
১. ঠিক উত্তর নির্ বাচি কররা : 

১.১ অপ্রভ র্স্তুঠি হর া – 

(ক) মমোমবোতির তিখো  

(খ) সূর্ য  

(গ) চাাঁদ 

(ঘ) ম োনোতক 

  

১.২ যেঠি জীর্াশ্ম জ্বা ানি িয় যেঠি হর া – 

(ক) কয়লো 

(খ) মেট্রোল 

(গ) তিট্ ল 

(ঘ) যগার্র গযাে 

  

১.৩ উদ্ভিরদর মূর র ডগার িুনির মর া অংরের ঠিক ওিররর জায়গা যেখারি যকারিা যরাাঁয়া থারক িা 

যেঠি হর া – 

(ক) মূলত্র অঞ্চল  

(খ) বর্ যনিীল অঞ্চল  

(গ) স্থোয়ী অঞ্চল 

(ঘ) মূ ররাম অঞ্চ   

  

১.৪ যেরেরে আর ার নর্নেপ্ত প্রন ফ ি ঘরি িা যেঠি হর া – 

(ক) মেয়োল 

(খ) কোগ  

(গ) কোেড় 

(ঘ) আয়িা 

  

১.৫ যেঠি িনররর্ের্ান্ধর্ েদ্ভির উৎে িয় যেঠি হ – 

(ক) সূর্ য  

(খ) বোয়়ুপ্রবোহ  

(গ) জীর্াশ্ম জ্বা ানি  

(ঘ) জ ব গযোস 

  

 ১.৬ রূিান্তনর  অর্ বর্ায়র্ীয় কাণ্ড যদখা োয় যে উদ্ভিরদ যেঠি হ ার  – 

(ক) আল়ু  



(খ) কচুনরিািা  

(গ) মবল 

(ঘ) ক়ু মট্ড়ো 

  
  

২. েূিযস্থাি িূরণ কররা : 

  

২.১ ইনির   ন়িৎপ্রর্ারহর ____ ািীয়________ ফ াফর র প্ররয়াগ করা হয়।  

  

২.২ আরমর আাঁ ঠি ____র্ীজরক________ যেরক রারখ। 

  

২.৩ এাঁরচা়ি হর া ____যেৌনগক________ ফর র একঠি উদাহরণ।  

  

৩. ঠিক র্ারকযর িারে ‘✔’ আর ভু  র্ারকযর িারে ‘X’ নচহ্ন দাও :  

৩.১ যকািা র্স্তুরক  াি নদর   ার উষ্ণ ার িনরর্ বি হরর্ই।  

উ:- X 

  

৩.২ নভিানমি D-এর অভারর্ যর্নররর্নর যরাগ হয়। 

উ:- X 

  

৩.৩ কঠিি যোনডয়াম যলারাইরডর মরর্য অণুর যকারিা অদ্ভিত্ব যিই।  

উ:- ✔ 

  

৩.৪ যকারিা দণ্ডচুম্বরকর জযানমন ক দদঘ বয  ার যচৌম্বক দদরঘ বযর যচরয় োমািয কম হয়।  

উ:- ✔ 

  

৩.৫ কারণ্ডর যে অংে যথরক োখা যর্ররায়  ারক ির্ বমর্য র্র । 

উ:- X 

  

৩.৬ য াঁ  ু  িা া হর া একক িরের একঠি উদাহরণ। 

উ:- X 

  

৪. েংনেপ্ত উত্তর দাও : 

৪.১ েমীকরণঠি র্যা ান্স করর য রখা :   

উ:-  

 
৪.২ মাির্রদরহ আরয়ানডরির একঠি কাজ উরেখ কররা। 

উ:- আট্য়োতিন থোইরট্য়ি গ্রতির বৃদ্ধি তনয়ন্ত্রণ কট্র । মদ্ধিট্ের তবকোট্ি তবট্িষ ভূতমকো গ্রহণ কট্র ।  

