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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 _____ 

   ক/ কযালসিযাম       খ/ অসিরেে        গ/ হাইররারেে         ঘ/ ক্লাসেে 

১.২ পসেবতত েশীল ক্যােযতা ক্েখা যায_______ এ। 

   ক/ ক্লাসেে          খ/ আরযাসিে        গ/ আযেে           ঘ/ হাইররারেে 

১.৩ হাাঁপাসে উপশমকােক ওষুধটি হরলা ______ 

   ক/ িাটুসেে         খ/ কযাসিে        গ/ অযাররাসপে           ঘ/ কুইোইে 

১.৪ ______এে প্রভারব চুেেল ক্ঘালারট হয। 

  ক/ কাবতে িাই অিাইি    খ/অসিরেে     গ/ হাইররারেে         ঘ/ সমরথে 

১.৫ েরল_______ক্মশারো হয েীবাণু মাোে েেয। 

  ক/ োইররারেে          খ/ িিিোি      গ/আযেে           ঘ/ ক্লাসেে 

১.৬ লাউে মাছ ও _______এেমরধয সমরথােীবী িম্পকত  ক্েখা যায। 

  ক/ োব ক্পাকা         খ/ িাগে কুিুম     গ/ িন্ন্যািী কাাঁকডা    ঘ/ বাটােফ্লাই মাছ 

১.৭ ______ক্ক ক্কন্দ্র করে সলভাে অবারধ ঘুেরত পারে। 

  ক/ আলম্ব             খ/ বাধা           গ/ পুসল            ঘ/ বল 

১.৮ _______হরলা প্রথম ক্েসণে সলভাে। 

  ক/ েততল           খ/ সচমরট            গ/ সছপ            ঘ/ োসডপাল্লা 

১.৯ সিরেটিক এোরমল ________ এে হাত ক্থরক যন্ত্ররক েক্ষা করে। 



  ক/ মেরচ            খ/ ঘষতণ        গ/ ধুরলা          ঘ/আরলা 

১.১০ হাড ক্ষসতগ্রস্থ হয _______ এে অভারব। 

 ক/ সভটাসমে A        খ/ সভটাসমে B      গ/ সভটাসমে C       ঘ/ সভটাসমে D 

 

স্টিভাগ খ্ 

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

  িূনযস্থাচন সঠিক িব্দ িসাও: (১×৫=৫) 

২.১ সেরলটিে____ উৎপােরে বযবহৃত হয। 

২.২ োইররারেে গ্রহরণ িক্ষম একটি বযাকরটসেযা হরলা________। 

২.৩ ক্লাহা ক্থরক চুম্বক ততসে একটি________পসেবতত ে। 

২.৪ গ্রািাইট হরলা তসডরতে ___________। 

২.৫ েুে েরলে সমেণ পৃথকীকেণ প্রসিযাটি হল_______। 

 

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

২.৬ CH4 ক্যৌগটিরত কাবতরেে ক্যােযতা হরলা 1 

২.৭ ইস্ট হরলা মৃতেীসব েীব। 

২.৮ খােয হেম হওযা এক প্রকারেে োিাযসেক পসেবতত ে। 

২.৯ েততরলে িূক্ষ্ম ক্কারণে মাে যত হ্রাি পায েততল এে িুসবধা তত হ্রাি পায। 

২.১০ েেে িসিত থারক পাইে গারছে েেে োলীরত। 

 

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

২.১১ আমাশরযে েীবাণু ক্কাথায বািা বাাঁরধ? 

২.১২ ক্েিােসপে িংগ্রহ কো হয ক্কাথা ক্থরক? 



২.১৩ অযারমাসেযারত উপসস্থত  ক্মৌল েুটিে োম সক সক? 

২.১৪ পুসলে একটি বযবহাে ক্লরখা। 

২.১৫ একটি একমুখী ক্ভৌত পসেবতত রেে উোহেণ োও। 

২.১৬ েুগ্ধ সশরে বযবহৃত হয এমে একটি েীবাণুে োম ক্লরখা। 

২.১৭ পচা সিরমে গন্ধযকু্ত গযাি টিে োম সক? 

২.১৮ সু্ক্র এে গঠরে ক্কাে প্রকাে িেল যরন্ত্রে প্ররযাগ ক্েখা যায? 

২.১৯ একটি উসিে তন্তুে বযবহাে ক্লরখা। 

২.২০ শরখে গাঁরডা েরলে সমেণ এে পৃথকীকেণ কেরল অবরশষ সহরিরব সক পাওযা যারব? 

 

স্টিভাগ গ 

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

৩.১ হাসেসিউ সক? 

৩.২ মযাগরেসিযাম ধাতুরক ক্পাডারো হরলা- এটি সক প্রকারেে পসেবতত ে এবং ক্কে? 

৩.৩ সিতীয ক্েসণে সলভারেে যাসন্ত্রক িুসবধা কত এবং ক্কে? 

৩.৪ িবসে ক্ছাট ক্ছাট টুকরো করে োন্ন্া কো িুসবধােেক ক্কে? 

৩.৫ পাথতকয ক্লরখা : ক্যৌসগক পোথত ও সমে পোথত। 

 

____________ 


