
১. ঠিক উত্তর নির্ বাচি কররা : 

১.১ সূর্ ব থেরক পৃনের্ীরে োপ আরস - 

(ক) পরিবহন ও পরিচালন পদ্ধরিতি 

(খ) পরিবহন ও রবরকিণ পদ্ধরিতি 

(গ) পরিচলন ও রবরকিণ পদ্ধরিতি 

(ঘ) নর্নকরণ পদ্ধনেরে 

 ১.২ থর্ঠি েন়িৎ নর্রেষ্য িয় থসঠি হল - 

(ক) স ারিযাম সলািাইি 

(খ) অ্যাতমারনযাম  ালতেট 

(গ) গ্লুরকাজ 

(ঘ) অ্যার টটক অ্যার ি 

 ১.৩ নিম থপািা প্রনেপালি করা হয় থর্খারি থসঠি হল - 

(ক)  ঞ্চয়ী পুকুি 

(খ) হযাচারি 

(গ) পালন পুকুি 

(ঘ) আঁেুর পুকুর 

  



২. সংনিপ্ত উত্তর দাও : 

২.১ আলুর থর্ এিজাইম হাইররারজি পারক্সাইিরক জল ও অক্সক্সরজরি থেরে থেরল োর 

িাম থলরখা।  

উঃ- কযাটাতলজ 

 ২.২ র্ায়রু মরযয নদরয় েন়িৎ চলাচল ঘিিা সম্ভর্ নকরসর জিয? 

উঃ- বাযুি মতযয জল়ীযবাষ্প থাকতল বা বাযুি আর্দ্রিা সবরি হতল 

২.৩ মুরনগ পালরির একঠি আযুনিক পদ্ধনে "নিপ নলিার"। 'নলিার' নক? 

উঃ- খড় রবচারল, শুকতনা পািা, কাতেি গুঁতড়া, যান, িুতল আি জতবি িুষ, ভুট্টা, আতমি সখালা 

প্রভৃরি রিতয ঘতিি সমতেতি প্রস্তুি সপাল্টি পারখি রবতিষ যিতনি িয্যাতক রলটাি বতল। প্রথতম 

কাতেি গতড়া ছরড়তয িাি উপি খড় রবছাতনা হয, এিপি অ্নয জজরন গতলা রবরছতয ১০- ১৫ স রম 

রলটাি তিরি কিা হয। 

৩. একঠি র্া দঠুি র্ারকয উত্তর দাও : 

৩.১ উষ্ণো রৃ্ক্সদ্ধরে থর্নিরোগ রাসায়নিক নর্ক্সিয়ার হার রৃ্ক্সদ্ধ পায় থকি? 

উঃ- সকান িা াযরনক রবজিযাি উষ্ণিা বৃজদ্ধ কিতল রবজিযক  মূতহি গরিিজি সবতড় য্ায। য্াি 

কািতন রবজিযক অ্ণু গরলি মতযয  ংঘতষ রি পরিমাণ সবতড় য্ায এবং রবজিযাি হাি বৃজদ্ধ পায। 

 ৩.২ ইিে্লুরয়ঞ্জা থরারগ নক নক লিণ থদখা র্ায়? 

উঃ- নে্লুতযঞ্জা সিাতগি লক্ষণ গরল হতলা, -ভযাবহ জ্বি,কাপুরন, মাথাি য্ন্ত্রণা, নাক রিতয জল পড়া, 

গলা বযাথা, সপি়ীতি বযাথা, অ্িযারযক িুব রলিা, িাযারিযা। 

 ৪. নেিঠি চারঠি র্ারকয উত্তর দাও : 

৪.১ োমার আরপনিক োপ 0.09 cal / g°C। 70 গ্রাম েররর োমার িুকররার উষ্ণো 20°C রৃ্ক্সদ্ধ 

কররে হরল কে পনরমাি োপ লাগরর্ ো নিণ বয় কররা। 

উঃ- সিওযা আতছ, ভি( m) =70 gm, আতপরক্ষক িাপ (s) =0.09 cal/gm°C, বরয রি উষ্ণিা(t) = 20°C 

আমিা জারন, 

গৃরহি িাপ Q = m×s× t 

∴ Q = 70×0.09 × 20 কযালি়ী 

 = 126 কযালি়ী 

উঃ 70 গ্রাম ভতিি িামাি টুকতিাি উষ্ণিা 20°C বৃজদ্ধ কিতি হতল 126 কযালি়ী িাপ লাগতব  



 ৪.২ "জজর্ সার অজজর্ সাররর থচরয় োরলা" - র্ক্তর্যঠির র্োে বো র্যাখযা কররা। 

উঃ- তজব  াি অ্জজব  াতিি সচতয ভাতলা বিবযটটি কািণ,- 

(i) িা াযরনতকি কুপ্রভাব সথতক মাটটতক  ুিক্ষা প্রিান কতযক বছি যতি পুনঃপুন িা াযরনক  াি 

বযবহাতি মাটটি গণমানিা হ্রা  হয।রকন্তু তজব  াি মাটটি অ্ম্লত্ব ও ক্ষািতত্বি রনযন্ত্রতণ  াহায্য কাজ 

কতি এবং মাটটি  হনি়ীলিা বৃজদ্ধ কতি। 

 (iiতজব  াি বযবহাতি উৎপারিি ে ল হয স্বাস্থ্য ম্মি ও িা সথতক িাি়ীরিক ক্ষরিি  ম্ভবনা কম। 

 (iii) তজব  াি মাটটতি রহউমা  এি পরিমাণ বৃজদ্ধ কতি েতল মাটটি জলযািণ ক্ষমিা সবতড় য্ায। 

 (iv)তজব  াি বযবহাতি মাটটি উপকাি়ী অ্ণুজ়ীতবি কায্ রযকলাপ সবতড় য্ায এবং এতিি বংি 

রবস্তাতিও িা  হাযক হয। 

 (v) কম খিতচ িত য তজব ক়ীটনািক বযবহাি কতি কৃষকতিি অ্থ র  াশ্রয কিা  ম্ভব। 

 


