
Kv‡Rg Avjx ¯‹zj GÛ K‡jR 

g~j¨vqb cixÿv-2021 

10g †kÖwY 

welqt evsjv‡`k I wek¦ cwiPq 

mgq 1.30 wgwbU        c~Y©gvb-50 

1| cÖwZeQ‡ii gZ G eQiI ÒAvgvi fvB‡qi i‡³ iv½v‡bv GKz‡k †deªæqvix Avwg wK fzwj‡Z cvwi 

ÒMvbwUi mi‡e MvB‡Z MvB‡Z Lvwj cv‡q XvKvevmx cÖfvZ‡dwi mnKv‡i kwn` wgbv‡i dzj w`‡q 

knx`‡`i cÖwZ kÖ×v Ávcb K‡i| 

K| ev½vwj RvZxqZvev` ej‡Z Kx †evSvq? 

L. 6 `dv Kg©m~Px †Kb Kiv nq? 

M. DÏxcK Øviv wb‡ ©̀wkZ HwZnvwmK NUbvi cUf~wg e¨vL¨v Ki| 

N. DÏxc‡K wb‡ ©̀wkZ HwZnvwmK NUbv ev½vwj‡`i ¯^vaxbZvi †PZbvi DØy× K‡i we‡kølY Ki| 

2| wgt kdxK mv‡n‡ei ỳB cyÎ I GK Kb¨v _vKvi Kvi‡Y wZwb †g‡qi we‡q‡Z cÖPzi A_© e¨q K‡ib| 

Zvi g„Zz¨i ci ỳB †Q‡j mem¤ú` wb‡Riv fvM K‡i †bq| †evb‡K wKQzB †`qbv| G‡Z kixd mv‡n‡ei 

Kb¨v Zvi fvB‡qi weiæ‡× AvB‡bi AvkÖq †bq| 

K| iv‡óªi mve©‡fŠgZ¡ ej‡Z Kx †evS? 

L| ÒcÖwZwU mšÍvbB iv‡óªi mšÍvbÓ Dw³wU e¨vL¨v Ki| 

M. kdxK mv‡n‡ei wZb cyÎ AvB‡bi Abykvmb e¨vnZ K‡i‡Q Kxfv‡e? e¨vL¨v Ki| 

N. kdxK mv‡n‡ei Kb¨v mykvm‡bi gva¨‡g Zvi AwaKvi wd‡i †c‡Z cv‡i we‡kølb Ki| 

3| Rbve Avey †nbv 10g †kÖwYi †kÖwYK‡ÿ cvV`v‡bi mgq e‡jb c„w_exi Rjevqyi w`‡K jÿ¨ Ki‡j 

Avgiv KLbI VvÛv, KLbI Mig Abyfe Kwi GQvov w`b ivwÎi ZviZg¨ Avgiv jÿ K‡i _vwK FZz 

cwieZ©b Ab¨w`‡K KvíwbK †iLvi gva¨‡g Avgiv c„w_exi Ae¯’vb Ges mgq wbY©q K‡i _vwK mgq 

wbY©‡qi †ÿ‡Î KvíwbK †iLvi f~wgKv LyeB ¸iæZ¡c~Y©| 

K. myh© †_‡K ïµ MÖ‡ni ~̀iZ¡ KZ? 

L. AvšÍ©RvwZK ZvwiL †iLv ej‡Z Kx †evSvq? 

M. FZz cwieZ©‡bi KviY e¨vL¨v Ki| 

N. Òmgq wbY©‡qi †ÿ‡Î KvíwbK †iLvi f~wgKv LyeB ¸iæZ¡c~Y©, Dw³wU g~j¨vqb Ki| 

‰be¨wËK Ask-20 

1|  KZ Zvwi‡L XvKvq kwn` wgbvi cÖwZôv Kiv nq? 

K. 21‡k †deªæqvwi L. 22 †k †deªæqvwi M. 23‡k †deªæqvwi N. 24 †k †deªæqvwi 

2| ÒAvgvi fvB‡qi i‡³ iv½v‡bv 21‡k †deªæqvwiÓ MvbwU †K iPbv K‡ib? 

K. Av‡cj gvngy` L. Ave ỳj ReŸvi M. Avãyj Mvddvi †PŠayix  N. Avãyj nvwKg 

3| fvlv Av‡›`vjb m ywPZ nq KZ mv‡j? 

