
 ১. ঠিক উত্তর নির্ বাচি কর : 

১.১ কাধ থেকক কিুই পর্ বন্ত নর্স্তৃত হাক়ের িাম –  

(ক) ভার্টিব্রা (খ) র্টবিযা (গ) নহউকমরাস (ঘ) বিমার 

 ১.২ একঠি রু্কিা প্রাণীর উদাহরণ হল –  

(ক) গ ারু (খ) ছা ল (গ) নিযাল (ঘ) গভডা 

 ১.৩ থর্ প্রাণীঠি অকমরুদণ্ডী থসঠি হল –  

(ক) রুইমাছ (খ) থকেঁ কচা ( ) কাক (ঘ) কুকুর 

১.৪ পশ্চিমর্কে চা চাষ হয –  

(ক) রাঢ় অঞ্চলল (খ)  ালেয সমভূবম অঞ্চলল (গ) উত্তকরর পার্ বতয অঞ্চকল (ঘ) উপকূললর সমভূবম 

অঞ্চলল  

 ১.৫ থর্ঠি সমুকের মাছ থসঠি হল –  

(ক) পারলস (খ) ট্াাংরা ( ) রুই (ঘ) সানডবি 

১.৬ সর্ বপল্লী রাধাকৃযাকণর জন্মনদিঠি পানলত হয থর্ নদর্স রূকপ থসঠি হল –  

(ক) নিক্ষক নদর্স (খ) পবরলিশ বিিস ( ) বশশু বিিস (ঘ) সাধারণতন্ত্র বিিস  

২. িূিযস্থাি পূরণ কর : 

২.১ রর্ীন্দ্রিাে িাকুকরর থলখা গাি থর্ থর্ থদকির জাতীয সেীত তা হল ভারত 

ও _____র্াাংলাকদি_______ । 



২.২ নর্প্লর্ী সূর্ ব থসি ______মাস্টারদা_______ িাকম পনরনচত নছকলি। 

২.৩ একঠি নিতযর্হ িদীর িাম হল _____গো________ । 

 ৩. ঠিক র্াককযর পাকি ‘✔’ আর ভুল র্াককযর পাকি ‘🗙’ নচহ্ন দাও : 

৩.১ মািুকষর রু্শ্চি হল একিা সম্পদ। ‘✔ 

 ৩.২ নদঘার কাছাকানছ অঞ্চকল প্রচুর কাজুর্াদাম চাষ হয। ✔ 

 ৩.৩ প্রীনতলতা ওযাকেদারকক র্লা হত গানিরু্ন়ে। 🗙’ 

৪. র্াম স্তকের সকে ডাি স্তকের নমল ককর থলখ: 

উ:-  

র্াম স্তে ডাি স্তে 

৪.১ জলিাপাডা (ঘ)  ন্ডার 

৪.২ খড পুর ( ) আইআইর্ট বশক্ষালকন্দ্র 

৪.৩ বিষু্ণপুর (খ) গটরালকাটার কাজ 

 ৫. একঠি র্াককয উত্তর দাও : 

৫.১ থকাি থরাকগর নর্রুকি থদকহ প্রনতকরাধ গক়ে তুলকত নর্নসশ্চজ ঠিকা থদওযা হয?  

উ:- যক্ষ্মা গরাল র বিরুলে গিলে প্রবতলরাধ  লড তুললত বিবসজজ র্টকা গিওযা েয ।  

৫.২ থকাি অকের সাহাকর্য রক্ত আমাকদর সারা থদকহ ছন়েকয র্ায?  

উ:- হৃিবপলের সাোলয্ রক্ত আমালির সারা গিলে ছবডলয যায । 

 ৫.৩ থকাি ধরকির মাঠিকত কাদা আর র্ানল প্রায সমাি পনরমাকণ োকক? 

উ:- গিাযা ়াঁশ মার্টলত কািা আর িাবল প্রায সমান পবরমালণ থালক । 

৫.৪ থক থস্টেঅককাপ উদ্ভার্ি ককরি?  

উ:- গরলন বললনক গেলথালকাপ উদ্ভািন কলরন । 

৬. একঠি র্া দঠুি র্াককয উত্তর দাও : 



৬.১ থতামার থচিা দরুককমর রাসাযনিক নর্শ্চিযার উদাহরণ দাও।  

উ:- আমার গেনা িুর্ট রাসাযবনক বিজিযার উিােরণ েল –  

(1) গলাোর বশকল িা গপলরলক মরলে পডা।  

(2) িুধ গথলক ছানা ততবর েওযা। 

৬.২ রৃ্ঠির জল ধকর তুনম কী কী কাকজ লাগাকত পার?  

