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১. টিক উত্তরটি ক্টনব টাচন কডর শ্রলড া : 

১.১ শ্রপডরাক্টলযাম সম্বডে শ্রে কথািা টিক নয তা হডলা- 

(ক) পেট্রোলিযোম এক ধরট্ের জীবোশ্ম জ্বোিোলে 

(খ) েোিলিক লিিোস্তট্রর েীট্ে পেট্রোলিযোম জমো হয 

(গ) শ্রপডরাক্টলযামডক সংডেডপ শ্রপডরাল বলা হয 

(ঘ) পেট্রোলিযোম পেট্ক েোেো ধরট্ের তরি জ্বোিোলে ততলর করো হয। 

১.২ শ্রেিা SI একক নয শ্রসিা হডলা – 

(ক) লকট্িোগ্রোম 

(খ) লমটোর 

(গ) পেট্কন্ড 

 (ঘ) ইঞ্চি 

১.৩ সারা শরীর শ্রথডক ঊর্ধ্ ট ও ক্টনম্ন মহাক্টশরা ক্টিডয অ্ক্টবশৃদ্ধ রক্ত হৃৎক্টপডের শ্রে প্রডকাডষ্ঠ 

শ্রপ ৌঁড ায শ্রসটি হডলা– 

(ক) ডোে লেিয 

(খ)  লেিয 

(গ) োন অ্ক্টলন্দ 

(ঘ) বোম অলিন্দ। 

২. বাম স্তডের সডে োন স্তডের ক্টমল কডর শ্রলড া : 



বাম স্তে োন স্তে 

২.১ ইট্িকট্ররক ইলি খ) তল়িৎিক্তি পেট্ক তোেিক্তি 

২.২ তোে লবদ্যুৎ পকন্দ্র গ) তোেিক্তি পেট্ক তল়িৎিক্তি 

২.৩ অণযেক্তিকো ক) রি জমোট বো াঁধট্ত েোহোয্ু করো 

৩. একটি বা িটুি বাডকয উত্তর িাও : 

৩.১ শ্রকাডনা ধাতুর আকক্টরক বলডত কী শ্রবাঝায তা বযা যা কডরা। 

উ:-  পয্ খলেজ পেট্ক ধোতুট্ক েস্তোয ও েহট্জ বোর করো েম্ভব তোট্ক ধোতুর আকলরক বো ‘ওর ‘ (Ore) 

বিো হয। 

৩.২  ািয ক্টপরাক্টমডের এক পুটিস্তর শ্রথডক পরবতী পুটিস্তডর  াডিযর মাধযডম েতিুকু শঞ্চক্ত 

োয তার শ্রবক্টশরিাগ  ািক প্রাণীডির শ্রিডহ সঞ্চিত থাডক না। তাহডল শঞ্চক্তর শ্রবক্টশরিাগ 

শ্রকাথায োয? 

1. এক েযট্রিস্তর পেট্ক েরবতী েযট্রি স্তট্র খোদ্ু লহট্েট্ব বুবহৃত হওযোর েময, িক্তির একটো অংি 

েোেোে িোরীরবৃত্তীয কোট্জ খরে হয। িক্তির এই অংিটুকয  আর েট্রর েযট্রিস্তট্র পে ৌঁট্ োট্ত েোট্র েো। 

2. েযট্রিস্তট্রর অন্তগ গত জীবরো মট্র য্োয।মরোর ের েেো গিো মৃতট্দ্হ মোট্রটট্ত লমট্ি পগট্ি েরবতী 

েযট্রিস্তট্রর জীবরো ওই িক্তি বুবহোর করট্ত েোট্র। 

৩.৩ জল বা  াবাডর ক্টমডশ থাকা জীবাণুডির র্ধ্ংস করার জনয আমাডির শরীডর কী কী 

বযবস্থা আড ? 

উ:-  িোিোয িোইট্েোট্জোম (জীবোণয ধ্বংেকোরী রোেোযলেক েদ্োে গ) ২.েোকস্থিী পত হোইট্রোট্লোলরক 

অুোলেড 

৩.৪ “মানবডিডহ নানা কারডণ অ্স্বািাক্টবক ক্টবকাশ ঘিডত পাডর” – কারণগুক্টল কী কী? 

উ:-  েোেো কোরট্ণ অস্বোভোলবক লবকোি ঘটট্ত েোট্র। কখেও য্ট্েি খোবোর েো পেট্ি, কখেও বো পবলি 

খোবোর পখট্ি, কখেও বো পকোট্েো পরোট্গর বো বংিগত অস্বোভোলবকতোর কোরট্ণ তো হট্ত েোট্র। 

৪. ক্টতন-চারটি বাডকয উত্তর িাও : 

৪.১  াতার পৃষ্ঠার মডতা িডুিা কাগজডক সমান্তরালিাডব ধডর তাডির মাঝ াডন শ্রজাডর ফুুঁ  

ক্টিডল কাগজ িডুিা পরস্পডরর কাড  চডল আডস। বারডন ক্টলর নীক্টত শ্রথডক এর বযা যা িাও। 

উ:-  বোরট্ে িীর েীলত অেযেোট্র, পকোট্েো গলতিীি গুোে বো তরি, পয্ স্থোট্ে পবলি পবগ লেট্য েট্ি পেই 

স্থোট্ে ওই গুোে বো তরট্ির েোে কম হয। তোই , দ্যই কোগট্জর মধু লদ্ট্য ফয াঁ -এর বোযয য্খে পবট্গ 

প্রবোলহত হট্ে তখে ওই জোযগোয বোযযর েোে কট্ম য্োট্ে। ফট্ি কোগট্জর দ্যই েোট্ির বোযয কোগজ 



দ্যট্টোর ওের িম্বভোট্ব পয্ েোে পদ্য তো পভতট্র ফয াঁ -এর জোযগোর বোযযর েোট্ের পেট্য পবলি। তোই কোগজ 

দ্যট্টো পজো়িো পিট্গ য্োয। 

৪.২ অ্ক্টস্থর কাজ কী কী? 

উ:-  অ্ক্টস্থর কাজগুক্টল হডলা ক্টনম্নরূপ- 

১. প্রোণীট্দ্ট্হর কোঠোট্মো গঠে কট্র এবং েিট্ে েহোযতো কট্র। 

২. পদ্হট্ক দৃ্ঢ়তো প্রদ্োে কট্র এবং পদ্ট্হর েকি অট্ের ভোর বহে কট্র। 

৩. অলস্থ বৃহৎ পেলি েংট্য্োগ স্থোেে কট্র। 

৪. অলস্থমজ্জো পেট্ক িোি রিকলণকো উৎেন্ন হয। 
 


