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১. টিক উত্তর ক্টনব টাচন কডরা : 

১.১ তক্ট়িডতর সুপক্টরবাহী পদার্ টটি হডলা – 

(ক) প্লাস্টিক 

(খ) স্টিনেমাটি 

(গ) কাঠ 

(ঘ) তামা। 
  

১.২ সমতল আয়নায় প্রক্টতফলডনর ফডল শ্রে অ্ক্ষরটির পার্শ্বীয় পক্টরবতটন হডব না তা হডলা – 

(ক) R 

(খ) S 

(গ) O 

(ঘ) C 
  

১.৩ ফুডলর শ্রে অ্ংশিা ফডল পক্টরণত হয় শ্রসিা হডলা – 

(ক) বৃস্টি 

(খ) দলমণ্ডল 

(গ) পরাগধােী 

(ঘ) ক্টেম্বাশয়। 

  

২. সংক্টক্ষপ্ত উত্তর দাও : 

২.১ একটি বাডের তাপ ও আডলাকশক্তির উৎস কী? 

উ:-  একটি বানের িাপ ও আনলাকশক্তির উৎস হনলা ধািব স্টিলানমন্ট । 

  

২.২ উক্তিডদর মূলডের কাজ কী? 

উ:-  উক্তিনদর মূলনের কাজ গুস্টল হনলা স্টেম্নরূপ- 

i. মূলে মূনলর েরম অগ্রভাগনক মাটির ঘর্ ষণজস্টেি আঘাি থেনক রক্ষা কনর। 

ii. মূলে থেনক একপ্রকার স্টপক্তিল রস থবর হওযায মূল অস্টি সহনজই মাটির স্টভিনর প্রনবশ কনর।  

  

২.৩ মৃদডিদী ও মৃদবতী অ্ঙ্কুডরাদগডমর মডযয একটি পার্ টকয উডেখ কডরা। 

উ:-  মৃদনভদী অঙ্কুনরাদগনমর থক্ষনে বীনজর বীজপে মাটির মনধে োনক। 

i. মৃদবিী অঙ্কুনরাদগনমর থক্ষনে বীনজর বীজপে মাটির ওপনর উনঠ আনস। 
  

৩. একটি বা দটুি বাডকয উত্তর দাও : 



৩.১ একটি দণ্ডচুম্বডকর ‘উদাসীন অ্ঞ্চল’ বলডত কী শ্রবাঝায় তা বযাখযা কডরা। 

উ:-  দণ্ডিুম্বনকর দুই থমরুর মধেবিী অঞ্চনল থকানোরকম আকর্ ষণ বা স্টবকর্ ষণ ক্ষমিা ো োকায এই 

অঞ্চলটিনক উদাসীে অঞ্চল বলা হয । 
  

৩.২ অ্ক্টিসারী ও অ্পসারী আডলাকরক্তিগুচ্ছ বলডত কী শ্রবাঝায় তা ছক্টব এঁডক শ্রবাঝাও। 

উ:- 

অ্ক্টিসারীআডলাকরক্তিগুচ্ছ: 

যস্টদ থকােও আনলাকরক্তিগুনির রক্তিগুস্টল আনলার গস্টির থকানো স্টবন্দনুি স্টমস্টলি হয বা স্টমস্টলি হনি 

িায, িখে ওই রক্তিগুিনক অস্টভসারী আনলাকরক্তিগুি বনল। 

অ্পসারী আডলাকরক্তিগুচ্ছ : 

যস্টদ থকােও আনলার আনলাকরক্তিগুস্টল এমে হয থয, িারা স্টেস্টদষষ্ট থকােও স্টবন্দ ু থেনক স্টেগ ষি হনয 

রক্তিগুনলা আনলার গস্টির পরস্পর থেনক দনূর সনর যায িনব ওই রক্তিগুিনক অপসারী 

আনলাকরক্তিগুি বনল। 
  
  

 
 
 

  

৩.৩ উক্তিডদর পাতার প্রযান কাজ কী কী? 

