
১. ঠিক উত্তর নির্ বাচি কররা :  

১.১ নিরকািা গারের োল থেরক পাওযা যায –  

(ক) রজন 

(খ) কুইিাইি  

(গ) রবার 

(ঘ) আঠা  

  

১.২ কৃনিরেরে িার নিরিরর্ যা র্যর্হৃত িয তা িরলা –  

(ক) নুন 

(খ) ম্যালাথায়ন  

(গ) কাব বাররল 

(ঘ) ইউনরযা 

  

১.৩ কার্ বি থেট্রারলারাইরের িংরকত িরলা –  

(ক)  CCL 

(খ)  CCL2 

(গ)  CCL4 

(ঘ)  CCL3 

  

১.৪ থিমাোইে থয ধাতুর আকনরক তা িরলা –  

(ক) স ানা 

(খ) তাম্া  

(গ) থলািা 

(ঘ) অ্যালুরম্রনয়াম্ 

  

১.৫ আযতি পনরমারপর একক িরলা –  

(ক) গ্রাম্ 

(খ) স রিরম্টার  

(গ) বগ ব স রিরম্টার 

(ঘ) ঘি থিনিনমোর 

  

১.৬ অনর্শুদ্ধ রক্ত িরলা –  



(ক) সে রক্তে সকবল CO2 থাক্তক 

(খ) থয ররক্ত O2 -এর তুলিায CO2 থর্নি োরক  

(গ) সে রক্তে সকবল O2 থাক্তক 

(ঘ) সে রক্তে CO2-এর তুলনায় O2 সবরি থাক্তক 

  

 ১.৭ থযঠে আরেযনিলা তা িরলা –  

(ক) চুনাপাথর 

(খ) সবক্তলপাথর  

(গ) ম্াক্তব বল পাথর 

(ঘ) গ্রািাইে 

  

১.৮ দৈঘ বয পনরমারপর েুদ্রতম একঠে িরলা –  

(ক) সেকারম্টার 

(খ) সের রম্টার  

(গ) রম্টার 

(ঘ) নমনলনমোর 

  

১.৯ মািুরির রু্র া আঙুরল থয ধররির অনিিনি থৈখা যায থিঠে িরলা –  

(ক) রপভট  রি 

(খ) রিঞ্জ  রি  

(গ) িযােল িনি 

(ঘ) বল এবং  ক্তকট  রি 

  

২. িূিযিাি পূরণ কররা :  

২.১ িাগরকুিুম আর ___ক্লাউন____ মারের মরধয নমরোজীর্ী িম্পকব থৈখা যায।  

  

২.২ করিা কঠিি পৈারে বর র্র া েুকররারক থেরঙ থোরো করা িরল থোরোেুকররাগুলওর 

উপনরতরলর থমাে থেেফল র্র াোর উপনরতরলর থেেফরলর তুলিায ______থর্র  _____ 

যায। 

  

২.৩ রান্নার র্ািরির িাতরল প্লানিরকর আস্তরণ থৈওযার কারণ িরলা ধাতুর থচরয প্লানিরকর 

তাপ পনরর্িরণর েমতা ____কম_______ । 

  

৩. ঠিক র্ারকযর পারি   ✔     আর েুল র্ারকযর    X   পারি নচহ্ন ৈাও : 

৩.১ থকারিা স্প্রংরক চাপ নৈরয িংকুনচত করা িরল তার মরধয গনতিক্তক্ত িক্তিত িয। 

উ:-  X 

কারণ: সকান স্প্রংক্তক চাপ রিক্তয়  ংকুরচত করা িক্তল তার ম্ক্তযয রিরত িক্তে  ক্তিত িয়। 

  

৩.২ থকারিা তররলর প্রর্ানিত িওযার থর্গ র্া রল থিই তররলর মরধযর চাপ থর্র  যায।  

উ:-   X 

কারণ: বাক্তন বারলর নীরত অ্নুোয়ী চাপ কক্তম্ োক্তব।  

  

৩.৩ নলগারমি থপনির িরে িা রক যুক্ত করর। 

উ:-  X 



কারণ: সপরির  ক্তে িাড়ক্তক েুে কক্তর সটন্ডন।  

  

৪. িংনেপ্ত উত্তর ৈাও : 

৪.১ SI পদ্ধনতরত র্রলর একক কী?  

উ:-   SI পদ্ধরতক্তত বক্তলর একক রনউটন। 

  

৪.২ জরলর গেীরর থগরল তররলর চাপ কীোরর্ পনরর্নতবত িয ? 