K. 1946 mv‡j  L. 1947 mv‡j  M. 1948 mv‡j  N. 1949 mv‡j 

4| †Kvb bvix exicÖZxK †LZve jvf K‡ib? 

K. Zvivgb wewe  L. ewng †eMg  M. †mwjbv †eMg  N. byiRvnvb 

5| ZvRDwÏb Avng`‡K †Kv_vq nZ¨v Kiv nq? 

K. †R‡j L. wbR evmfe‡b M. KvR©b n‡ji Kv‡Q N. igbv cv‡K© 

6| Kv‡`i mnvqZvq gywRe evwnbx MwVZ nq? 

K. cywjk L. eyw×Rxwe M. QvÎ  N. K…lK kÖwgK 

7| evsjv‡`k `wÿb Gwkqvi †Kvb wZbwU eo b`xi AeevwnKvq Aew¯’Z? 

K. eªþcyÎ, †gNbv, myigv L. M½v, eªþcyÎ M. M½v, eªþcyÎ, KY©dzjx     N. cÙv, hgybv, †gNbv 

8| evsjv‡`k KL‡bv Mig Avevi KL‡bv kxZj AbyfzwZ nq KviY- 

i FZz •ewPÎ ii.Rjevqyi ZviZg¨  iii.cÖK…wZK ỳ‡h©vM 

wb‡Pi †KvbwU mwVK 

K. i I ii   L. ii I iii M. iI iii      N. i, iiI iii 

9| fzwgK‡¤úi KviY †KvbwU? 

K. f~M‡f© †cøUmg~‡ni msNl©   L. AwaK RbemwZ   M. ebR½j DRvo N. Rjevqyi ZviZg¨ 

10. iv‡óªi DrcwË nq Kx fv‡e? 

K. µgvš^‡q L. nVvr K‡i M. Ck¦‡ii mvnv‡h¨  N. ivóª weÁvbx‡`i mvnv‡h¨ 

11| †Kvb bMiiv‡óª `vm I bvix‡`i bvMwiK wnmv‡e Mb¨ Kiv n‡Zv bv? 

K. wMÖK  L. MbPxb M. †¯úb  N. d«vÝ 

12| Civics kãwU †_‡K wb‡Pi †Kvb kãwU DrcwË nq? 

K. ivóª  L. mgvR  M. bvMwiK N. AvBb 

13| wbivcËv  cwil` ¯’vqx m`m¨ ivóª KqwU ? 

K. 5wU  L. 7 wU  M. 9 wU  N. 10 wU  

14| evsjv‡`kmn †gvU KZwU †`‡k wmoË mb`wU mg_©b K‡i‡Qb? 

K. 130wU L. 131 wU M. 132 wU N. 133 wU 

15|Ò jxM Ae †bkbm Ó Gi mvsMVwbK ỳe©jZv I wewfbœ Kvi‡b| 

K. wek¦ kvwšÍ weav‡b e¨_ nq  L. wek¦ kvwšÍ cÖwZôv nq  

M. ÒweZK© mfvÓ MwVZ nq  N. RvwZms‡Ni Rb¥ nq 

16| gy³evRvi A_©bxwZ †KvbwU? 

K. e¨w³ Zvwš¿K  L. abZvwš¿K M. mgvR Zvwš¿K  N. wgkÖ Zvwš¿K 

17| Bmjvg a‡g©i gyjZš¿ KqwU? 

K. 3 wU  L. 4wU  M. 5 wU  N. 6 wU 

18| †Kv_vq eû¯̂vgx MÖnY c×wZi cÖPjb wjLv Av‡Q? 

K. wZeŸ‡Z L. †bcv‡j M. Px‡b  N. Avwd«Kvq 

19| MÖvgxY cwiev‡i †hŠ_ cwievi †f‡½ †M‡Q-   

i wkívq‡bi Rb¨  ii.`wi ª̀Zvi Rb¨   iii.‡fvMev`x gvbwmKZvi Rb¨ 

wb‡Pi †KvbwU mwVK 

K. i I ii  L. ii I iii M. iI iii      N. i, iiI iii 

20| wkïi mvgvwRKxKi‡bi AvbyôvwbK gva¨g- 

K. agx©q cÖwZôvb  L. we`¨vjq  M. cwievi  N. †Ljvi mv_x 

 



 কাজেম আলী স্কুল এন্ড কজলে  

 Aa©বার্ষ িক মূল্যায়ন পরীক্ষা—২০২1র্ি.   