  

৪.৩ আম নদরয় দ নর একঠি প্রদ্ভিয়াজা  খার্াররর উদাহরণ দাও।  

উ:- আম তেট্য় জিতর এমন একটি প্রদ্ধিয়ো োি খোবোর হট্লো আমসত্ত্ব । 

 

৫. একঠি র্া দঠুি র্ারকয উত্তর দাও : 

৫.১ নকউনপ্রক যলারাইরডর জ ীয় দ্রর্রণ দ্ভজরের িুকররা যোগ করর  কী র্ররির নর্দ্ভিয়া হরর্? 

নর্দ্ভিয়ার েমীকরণ য রখা।  



উ:-  তকউতপ্রক মলোরোইি দ্রবট্ণ েিো বো দ্ধ িংক মর্োগ করট্ল , েিো তকউতপ্রক মলোরোইি এর মট্র্যকোর কেোরট্ক 

প্রতিস্থোতেি করট্ব । লোলট্ে বোেোমী রিং – এর িোমো ( কেোর ) মিষ ের্ যন্ত এই তবদ্ধিয়োয় তথতিট্য় েড়ট্ব ।  

 
তকউতপ্রক মলোরোইি এর  লীয় দ্রবট্ণ দ্ধ ঙ্ক এক িুকট্রো মর্োগ করট্ল প্রতিস্থোেন তবদ্ধিয়ো হট্ব । 

  

৫.২ কী কী উিারয় নফল্টার েরের োহােয ছা়িাই র্ান়ির  নর্শুদ্ধ িািীয় জ  দ নর করা োয়?  

উ:-  তিল্টোর র্ট্ন্ত্রর সোহোর্য ছোড়োই বোতড়ট্ি তবশুি েোনীয়  ল জিতর করো র্োয় তবতভন্ন ভোট্ব । মর্মন :  

  

জ রক ফুঠিরয় :  লট্ক তবশুি করোর সবট্েট্য় সহ  েিতি হট্লো অট্নকক্ষণ র্ট্র উচ্চ িোেমোত্রোয়  ল 

মিোিোট্নো । এটি করট্ল  ট্লর তভির বযোকট্িতরয়ো ও ভোইরোস মোরো র্োয় ও  ট্লর অশুদ্ধি েরূ হয় ।  

  

িা ি িদ্ধন র  : েিন হট্লো  ল েতরট্িোর্ট্নর আর একটি কোর্ যকর ঘট্রোয়ো েিতি । একটি বি েোট্ত্র  ল 

মকমন ভোট্ব মিোিোট্নো হয় তনগ যি তবশুি করোর তবশুি েোনীয়  লীয় বোষ্পট্ক ে়ুনরোয়  ট্ল েতরণি করোই হল 

েোিন । এট্ি  ট্লর অশুদ্ধি েরূ হয় ও েোতিি  ল েোওয়ো র্োয় ।  

  

 ৫.৩ িৃনথর্ী যে নিরজই একিা চুম্বক  ার িরে কী প্রমাণ আরছ?  

উ:-  একিো মলোহোর েন্ডট্ক বহুতেন র্ট্র েৃতথবীর উত্তর েতক্ষণ তেক বরোবর মরট্খ তেট্ল মেখো র্োয় ওই েট্ন্ডর মট্র্য 

ক্ষীণ েুম্বকত্ব সৃটি হট্য়ট্ছ । েন্ড িোর উত্তরম়ুখী প্রোট্ন্ত উত্তর মমরু আর েতক্ষণম়ুখী প্রোট্ন্ত েতক্ষণ মমরু সৃটি হয় ।  

  

আবোর মকোন েুম্বক এ অবোট্র্ ঝ়ু ট্ল থোকট্ি তেট্ল িো উত্তর েতক্ষণ ম়ুখ কট্র েো াঁতড়ট্য় থোট্ক । এই ভোট্বই প্রমোতণি 

হয় মর্ েৃতথবী তনট্  একিো তবরোি েুম্বক । 

  

৫.৪ কী কী উিারয় উদ্ভিরদ স্বিরাগরোগ ঘির  িারর?  