উ:-   তরক্তলর চাপ তরক্তলর গভীরতার  াক্তথ  ম্ানপুারতক অ্থ বাৎ েত গভীক্তর সগক্তল চাপ তক্ততা বাড়ক্তব। 

  

৪.৩ মাির্রৈরির থকাোয অচল অনিিনি থৈখা যায?  

উ:-   ম্ানবক্তিক্তির ম্াথার কক্তরাটটক্তত অ্চল অ্রি রি সিখা োয়। 

  

৫. একঠে র্া ৈঠুে র্ারকয উত্তর ৈাও : 

৫.১ নর্নেন্ন প্রাণীরৈর থেরক জামাকাপ  দতনরর উপাৈাি পাওযা যায’ – উৈািররণর িািারযয 

র্যাখযা কররা। 

উ:-  সরিম্ কীক্তটর সথক্তক প্রাপ্ত র ক্তের উন্নত ম্াক্তনর বস্ত্র ততরী িয়। সভড়া ও ইয়াক্তকর সলাক্তম্র  ািাক্তেয 

িীক্ততর রিক্তন বযবিার করা গরম্ সপািাক ততরী িয়।চাম্ড়ার জযাক্তকট বতবম্াক্তন ততরর িয় রবরভন্ন প্রাণীর 

সিক্তির অ্ংি সথক্তক।  

  

৫.২ জল ও র্ানলর নমশ্রণ থেরক কী কী উপারয র্ানলরক পৃেক করা যায?  

উ:-  জল ও বারলর রম্শ্রণ সথক্তক সে সে উপাক্তয় বারল সক পৃথক করা োয় স গুরল িল  

  

পনরস্রার্ি : এই প্রক্তিয়াক্তত রিল্টার কাগজ এর  ািাক্তেয জল ও বারলর দ্রবন সথক্তক বারলক্তক স েঁক্তক সনওয়া 

োয়। 

  

নেতারিা : বারল ও জক্তলর দ্রবণক্তক রক ুক্ষণ সরক্তখ রিক্তল বারল জক্তলর রনক্তচ রথরতক্তয় পক্তড়, এবার উপক্তরর 

পররষ্কার জল সেক্তল সনওয়া োয় এক্তক্ষক্তে বারলক্তক  মূ্পণ বভাক্তব পৃথক করা োয়।  

এ াড়াও কাপক্তড়র  ািাক্তেয স েঁক্তক বারলক্তক জল সথক্তক আলািা করা োয় । 

  

 ৫.৩ 0.09 র্গ বনমোর থেেফরল 90 নিউেি র্ল প্রযুক্ত িরল থয পনরমাণ চাপ িৃঠি িরর্ তা নিণ বয 

কররা।  

উ:-  আম্রা জারন চাপ = বল ÷ সক্ষেিল 

অ্থ বাৎ, চাপ = (90 ÷ 0.09) রনউটন / বগ বরম্টার  

চাপ = 1000 রনউটন / বগ বরম্টার। 

  

৫.৪ ররক্তর কাজ কী কী?  

উ:-  রক্তের কাজগুক্তলা িক্তলা :  

(১) অ্ক্তিক্তজন ও কাব বন োই অ্িাইে পররবিন করা।  

(২) িরক্তম্ান উৎক্ত চক খািযকণা ইতযারি সকাক্তে সকাক্তে সপ ৌঁক্ত  সিওয়া।  

(৩) রে তরল সোগকলা িওয়ায় রবরভন্ন অ্ে ও তক্তের ম্ক্তযয  ম্ন্বয়  াযন করা।  

(৪) সরাগজীবাণ ুধ্বং  করা রক্তের সেত রে করণকার কাজ। 

  

৫.৫ “থোতা েুনররত ির্ক্তজ কাো িক্ত” — চারপর ধারণা প্ররযাগ করর কারণ র্যাখযা কররা । 

উ:-  সভা েঁতা  ুররর সভা েঁতা প্রাক্তের সক্ষেিল যারাক্তলা  ুররর যারাক্তলা প্রাক্তের সচক্তয় সবরি। 



আম্রা জারন , চাপ= বল ÷ সক্ষেিল । 

অ্থ বাৎ, চাপ , সক্ষেিক্তলর  াক্তথ বযস্তানুপারতক । তাই সভা েঁতা  ুররক্তত একই বল প্রক্তয়াগ করক্তলও কম্ চাপ 

প্রেুে িয়। িক্তল, সভাতা  ুররক্তত  বক্তজ কাটা িে।  

  

৫.৬ মাির্রৈরি কীোরর্ ফুিফুি থেরক নর্শুদ্ধ রক্ত র্াম নিলরয থপ ৌঁরোয ?  

