারপের ক্ষেপে িীপচর ক্ষে কথাঠি ঠিক িা হপ া এপের – ক) ভর 

সিাি খ) প্রাটি সংখযা সিাি র্)নিউট্রি সংখযা সিাি ঘ)ভর সংখযা সিাি 

১.৩ ক্ষে ক্ষকাশীয় অঙ্গাণুর মপযে েুপরাপিা জীণ ব ক্ষকাশপক ধ্বং  করার জিে 

িািা যরপির উৎপ চক থাপক তা হপ া – ক)িাইটটাকন্ড্রিয়া খ) রাইটবাট াি র্) 

নিউনিয়াস ঘ) লাইটসাট াি 

২।  ংনেপ্ত উত্তর োও 

২.১ এক নকপ াগ্রাম ভপরর র্স্তুপক েৃনথর্ী কত েনরমাণ র্  নেপয় আকর্ষ ব ণ 

কপর? 

উঃ এক নকটলাগ্রাি ভটরর বস্তুটক পৃনিবী ( 1x9.8) নিউটি = 9.8 নিউটি বল নিটয় 

আকর্ গণ কটর। 

২.২  ঘু অোন ড ক্ষথপক হাইপরাপজি গ্ো  মুক্ত করার ক্রমহ্রা মাি প্রর্ণতা 

অিু াপর কপয়কঠি যাতুপক  জজপয় ক্ষেওয়া হপ াোঃ Na,Fe, (H), Ca, Au. এই 

তথে ক্ষথপক  র্পচপয় তনিৎ  যিাত্মক যাতুঠিপক নচনিত কপরা 

উঃ সবটেটয় তনিৎ  ধিাত্মক ধাতু Na 

২.৩ ক্ষচাপের ক্ষরঠিিায় উেনিত ক্ষকাি ক্ষকাশ মৃে ু আপ ায় েশ বপি  াহােে 

কপর? 

উঃ প্োটখর প্রটটিায় উপনিত রড  প্কাশ িৃিু  আটলায় িশ গটি সাহায্য কটর 

৩ একঠি র্া েঠুি র্াপকে উত্তর োও  



৩.১ কু পের  ুপের গ্ানণনতক রূেঠি ক্ষ পো এর্ং k রানশঠির SI একক 

উপেে কপরা। 

উঃ কুলম্ব সুটের র্ানণনতক রূপটট হটলা- 

 F = kq1q2/r2 

এখাটি q1 এবং q2 হটলা তনিতানহত বস্তু িুটটর আধাটির পনরিাণ r হটলা 

তনিতানহত বস্তু িুটটর িটধয িুরত্ব এবং F হটলা বস্তু িুটটর িটধয ন্ড্রিয়াশীল তনিৎ 

বল। 

K এর SI একক নিিূউটি(নিটার)2/ কুলম্ব2 

৩.২ েুর্ শুকপিা ও িাণ্ডা েনরপর্পশ র্ র্া কারী প্রাণীপের ক্ষেপহ কী কী 

নর্পশর্ বর্নশষ্ট্ে ক্ষেো োয়? 

উঃ খুব শুকটিা ও ঠাণ্ডা পনরটবটশ বসবাসকারী রাণীটির প্কাটশ অ্যা নিফ্রী  

প্রাটটি িাটক য্া প্কাশীয় তরটল বরটের প্কলাশ ততরীটত বাধা প্িয়। এছািাও তাপ 

সংরক্ষটির রটয়া টি এটির প্িটহ েযাট সঞ্চয়কারী প্কাটশর রােুয্ গ িাটক। 

৪ নতি চারঠি র্াপকে উত্তর োও 

৪.১  মপোজী র্ন্ধি নেপয় গ্ঠিত জ , নমপথি এর্ং অোপমানিয়া অণুর 

প্রাথনমক গ্িি কীরকপমর তা এঁপক ক্ষেোও। 

     

              অ্যাটিানিয়া       ল 



                       

     নিটিি 

৪.২ এপডাপ্লাজমীয় জান কার গ্িি ও কাজ উপেে কপরা। 

উঃ এটডাপ্লা িীয়  ানলকা প্লা িা পিগা প্িটক উৎপন্ন হটয় নিউিীয় পিগা পয্ গন্ত 

নবস্তৃত িাটক। কতগুটলা পিগাটবটিত িািা আকাটরর িল নিটয় এরা র্টঠত। এরা 

সাইটটাপ্লা িটক কতগুটলা অ্সম্পুণ গ রটকাটে ভার্ কটর। প্কাটিা পিগার বাইটরর 

নিটক প্রাটটি সংটের্কারী রাইটবাট াি য্ুক্ত িাটক, তাই এটির অ্িসৃণ প্িখায়। 

এটির কা  হল- ক) নবনভন্ন প্কাশীয় বস্তুর প্রাটটি ও নলনপড সংটের্ করা 

খ) প্রাটটি ও নলনপড পনরবহি ও সঞ্চটয় অ্ংশগ্রহণ করা। 

 

             

 

 