উ:-  তিনটি উেোট্য় স্বেরোগট্র্োগ ঘিট্ি েোট্র –  

  

(i)একটি ি়ু ট্লর মথট্ক েরোগট্রণ়ু মসই ি়ু ট্লর গভযম়ুট্ে স্থোনোন্ততরি হয় ।  

  

(ii)একটি ি়ু ট্লর মথট্ক েরোগট্রণ়ু মসই গোট্ছর অনয ি়ু ট্লর গভযম়ুট্ে স্থোনোন্ততরি হয় ।  

  

(iii)একই ি়ু ট্লর মথট্ক েরোগট্রণ়ু ওই র্রট্নর অনয গোট্ছর ি়ু ট্লর গভযম়ুট্ে স্থোনোন্ততরি হয় । 

  

৫.৫ চা ু  াইরির কাজ করার েময় ইর কঠিক নমনির কীরের ওির দাাঁন়িরয় কাজ করা উনচ  – 

য াহার যচয়ার িা কারির িু ? যকি?  

উ:- েোল়ু লোইট্ন কো  করোর সময় ইট্লকটরক তমতির কোট্ের িুল এর উের েো াঁতড়ট্য় কো  করো উতেি। 

  

কোরণ, কোে হল িতড়ট্ির ক়ু েতরবোহী। িোই কোট্ের িুল এর উের েো াঁতড়ট্য় | তমতি কো  করো অবস্থোয় ভুট্ল 

েতরবোতহিোর হোি েট্ড় মগট্লও িতড়ৎ িরীট্রর মর্য তেট্য় প্রবোতহি হট্ি েোট্র নো। অথ যোৎ সক লোগট্বনো ৷ 

  

৫.৬ উদ্ভিরদর মূর র প্রর্াি কাজ কী কী?  

উ:- উদ্ধিট্ের মূট্লর প্রর্োন কো  গুতল হল: 

১)  ল ও খতন  লবণ মিোষণ: উদ্ধিট্ের মূট্লর মূলট্রোম অঞ্চট্লর উেতস্থি মরোমগুট্লোর সোহোট্র্য উদ্ধিে মোটি 

মথট্ক  ল ও খতন  েেোথ য মিোষণ কট্র। 

  

২) মোটি মক আাঁকট্ড় র্ট্র রোখো: মূল এর স্থোয়ী অঞ্চল মোটিট্ক আাঁকট্ড় র্ট্র রোট্খ। 

  

৫.৭ হার  স্পিনরি র্া ইথার ো র  িান্ডা  ারগ যকি? 



উ:- হোট্ি বো গোট্য় স্পিতরি লোগট্ল েোন্ডো মবোর্ হয়। স্পিতরি উেবোয়ী িরল বট্ল দ্রুি বোট্ষ্প েতরণি হয়। এই 

বোম্পোয়ট্নর  নয স্পিতরি প্রট্য়ো নীয় লীন িোে হোি বো গো মথট্ক গ্রহণ কট্র। িট্ল হোি বো গো- এর স্পিতরি- লোগো 

অিংিিুক়ু  েোন্ডো হট্য় র্োয়। 

  

 ৬. ন ি-চারঠি র্ারকয উত্তর দাও : 

৬.১ যে উয় ায় যে নেয়াে ও ফাররিহাইি যের র িাি েমাি হরর্  া নিণ বয় কররা।  

উ:- র্তর x°C = x°F অথ যোৎ x উষ্ণিোয় মসলতসয়োস ও িোট্রনহোইি মেট্লর েোে সমোন। 

  

অথ যোৎ,  

  

বো,   

 -40° উষ্ণিোয় মসলতসয়োস ও িোট্রনহোইি মেট্লর েোে সমোন হট্ব। 

  

৬.২ যকায়ানেওরকর যরাগ যকি হয় এর্ং এই যরারগ কী কী  েণ যদখা োয় ?  

