
 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট  

(উচ্চ স্টিদ্যালয়) 

িাাংলা মাধ্যম ( সহ স্টিক্ষা) 

 

স্টিক্ষাির্ষ ২০২০ 

 

শ্রশ্রস্টি: র্ষ্ঠ 

স্টির্য়: স্টিজ্ঞান 

 

 

Assessment 1 

ANSWER SHEET 

 

 

 

 

 

 

 



 

পিূষ মান: ৪০                                                                                                      সময়: ১ ঘণ্টা  ১০ স্টমস্টনট 

 

 

স্টিভাগ ক 

১.স্টনচে প্রদ্ত্ত িহু স্টিকল্প ধ্মী প্রশ্নগুস্টলর সঠিক উত্তরটি স্টনিষােন কচর সাংখ্যাসহ িাকযটি সম্পূিষ কচর 

শ্রলচখ্া।    

                                                                    ১×১০=১০ 

১.১ পাথুরে চুরেে প্রাপ্ত অধাতুটি হল খ্/ অস্টিচেন ।       

১.২ পরেবতত েশীল যযাজ্যতা যেখা যায় গ/ আয়রন  এ।         

১.৩ হাাঁপারে উপশমকােক ওষুধটি হরলা ক/ ডাটুস্টরন ।   

১.৪ ক/ কািষন ডাই অিাইড  এে প্রভারব চুেজ্ল য ালারে হয়। 

১.৫ জ্রল ঘ/ শ্রলাস্টরন যমশারো হয় জ্ীবাণু মাোে জ্েয। 

১.৬ ক্লাউে মাছ ও খ্/ সাগর কুসুম এেমরধয রমরথাজ্ীবী সম্পকত  যেখা যায়। 

১.৭   ক/ আলম্ব যক যকন্দ্র করে রলভাে অবারধ  ুেরত পারে।      

১.৮   ঘ/ দ্াস্ট়িপাল্লা হরলা প্রথম যেরণে রলভাে। 

১.৯ রসরেটিক এোরমল   ক/ মরচে এে হাত যথরক যন্ত্ররক েক্ষা করে।        

১.১০ হাড় ক্ষরতগ্রস্থ হয় ঘ/ স্টভটাস্টমন D এে অভারব। 

 

স্টিভাগ খ্ 

২. স্টনচদ্ষ ি অনুসাচর উত্তর দ্াও: ১×২০=২০ 

  িূনযস্থাচন সঠিক িব্দ িসাও: (১×৫=৫) 

২.১ জিলেটিন ক্যাপসুল উৎপােরে বযবহৃত হয়। 

২.২ োইররারজ্ে গ্রহরণ সক্ষম একটি বযাকরেরেয়া হরলা রাইজ াবিয়াম। 



২.৩ যলাহা যথরক চুম্বক ততরে একটি ভ ৌত পজিবর্ত ন। 

২.৪ গ্রাফাইে হরলা তরড়রতে সুপবরিাহী। 

২.৫ েুে জ্রলে রমেণ পৃথকীকেণ প্ররিয়াটি হে পবরস্রািন। 

 

স্টিিৃস্টিগুস্টল সিয না স্টমথ্যা িা শ্রলচখ্া। (১×৫=৫) 

২.৬ CH4 যযৌগটিরত কাবতরেে যযাজ্যতা হরলা 1     বমথ্যা 

২.৭ ইস্ট হরলা মৃতজ্ীরব জ্ীব  সতয 

২.৮ খােয হজ্ম হওয়া এক প্রকারেে োসায়রেক পরেবতত ে  সতয 

২.৯ েততরলে সূক্ষ্ম যকারণে মাে যত হ্রাস পায় েততল এে সুরবধা তত হ্রাস পায় বমথ্যা 

২.১০ েজ্ে সরিত থারক পাইে গারছে েজ্ে োলীরত সতয 

 

একটি িব্দ িা একটি িাচকয উত্তর দ্াও: (১×১০=১০) 

২.১১ আমািচয়র েীিািু শ্রকাথ্ায় িাসা িাাঁচধ্? 

উত্তর: আমাশরয়ে জ্ীবাণু মানুলেি অলে বাসা বাাঁ লে। 

২.১২ শ্ররসারস্টপন সাংগ্রহ করা হয় শ্রকাথ্া শ্রথ্চক? 

উত্তর: সপতগন্ধা গালেি মূে থেলে যেসােরপে সংগ্রহ কো হয়। 

২.১৩ অযাচমাস্টনয়াচি উপস্টস্থি  শ্রমৌল দ্টুির নাম স্টক স্টক? 

উত্তর: অযারমারেয়ারত উপরস্থত  যমৌল দুটি হে: নাইলরালিন ও হাইলরালিন। 

২.১৪ পুস্টলর একটি িযিহার শ্রলচখ্া। 

উত্তর: পুজেি সাহালযে কাঁ ল া থেলে িে থর্াো হ । 

২.১৫ একটি একমুখ্ী শ্রভৌি পস্টরিিষ চনর উদ্াহরি দ্াও। 

উত্তর: একটি একমুখী যভৌত পজিবর্ত ন হে: গম জপজেল  আটা উৎপাদন। 

২.১৬ দ্গু্ধ স্টিচল্প িযিহৃি হয় এমন একটি েীিািুর নাম শ্রলচখ্া। 



উত্তর: েোলটাবোজসোস বোেলটজি া েুগ্ধ রশরে বযবহৃত হয়। 

২.১৭ পো স্টডচমর গন্ধযুক্ত গযাস টির নাম স্টক? 