উ:-  ম্িারিরার ম্াযযক্তম্ অ্ক্তিক্তজনেুে রবশুদ্ধ রে হৃৎরপক্তে এক্ত  সপ  ায়।বাম্ অ্রলন্দ ও োন অ্রলন্দ 

রে দ্বারা পূণ ব িক্তল  ংকুরচত িক্তত শুরু কক্তর। তখন বাম্ রনলয় ও োন রনলয় প্র াররত িক্তত শুরু কক্তর । 

তখন োন অ্রলক্তন্দর রে ক্তেপে কপাটটকার (ট্রাইকা রপে ভালভ) ম্যয রিক্তয় োন রনলক্তয় এবং বাম্ 

অ্রলক্তন্দর রে রদ্বপেক কপাটটকার ম্যয রিক্তয় বাম্ রনলক্তয় সপ  ায়।  

  

৫.৭ জরল থগালার পরর নচনিরক আর থচারখ থৈখা যারে িা। কী পরীো কররল তুনম র্লরত 

পাররর্ থয নচনি িানররয যাযনি, ঐ দ্রর্রণই আরে?  

উ:-  উধ্ব বপাতন বা সকলা ন পরীক্ষা দ্বারা েখন রচরনর দ্রবণ সথক্তক জল বাষ্পীভুত িক্তয় োক্তব ও পাক্তে রচরন 

পক্তড় থাকক্তব তখন প্রম্াণ করা োক্তব সে জল ও রচরনর দ্রবক্তণ রচরন দ্রবক্তণর ম্ক্তযয আক্ত , িাররক্তয় োয়রন। 

  

৬. নতি-চারঠে র্ারকয উত্তর ৈাও : 

৬.১ ‘থেরটামাইরিি িরলা উপকারী র্যাকরেনরযা’ – র্ক্তর্যঠের যোে বতা র্যাখযা কররা।  

উ সেক্তটাম্াইক্ত   বযাকক্তটররয়ার রবরভন্ন প্রজারত সথক্তক প্রায় 50 টারও সবরি বযাকক্তটররয়ানািক, 

 োকনািক আর পরজীবীনািক ওেুয পাওয়া োয়। সেক্তটাম্াইর ন, এররক্তরাম্াইর ন িক্তলা 

সোক্তটাম্াইক্ত   সথক্তক পাওয়া এরকম্ই কক্তয়কটা ওেুয ো আম্াক্তির িরীক্তর েুক্তক পড়া জীবাণুক্তির সম্ক্তর 

সিক্তল। 

৬.২ জরল দ্রর্ীেূত িওযার পরর িুিরক থিই দ্রর্ণ থেরক নফরর থপরত িরর্। এই কারজ থকাি 

পদ্ধনতঠে – পনরস্রার্ণ, িা পাতি – অিুপযুক্ত এর্ং থকি?  

উ:-  নুন জল সথক্তক নুন ও জলক্তক আলািা করক্তত িুক্তটা পদ্ধরতর ম্ক্তযয পাতন উপেুে পদ্ধরত । কারণ 

পররস্রাবণ পদ্ধরতক্তত জক্তল অ্দ্রবণীয়  ুক্ষ কণাক্তক রিল্টার কাগজ রিক্তয় পৃথক করা োয় রকন্তু নুন জক্তল 

 মূ্পণ বরূক্তপ দ্রবীভূত িক্তয় োয় ো অ্ণুবীক্ষণ েে রিক্তয়ও সিখা োয় না। 

আংরিক পাতন প্রক্তিয়ায় জলক্তক যীক্তর যীক্তর বাক্তষ্প পররণত করা িক্তব এবং স ই বাষ্পক্তক পুনরায় 

িীতল করার ম্াযযক্তম্ জক্তল পররণত করা িয়। একটট পাক্তে জল জম্া িক্তব এবং সিে পে বে ম্ূল পাক্তে নুন 

পক্তড় থাকক্তব। 

  