উ:-  

যকায়ানেয়রকর যরাগ এর  েণ:  

১) তিশুর গোট্য়র েোমড়ো গোঢ় বট্ণ যর হট্য় র্োয়। 

  

২) তিশুর মেি ি়ু ট্ল র্োয়।  

  

৩) মেহ এি অে়ুটিট্ি মভোট্গ মর্, মেট্খ মট্ন হয় মেোখগুট্লো মর্ন টেকট্র মবতরট্য় আসট্ছ।  

  

৪) হোি ও েো সরু হট্য় র্োয়। 

  

 ৬.৩ একঠি নচনহ্ন  নচরের োহারেয ঘি মার্যম যথরক  ঘু মার্যরম প্রন েররণর যেরে আর াকরদ্ভশ্মর 

গন িথ যকমি হরর্  া যদখাও।  

উ:-  



 
  

৬.৪ োি কীভারর্ ‘যজকর্েিে অগ বাি’- এর োহারেয  ার চারিারের িনররর্ে েম্বরন্ধ জাির  িারর? 

উ:- তবতভন্ন প্রোণীর মেহ মথট্ক নোনোন উদ্বোয়ী মর্ৌট্গর অণ়ু বোিোট্সর মট্র্য তেট্য় ছতড়ট্য় েট্ড়। সোট্ের দ্ধ ট্ভ মসইসব 

মর্ৌট্গর অন়ুরো আিট্ক র্োয়। িোরের সোে ম়ুট্খর তভির দ্ধ ভিো ঢুতকট্য় তনট্য় উেট্রর িোল়ুট্ি মেকোয়। মসখোট্ন 

থোট্ক একটি তবট্িষ অঙ্গ ম কবসনস অরগযোন। সোে র্খন  ীতবি মসখোট্ন মঢোকোয় িখন মসই গট্ের অণ়ুগুট্লো 

মদ্ধিট্ে উদ্দীেনো সৃটি কট্র। মসই মথট্ক সোে েোরেোট্ির েতরট্বি সম্বট্ে  োনট্ি েোট্র। 

  

৬.৫ েূনচনছদ্র কযারমরার নছদ্রঠি র্র়িা করা হর  প্রন কৃন র কী িনরর্ বি হরর্? র্যাখযা কররা।  

উ:- সূতেতছদ্র কযোট্মরোর তছদ্রটি বড় করো হট্ল প্রতিকৃতিও অিি হট্ব।  

বযোখযো: সূতেতছদ্র কযোট্মরোর তছদ্রটি বড় করো হট্ল িো অসিংখয মছোি মছোি তছট্দ্রর সমটির মট্িো আেরণ করট্ব। 

এট্ি গটেি অসিংখয প্রতিকৃতি তমট্ল তমট্ি র্োট্ব। এর িট্ল একটি অিি প্রতিকৃতি সৃটি হট্ব। 

  

৬.৬ েমুরদ্রর মাছ কীভারর্ নিরজর যদরহ জর র িনরমাণ স্বাভানর্ক রারখ র্যাখযা কররা। 

উ:- তনম্নতলতখি েিতির মোর্যট্ম সম়ুট্দ্রর মোছ তনট্ র মেট্হ  ট্লর েতরমোন স্বোভোতবক রোট্খ:  

(i)সম়ুট্দ্রর মোছ ঘন ঘন মূত্র িযোগ কট্র। িট্ল িোট্ের মেহ মথট্ক খ়ুব কম েতরমোণ  ল মবতরট্য় র্োয়।  

(ii)সম়ুট্দ্রর মোছ ি়ু লকোর মোর্যট্ম মেট্হর অতিতরক্ত আয়ন িযোগ কট্র।  
 
 
 
 
 
 

 
 