 দশম শ্রের্ি           র্বষয় শ্রকাড : ১৩৬ 

সময় : ২.00 N›Uv পদার্ ি র্বজ্ঞান- (সৃেনশীল +eûwbe©vPbx)          পূি িমান : ৫০ 

 

[দ্রষ্টব্য : ডান পাজশর সংখ্যা প্রজের পূি িমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুজলা মজনাজযাগ সহকাজর পড় এবং সংর্িষ্ট প্রজের যর্াযর্ 

উত্তর দাও। ] 

1। র্ির অবিায় র্াকা 7 kg ভজরর একটি  বস্তুর ওপর 7 N বল 5s ধজর কাে করজে। তার 5s পজর  10N  বল আবার     

5s ধজর কাে করজে। 

     ক)  তাৎক্ষর্িক দ্রুর্ত কী?                                                                                                                 ১                                                                                                                                                 

     খ)  সমজবজগ চলমান শ্রকান বস্তুর ত্বরি র্াজক না- ব্যাখ্যা কর।                                                                      ২                                                                                                                    

     গ)  বস্তুটির প্রর্ম 8s - এ অর্তক্রান্ত দূরত্ব র্নY©q কর।                                                                                ৩                                                                                                                                                                                                                                                         

     ঘ)  উর্দ্দপজকর তজের আজলাজক শ্রবগ-সময় শ্রলখর্চত্র এঁজক বস্তুটির গর্ত র্বজেষি কর।                                         ৪                                                                                                                                  

                                                                                                                    

2।  র্নজচর  র্চত্রটি লক্ষয কর এবং প্রেগুর্লর উত্তর দাও:                                                                              

                                wmwW †cøqvi  A Gi ÿgZv  1.2 kw  

                           Aci GKwU wmwW †cøhvi B ÿgZv  2 kw    

 

     ক) IÕ‡gi m~ÎwU wjL|                                                                                                          ১                                                                                                                                              

     খ)  দুটি আধাজনর ga¨eZ©x তর্ড়ৎবল শ্রকান শ্রকান র্বষজয়র ওপর wbfi K‡i ?                                               ২                                                                                                                                                                             

 গ)  eZ©bxi  T ও M র্বন্দুØ‡qi ga¨eZ©x As‡ki Zzj¨ †iva wbY©q Ki ?                                                   ৩                                                                                                                                                                                                                                

 ঘ)  wmwW †cøqvi A Pj‡jI Zv e¨envi bv K‡i LI  N Gi g‡a¨ B hy³ Ki‡j Zv bv Pjvi KviY hyw³mn e¨vL¨v 

Ki|                                                                                        

                                                                                                                                                      ৪ 

3| GKwU AvqZvKvi eø‡Ki Zj‡`‡ki †ÿ‡Îi  20cm
2
 eøKwU‡K cvwb‡Z wbgw¾Z Kiv n‡jv| cvwbi Dcwi Zj n‡Z 

eø‡Ki Dc‡ii I Zj‡`‡ki MfxiZv h_vµ‡g 10cm I 15cm. cvwbi NbZ¡ 1000 kgm
-3 

     

     ক)   cøeZv Kx ?                                                                                                                            1                                                                                                                                                         

     খ)   wbw`©ó MfxiZvq Pvc Zi‡ji cªK…wZi Dci wbf©ikxj- e¨vL¨v Ki|                                                       2                                                                                                                  

     গ)   eø‡Ki wb¤œ Z‡j cvwb Kx cwigvY ej cÖ‡qvM Ki‡e ?                                                                        3                                                                                                                                                                                                                  

 ঘ)   DÏxc‡Ki eøKwU Øviv AcmvwiZ Zi‡ji IRb, Zi‡ji cøeZvi mgvb- MvwYwZKfv‡e we‡kølY Ki|              4                                                                                       

                                                                                                             

                                                                       eûwbe©vPbx                                                                        201=20 

1|  Kwig Zvi we`¨vj‡qi evwl©K µxov cÖwZ‡hvwMZvq 30m e¨vmv‡a©i GKwU e„ËvKvi Uª¨vK GKevi Ny‡i Avmj| Zvi 

miY n‡e-   

                   ক) 188.49 m        খ) 94.24m         গ) 0 m                   ঘ) 60 m          

২।  মাধ্যজমর প্রজয়ােন শ্রনB-      (i)  র্বদুযৎ শ্রচৌম্বকীয় তরজে       (ii)  যার্িক তরজে      (iii)  গ্র্যার্ভটি ওজয়জভ   