উ:- ির্ির জল ধলর গসর্টলক আবম নানা উপালয কালজ লা ালত পাবর, গযমন –  

(1) িাবডর ঘর গমাছািাসন মাজা, কাপড কাো প্রভূবতলত ি্িোর করলত পাবর।  

(2) বিবভন্ন োরা  ালছ জল বিলত পাবর  

৬.৩ থর্নি রাসাযনিক কীিিািক র্যর্হার করকল কী ক্ষনত হয ?  

উ:- গিবশ কীটনাশক ি্িোর করলল গযসি ক্ষবত েয,গসগুবল েল – 

(1) জবমর উি িরতা শজক্ত ধীলর ধীলর নি েলয যায।  

(2) জবমর কীটনাশক িৃর্ির জলল-পুকুর িা খালল বমশলল মাছ সে সমস্ত জলজ প্রাণীরা ক্ষবতগ্রস্ত েয। 

৬.৪ কী উকেকিয দাকমাদর ভযানল ককপ বাকরিি স্থাপি করা হকযনছল?  

উ:- িালমাির ভ্াবল কলপ িালরশন স্থাপন করার উলেশ্গুবল েল  

(1) ির্ িাকালল িালমাির নি গথলক সৃর্ি েওযা িন্া বনযন্ত্রণ করা।   

(2) জলবিিু্ৎ উৎপািন করা।  

(3) কৃবর্কালজ গসলের জন্ জল সঞ্চয। 

৬.৫ সুন্দরর্ি অঞ্চকলর মাঠির দঠুি বর্নিিয উকল্লখ কর। 

উ:- সুন্দরিন অঞ্চললর মার্টর িুর্ট তিবশি্ েলা – 

(1) এই অঞ্চললর মার্ট লিণাক্ত ও পবলযুক্ত গিাযা ়াঁশ প্রকৃবতর।   

(2) এখানকার মার্টলত অজিলজলনর মাত্রা কম থালক। 

৬.৬ লুপ্তপ্রায মাছ সাংরক্ষকণ কী কী র্যর্স্থা থিওযা থর্কত পাকর?  



উ:- লুপ্তপ্রায মাছ সাংরক্ষলণ বনম্নবলবখত ি্িস্থাগুবল গনওযা গযলত পালর – 

(1) লুপ্তপ্রায মাছগুবললক বেবিত কলর ওগুবল ধরা সমূ্পণ িভালি িন্ধ করলত েলি।  

(2) িাজালর লুপ্তপ্রায মাছ বিজি করার উপর বনলর্ধাজ্ঞা জারী করলত েলি। 

 ৭. দঠুি র্া নতিঠি র্াককয উত্তর দাও : 

৭.১ মাঠি কীভাকর্ বতনর হয? 

উ:- সূলয ির তাপ, িৃর্ি, িাযুপ্রিাে, নিীর জললরালত ভূপৃলের উপলরর বশলা িমা ত ক্ষয গপলয ও গভলে 

বশলােুলন ি পবরণত েয। বশলােুলন ির মলধ্কার খবনজগুবলর রাসাযবনক বিলযাজন এিাং বশলােুলন ির সলে 

বিবভন্ন তজি পিালথ ির বমশ্রণ ঘলট। ঐ তজি পিাথ ি বমবশ্রত বশলােুণ ি বিবভন্ন তজি-রাসাযবনক প্রজিযার 

মাধ্লম ধীলর ধীলর মার্টলত পবরণত েয। 

 ৭.২ পর্ বকতর মাোয র্রফ জকম থকি?  

উ:- আমালির এই সমতললর মার্ট গথলক আমরা যতই উপলর উঠি তাপমাত্রা ততই কম েলত থালক। 

পুকুর, নিী, সমদু্র গথলক জল িাষ্প েলয উপলর উলঠ যায। উপলর িাতাস গযলেতু ঠান্ডা তাই িাষ্প জলম 

জলীয িালষ্প পবরণত েয। পি িতগুবলর উচ্চতা গিবশ তাই গসখালন জলীযিাষ্প জলম। তুর্ারপাত েলত গিখা 

যায। তাই পি িলতর মাথায িরি জলম। 

 ৭.৩ থকি আমরা সাধারণতন্ত্র নদর্স পালি কনর? 

উ:- সাধারণতন্ত্র কথার্টর অথ ি েল গয শাসনি্িস্থায সাধারণ মানুর্লক গিবশ গুরুত্ব গিওযা েয। ২৬ গশ 

জানুযাবর আমরা সাধারণতন্ত্র িা প্রজাতন্ত্র বিিস পালন কবর, তার কারণ- ১৯৫০ সাললর ২৬ জানুযাবর 

পুলরালনা ভারত সরকার আইলনর পবরিলতি ভারতীয সাংবিধান কায িকরী েলযবছল। এই বিনর্টলক স্মরণ 

করার জন্ই প্রবতিছর আমরা সাধারনতন্ত্র বিিস পালন কবর। 