উত্তর: পচা রিরমে গন্ধযুক্ত গযাস টি হে হাইলরালিন সােফাইড। 

২.১৮ সু্ক্র এর গঠচন শ্রকান প্রকার সরল যচের প্রচয়াগ শ্রদ্খ্া যায়? 

উত্তর: সু্ক্র এে গঠরে নর্র্ে এি প্রল াগ থদখা যা । 

২.১৯ একটি উস্টিদ্ িন্তুর িযিহার শ্রলচখ্া। 

উত্তর: পাট গালেি র্ন্তু বস্ত্র, বোগ, দজ়ি তর্জিলর্ বেবহৃর্ হ । 

২.২০ চজক্র গুাঁচ়িা েচলর স্টমশ্রি এর পৃথ্কীকরি করচল অিচির্ স্টহচসচি স্টক পাওয়া যাচি? 

উত্তর: চলেি গাঁরড়া অবরশষ রহরসরব পাওয়া যারব। 

 

স্টিভাগ গ 

৩. দ্টুি িা স্টিনটি িাচকয স্টনম্নস্টলস্টখ্ি প্রশ্নগুস্টলর উত্তর দ্াও। প্রস্টিটি প্রচশ্নর মান 2। (২×৫=১০) 

৩.১ হাস্টনস্টডউ স্টক? 

উত্তর:  িাব থপাো গালেি শেত িা সমৃদ্ধ িস থশােণ েলি শেত িা সমৃদ্ধ থয বিত ে র্োগ েলি র্ালে হারেরিউ বলে। 

৩.২ মযাগচনস্টসয়াম ধ্ািুচক শ্রপা়িাচনা হচলা- এটি স্টক প্রকাচরর পস্টরিিষ ন এিাং শ্রকন? 

উত্তর: মযাগরেরসয়াম ধাতুরক যপাড়ারো হলো- এটি এেটি িাসা জনে পজিবর্ত ন। োিণ: 

• মযাগরেরসয়াম োরু্ বার্ালসি অজিলিলনি সালে িাসা জনে জবজি া ঘটিল  সাদা বলণতি মোগলনজস াম অিাইড উৎপন্ন েলি, 
যাি গঠন জবজি ে পদালেতি থেলে সমূ্পণত আোদা। 

• মোগলনজস াম অিাইড থেলে সহি থ ৌর্ প্রজি া   মযাগরেরসয়াম োরু্ ও অজিলিন জফলি পাও া যা  না। 

৩.৩ স্টিিীয় শ্রশ্রস্টির স্টলভাচরর যাস্টেক সুস্টিধ্া কি এিাং শ্রকন? 

উত্তর: রিতীয় যেরণে রলভারেে যারন্ত্রক সুরবধা সবতদা 1 অলপক্ষা থবজশ। 

আমিা িাজন যাজেে সুজবো=(বেবাহু/থিােবাহু) 

থযলহরু্ জির্ী  থেজণি জে ালিি বে বাহু , থিাে বাহু অলপক্ষা বল়িা র্াই এি যাজেে সুজবো 1 এি থেলে থবজশ। 



৩.৪ সিস্টে শ্র াট শ্র াট টুকচরা কচর রান্না করা সুস্টিধ্ােনক শ্রকন? 

উত্তর: সবরজ্ যছাে যছাে েুকরো করে জনলে খাদে উপাদান গুজেি থক্ষত্রফে থবল়ি যা  এবং িান্না েিাি সম  থবজশ অঞ্চে 
িুল়ি অনোনে উপাদান এবং র্াপ এি সংস্পলশত আসলর্ পালি, ফলে িান্না র্া়িার্াজ়ি হ  এবং সবজি  ালো ালব থসদ্ধ হ । 

৩.৫ পাথ্ষকয শ্রলচখ্া : শ্রযৌস্টগক পদ্াথ্ষ ও স্টমশ্র পদ্াথ্ষ। 

উত্তর:  

বিষয় ভ ৌবিক্ পদাথ্থ বমশ্র পদাথ্থ 
উপাদাজনর বিবিষ্ট্য থযৌজগে পদােত গঠনোিী উপাদালনি সেে 

তবজশষ্ট্ে থোপ পা । 
জমে পদােত গঠনোিী উপাদালনি সেে 
তবজশষ্ট্ে বর্ত মান োলে। 

উপাদাজনর পৃথ্ক্ীক্রণ থযৌজগে পদােত গঠনোিী উপাদান গুজেলে 
িাসা জনে পজিবর্ত ন িািা পৃেে েিা সম্ভব। 
উদাহিণ: থসাজড াম থলািাইড 

জমে পদােত গঠনোিী উপাদান গুজেলে 
থ ৌর্ পজিবর্ত ন িািা পৃেে েিা সম্ভব। 
উদাহিণ:  বা  ু

 

 

____________ 