 র্নজচর শ্রকানটি সঠিক    

                            ক) i ও ii          খ) ii  ও iii                গ) i ও iii           ঘ) i,   ii  ও iii   

৩। 2ms
-1

 শ্রবজগ চলমান 5kg ভজরর একটি বস্তু একB র্দজক 7ms
-1 

শ্রবজগ চলমান
 
 12kg ভজরর বস্তুর সাজর্ ধাক্কা শ্রখজল 

র্মর্লত বস্তুর শ্রবগ কত হজব ?   

                            ক) 4.5ms
-1

        খ) 5.5ms
-1

             গ) 5ms
-1

                ঘ) 6ms
-1

 

৪।  একটি বুজলট 1.5 km/s শ্রবজগ ছুজট একটি শ্রদয়াজলর মাজে 10cm ঢুকজত শ্রপজরজে। বুজলজটর মন্দন কত ?  

            ক)11250000m/s
2       

 খ)12250000m/s
2             

 গ)11350000m/s
2
            ঘ) 12350000m/s

2
  

 

৫। র্র্ওর্র অব র্রজলটির্ভটি শ্রক প্রদান কজরন ? 

                                   ক) র্নউটন              খ) গ্যার্লও                   গ) র্পর্াজগারাস          ঘ) আBb÷vBb  

M



 

# নীজচর উদ্দীপকটি পজড়  ৬ ও ৭ নং প্রজের উত্তর দাও:   

wcP 0.5mm Ges jwNó MYb 0.01mm wewkó GKwU ¯‹z-M‡Ri mvnv‡h¨ Zv‡ii e¨vm  7.28mm cvIqv †Mj|  

৬। e„ËvKvi †¯‹‡ji N‡ii msL¨v কত ?        

                              ক) 100               খ) 50          গ) 20            ঘ) 10 

৭। Zv‡ii e¨vm gvcvi Rb¨-       

              (i) e„ËvKvi †¯‹j‡K 7 evi †Nviv‡Z n‡e         (ii)  e„ËvKvi †¯‹j‡K 14 evi †Nviv‡Z n‡e                        

 (iii) e„ËvKvi †¯‹‡ji AwZµvšÍ N‡ii msL¨v 728  
 র্নজচর শ্রকানটি সঠিক     

                              ক) i ও ii      খ) i  ও iii         গ) ii ও iii          ঘ) i,   ii  ও iii 
৮। w ’̄i Ae ’̄vb †_‡K hvÎv ïiæ K‡i mylg Z¡i‡Y Pjgvb †Kv‡bv e ‘̄i †ÿ‡Î †Kvb MwZ m~ÎwU mwVK ?     

                                        ক) V t
2
              খ) V              গ) S t

2
                ঘ) V S 

# 10kgএকটি  f‡ii GKUv w ’̄i e ‘̄i Ici 10s e¨vcx 10N ej cÖ‡qvM Kiv n‡q‡Q|  

উপজরর তজের র্ভর্ত্তজত ৯ ও ১০নং প্রজের উত্তর দাও:    

৯। e ‘̄wUi MwZ kw³ KZ ?            

                            ক) 500 J               খ) 600 J          গ) 700 J            ঘ) 800 J 

১০। 20 s c‡i MwZ kw³ KZ ?    

                            ক) 500J               খ) 300J         গ) 700J           ঘ) 800J 

১১। Kv‡Ri GKK—   (i)   GKwU jã GKK                    (ii) kgm
2
 s

-2
                             (iii) joule 

          র্নজচর শ্রকানটি সঠিক     

                                        ক) i ও ii      খ) i  ও iii         গ) ii ও iii          ঘ) i,   ii  ও iii 

১২। 40kg ভজরর একটি বস্তু মাটির উপর রাখা আজে । বস্তুটির তলার শ্রক্ষত্রফল 120 cm
2
 হজল মাটির উপর বস্তুটির চাপ         

কত ?         

                 ক) 2.4510
4 
Pa       খ) 3.4510

4
 Pa      গ) 3.2710

4
 Pa        ঘ) 2.2710

4
 Pa      

১৩।  তরজের শ্রক্ষজত্র কত র্ডগ্র্ী পরপর কিাসমূহ একB `kv cÖvß nq?   