উ:-  উক্তিনদর পািার প্রধাে কাজগুস্টল হল— 

i. পািায থলানরাস্টিল োকায খাদে তিস্টর করনি পানর। িাই পািানক ‘গানের রান্নাঘর’ বনল। 

ii. পািায োকা পেরন্ধ্র জলীয বাষ্প িোগ ও গোসীয পদানে ষর স্টবস্টেমনয সাহাযে কনর। 

iii. পািায অবস্টিি স্টশরার মাধেনম জল ও খস্টেজ লবণ এবং উৎপন্ন খাদে সমস্ত পািায েস্ট়িনয পন়ি। 

  

৩.৪ “বযাকডিক্টরয়াঘটিত নানা শ্ররাডগর ক্টচক্টকৎসায় শ্রপক্টনক্টসক্টলন ও শ্রসফাডলাডপাক্টরন 

অ্যাক্টিবাডয়াটিক বযবহৃত হয় – বযাকডিক্টরয়াঘটিত শ্ররাডগ এই যরডনর অ্যাক্টিবাডয়াটিক 

বযবহার করার কারণ ক্টবডেষণ কডরা। 

উ:-  অোস্টন্টবানযাটিক (Antibiotics) কনযকধরনণর তজব-রাসাযস্টেক ঔর্ধ যা অণুজীবনদর (স্টবনশর্ কনর 

বোনেস্টরযা) োশ কনর বা বৃক্তিনরাধ কনর।সাধারােিঃ এক এক অোস্টন্টবানযাটিক এক এক ধরনণর 
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অণুজীব তিস্টর কনর ও অেোেে অণজুীনবর স্টবরুনি কাজ কনর।আমানদর শরীর স্টবস্টভন্ন বোকনিস্টরযা দ্বারা 

আক্রান্ত হনয থরাগগ্রস্ত হয।নপস্টেস্টসস্টলে ও  থসিানলানস্পাস্টরে থসই বোকনিস্টরযা গুস্টলনক ধ্বংস কনর 

িনল শরীর সুি হয।বোকনিস্টরযাঘটিি োো থরানগর স্টিস্টকৎসায থপস্টেস্টসস্টলে ও থসিানলানস্পাস্টরে 

অোস্টন্টবানযাটিক বেবহৃি হয হয। 
  

৪. ক্টতন-চারটি বাডকয উত্তর দাও: 

৪.১ একটি ক্টবস্তৃত আডলাক উৎস ও ক্টবস্তৃত অ্স্বচ্ছ বস্তু ক্টনডয় পরীক্ষা করডল, কীিাডব পদটায় 

প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া গটিত হডব তা ছক্টব এঁডক ক্টচক্টিত কডরা। 

উ:-   
  

 
 
 

  

৪.২ “বন্ধ নদটমা বা শ্রসপটিক িযাঙ্ক পক্টরষ্কার করডত নামার আডগ ক্টকছু সতকটতামূলক বযবস্থা 

শ্রনওয়া জরুক্টর” –উপেুি কারণসহ বযাখযা কডরা। 

উ:-   বন্ধ েদষমায িো থসপটিক িোংনক স্টবনশর্ প্রকানরর মারাত্মক ধরনের গোনসর স্টমশ্রণ োনক। এই 

গোস স্টমশ্রণনক sewer gas বলা হনয োনক। 

এই গোস স্টমশ্রনণ প্রধােি স্টমনেে (CH4), হাইনরানজে সালিাইড (H2S) , কাব ষে ডাই অক্সাইড, কাব ষে 

মনোক্সাইড (CO), সামােে পস্টরমানণ হাইনরানজে সাযাোইড (HCN) োনক। 

কাব ষে মনোক্সাইড খুবই মারাত্মক গোস এো়িা হাইনরানজে সাযাোইড প্রাণঘািী মারাত্মক গোস, কাব ষে 

মনোক্সাইড আমানদর রনির স্টহনমানলাস্টবে এর সানে স্টমনশ যায এবং কারবক্তক্স স্টহনমানলাস্টবে োনম একটি 

থযৌগ গঠে কনর। রনি কাব ষক্তক্স স্টহনমানলাস্টবে থযৌগ গটঠি হনল স্টহনমানলাস্টবে স্টেজস্ব কাজ অে ষাৎ 

থদহনকানর্ অক্তক্সনজে সরবরাহ করা বন্ধ কনর থদয যার িনল মােুনর্র মৃিুে পয ষন্ত ঘিনি পানর। িাই বন্ধ 

েদষমা বা থসপটিক িোঙ্ক পস্টরষ্কার করনি োমার আনগ স্টকেু সিকষিামূলক বেবিা থেওযা জরুস্টর। 
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