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ৈেয়িঃ ২০ লেলনট       পূ ণোনিঃ ২০ 

            [ প্রমযযক্টি প্রমের োন ১ ] 

ৈঠিক্ উত্তরটি খাযায় লিখ। 
 

১। শ্রক্াষপ্রাচীর লক্ দ্বারা লনলেণয? 

ক্) শ্রৈিুমিাজ খ) শ্রলামরালিি গ) প্লালিড ঘ) িানজাই 

২। শ্রক্ান রামজযর জীবমক্ অ ুবীক্ষ  যন্ত্র ছাড়া শ্রদখা যায় না ? 

ক্) েমনরা খ) প্রটিিা  গ) প্লালিড ঘ) িানজাই 

৩। পুরাযন শ্রেজা শ্রদয়ামি ক্ামপণমটর েযন নরে আস্তরন ৈৃলি ক্মর শ্রক্ান উলিদ? 

ক্) শৈবাি খ) স্পাইমরাগাইরা গ) েৈ ঘ) িা ণ 

৪। লনমষমক্র পর লডম্বক্ লক্মৈ পলর য হয়? 

ক্) িমি  খ) পাযায় গ) বীমজ  ঘ) িুমি 

৫। ৈরীৈৃপ প্রা ীর উদাহর  হমে- 

i. টিক্টিলক্, লগরলগটি   ii) ইলিৈ, লযলে      ii) ৈাপ,কুলের  

লনমচর শ্রক্ানটি ৈঠিক্? 

K) i I ii  L) i I iii  M) ii I iii   N) i, ii I iii 
৬। লবজ্ঞানী রবাটণ  হুক্ লক্ পযণমবক্ষ  ক্মর শ্রক্াষ আলবষ্কার ক্মরন? 

ক্) শ্রপয়ামজর শ্রক্াষ  খ) আিুর শ্রক্াষ  গ) পাযার শ্রক্াষ   ঘ) ক্ক্ণ  

৭) প্রকৃ্য শ্রক্াষ ক্য প্রক্ার ? 

ক্) ২ প্রক্ার খ) ৩ প্রক্ার গ) ৪ প্রক্ার ঘ) ৫ প্রক্ার 

৮। ৈলির আঁধার বিা হয় ক্ামক্? 

ক্) লনউললয়াৈ খ) োইমটাক্লিয়া  গ) প্লালিড  ঘ) শ্রক্াষগহবর 

৯। শ্রক্াষ রমৈর আঁধার লহমৈমব ক্াজ ক্মর – 

ক্) ৈাইমটাপ্লাজে  খ) প্লালিড গ) শ্রক্াষগহবর  ঘ)  লনউললয়াৈ 

১০। ব ণাধার বিা হয় লনমচর শ্রক্ানটিমক্? 

ক্) লনউললয়াৈ  খ) লনউললয়াৈ গ) প্লালিড  ঘ) শ্রক্াষপ্রাচীর  

১১। িাি,নীি বা হিুদ রং এ্র জন্য শ্রক্ান প্লালিট দ্বায়ী? 

ক্) শ্ররামোপ্লাি  খ) লিউমক্াপ্লাি গ) শ্ররামোমৈাে ঘ) শ্রলামরাপ্লাি 

১২। শ্রপ্রামটাপ্লাজমে পালনর পলরো  ৈযক্রা ক্য োগ? 

ক্) ৭০%-৯০%  খ) ৬০%-৭০% গ) ৭৫%-৯৫% ঘ) ৭০%-৯৫% 

১৩। বমটর েূি শ্রক্ান ধরমনর? 

ক্) ঝুলর েূি   খ) শ্রেৈ েূি  গ) আমরাহী েূি  ঘ) স্থালনক্ েূি 



১৪। লনউললয়াৈমক্ শ্রক্ামষর প্রা মক্ন্দ্র বিার ক্ার ? 

i. লনউললয়াৈ ৈক্ণ রা শযলর ক্মর 

ii. লনউললয়াৈ পলরপামক্ ৈাহায্য ক্মর 

iii. লনউললয়াৈ শ্রক্ামষর ৈক্ি ক্াজ লনয়ন্ত্র  ক্মর 
লনমচর শ্রক্ানটি ৈঠিক্? 

K) iii  L) i I iii  M) ii I iii   N) i, ii I iii 
১৫।  এ্ক্টি জীমবর পলরমবমৈর ৈামে খাপ খাওয়ামনার প্রলরয়ামক্ লক্ বমি? 

ক্) অলেমযাজন  খ) প্রজনন  গ) চিন   ঘ) শ্ররচন  

১৬। েমরর এ্ক্ক্ শ্রক্ানটি? 

ক্) Km   খ) Kg  গ) K  ঘ) Cd 

১৭। লবজ্ঞান এ্ক্ ধরম র- 

ক্) যথ্য   খ) লনরীক্ষ   গ) জীবন  ঘ) জ্ঞান 

১৮। আমিাক্ ঔজ্জ্বল্যর এ্ক্ক্ শ্রক্ানটি? 

ক্) Km   খ) Kg  গ) K  ঘ) Cd 

১৯। লনমচর শ্রক্ানটি শ্রযৌলগক্ এ্ক্ক্? 

ক্) জুি   খ) লেটার  গ) লক্মিাগ্রাে ঘ) শ্রৈমক্ন্ড 

২০। শবজ্ঞালনক্ পদ্ধলযর ধাপ ক্য়টি? 

ক্) ৫ টি   খ) ৭ টি   গ) ৯টি  ঘ) ১০ টি 

 

 

 

 

 
  

   

 

 