৬.৩ র্ল র্লরত কী থর্াঝায র্যাখযা কররা।  

উ:-  বাইক্তর সথক্তক ো প্রক্তয়াগ কক্তর সকান রির বস্তুক্তক গরতিীল রকংবা গরতিীল বস্তুক্তক রির করা িয় বা তা 

করার সচষ্টা করা িয়, তাক্তকই বল বক্তল। বস্তুর আকার আয়তন পররবতবন করার জক্তনযও বল প্রক্তয়াগ করক্তত 

িয়। CGS পদ্ধরতক্তত বক্তলর একক োইন এবং SI পদ্ধরতক্তত বক্তলর একক িল রনউটন। 

  

 ৬.৪ মাির্রৈরি প্রশ্বাি আর নিশ্বাি প্রক্তিযা কীোরর্ ঘরে?  

উ:- ম্ানবক্তিক্তির ো বায়ু গ্রিণ করাক্তক প্রো  এবং ো বায় ুতযাগ করাক্তক রনিঃো  বক্তল। প্রো  রনিঃো  

প্রক্তিয়া ঘটাক্তনার জনয ম্ানবক্তিক্তি রক্তয়ক্ত  ম্যযচ্ছিা ও পােঁজক্তরর ম্যযবতী সপিী । 

  

ম্যযচ্ছিা েখন  ংকুরচত িক্তয় রনক্তচর রিক্তক নাক্তম্ তখন বক্ষগহ্বর প্র াররত িক্তয় িু িুক্ত  বায়ুর প্রক্তবি 

কক্তর অ্থ বাৎ প্রো  প্রক্তিয়াটট ঘক্তট। আবার ম্যযচ্ছিা উপক্তর উক্তঠ আ ক্তল বক্ষগহ্বর আক্তগর অ্বিায় রিক্তর 

আক্ত  তখন িু িুক্ত র উপর চাপ পক্তড় িক্তল িু িু  ম্যযি বায় ুবাইক্তর সবররক্তয় োয়। অ্থ বাৎ রনিঃো  

প্রক্তিয়াটট ঘক্তট। 



  

৬.৫ “িমস্ত জীর্াশ্ম জ্বালানির মূরলই আরে িূরয বর িক্তক্ত” – র্যাখযা কররা।  

উ:-   ূক্তে বর স  রিক্তে খাক্তিযর ম্ক্তযয বা উক্তিি সিক্তি রা ায়রনক িক্তে বা রিরত িক্তে রূক্তপ জম্া থাক্তক। বহু 

সকাটট ব র আক্তগর গা পালার অ্বক্তিে ম্াটটর রনক্তচ চাপা পক্তড় যীক্তর যীক্তর গরক্তম্ আর চাক্তপ কয়লায় 

পররণত িয়। আবার উক্তিি ও প্রাণীর সিিাবক্তিে পালরলক রিলার রনক্তচ থাকক্তত থাকক্তত বহু সকাটট ব র 

যক্তর সপক্তট্রারলয়াম্ ও প্রাকৃরতক গযাক্ত  পররণত িয়। সপক্তট্রারলয়াম্ সথক্তকই আম্রা রেক্তজল-সপক্তট্রাল বা 

সকক্তরার ন ইতযারি জ্বালারন পাই। তািক্তল কয়লা বা সপক্তট্রারলয়াক্তম্ জক্তড়া িওয়া িক্তের উৎ  িল  ূে ব।  

  

৬.৬ থতামার র্িুর ওজি 60 থকক্তজ আর উচ্চতা 4.5 ফুে। থতামার ঐ র্িুর থৈিের িূচক নিণ বয 

কররা। থতামার র্িুর থৈিের িূচক িম্বরি থতামার মতামত থলরখা। 

উ:-  আম্রা জারন , সিিভর  ূচক (BMI) = সিক্তির ওজন ( সকক্তজ একক্তক) ÷ সিক্তির উচ্চতার বগ ব ( বগ ব 

রম্টার একক্তক) 

4.5 িুট = 4.5 × 0.3048 রম্টার = 1.37 রম্টার 

আম্ার বিুর সিিভর  ূচক 

= 60 ÷ (1.37)2 
= 60 ÷ 1.88 
= 31.91 

সিিভর  ূচক 30 – 40 বা তার সবরি িক্তল তা সম্াটা িক্তয় োওয়া বা  ্থূলক্তের রনক্তিবি কক্তর। 

 
 