                              ক) 90
0            খ) 180

0                   গ) 270
0                 ঘ) 360

0 

১৪। RW©v‡bi †WW wm Gi NbZ¡  1.24kg/litter. IB mgy‡`ªi 1kg cvwbi AvqZb KZ wjUvi ?       

                              ক) 1.5                    খ) 1.2                গ) 0.99                    ঘ) 0.81 

১৫। c„w_ex c„‡ó cÖwZ eM©wgUv‡i evqygÛ‡ji Pvc KZ ?  

                           ক) 100
5  

N               খ) 10
4 
N   গ) 100

4
  N           ঘ) 10

5
 N

 

 

# র্নজচর র্চজত্রর আজলাজক ১৬ ও ১৭ নং প্রজের উত্তর দাও:     

 

 

 

১৬। eZ©bxi Zzj¨ †iva KZ ?      

                                 ক) 4.5       খ) 6.6       গ) 8.2       ঘ)  18      

১৭। eZ©bxwU ˆ`wbK 12 N›Uv K‡i Pj‡Z _vK‡j GK gv‡m  KZ BDwbU we`¨yr e¨q n‡e?   

                    ক)  14.58          খ)  6.642              গ) 5.346         ঘ) 3.645    

১৮।                              — 

                          ক) N~Y©b MwZ         খ) Pjb MwZ             গ) ch©ve„Ë MwZ          ঘ)  mij ¯ú›`b MwZ    

 

19| cxo‡bi GKK †KvbwU ?           ক) Nm      খ) Nm
2
      গ) Nm

-1
       ঘ)  Nm

-2
      

 

২০। w¯úªs‡qi aªæeK k fi  m Ges Ae ’̄vb  x  n‡j, Zvi Dci Av‡ivwcZ F  ej KZ n‡e ?         

                                                   ক) kx               খ) - kx            গ) 
 

 
                ঘ) - 

 

 
         

 



Kv‡Rg Avjx ¯‹zj GÛ K‡jR 

g~j¨vqb cixÿv 2021 

‡kÖwY- `kg 

welqt imvqb 

mgq- 1N›Uv 30 wgwbU      c~b©gvb- 50 

m„Rbkxj Ask (310=30) 

 

1. L, M I N wZbwU †gŠj †hLv‡b L †gŠ‡j PviwU kw³¯Íi, M †gŠ‡j `ywU kw³¯Íi 

Ges N †gŠ‡j `ywU kw³¯Íi we`¨gvb| G‡`i me©‡kl kw³ Í̄‡i B‡jKUªb msL¨v 

h_vµ‡g 2, 7 I 6wU|  

K. ivmvqwbK eÜb Kx?            

L. †Kv‡bv †gŠ‡ji †hvRbx I †hvRbx B‡jKUªb wfbœ-e¨vL¨v Ki|  

M. L I M †gŠjØ‡qi eÜb cÖwµqv WvqvMÖv‡gi mvnv‡h¨ †`LvI|  

N. N Dfq ai‡bi (AvqwbK I mg‡hvRx) †hŠM MVb Ki‡jI L KL‡bv mg‡hvRx  

eÜb MVb K‡i bv hyw³mn e¨vL¨v Ki|  

 

2. ỳB Kve©b hy³ GKwU †hŠM A’ RvwiZ K‡i ‘B’ †hŠM cvIqv †Mj|B 

†hŠM‡K Avevi RvwiZ K‡i C †hŠM cvIqv †Mj|  

K. wf‡bMvi Kx?  

L. ˆRe GwmW‡K Lv`¨ msiÿK ejv nq †Kb?  

M. A †hŠMwU †_‡K A¨vjwKb †hŠM cvIqv m¤¢eÑ e¨vL¨v Ki|  

N. A I C †kªwYi †hŠM †_‡K cwjgvi cÖ¯‘Z Kiv hvqÑ we‡kølY Ki| 

  

3. i) NaCl + KNO3  KCl + NaNO3  

(ii) Na2SO4 + 10H2O  X  

(iii) K + CaSO4  K2SO4 + Ca 



K. †iW· wewµqv Kx?  

L. Av ª̀©we‡kølY wewµqv Kx D`vniYmn †`LvI|  

M. (ii) bs wewµqvwU †Kvb ai‡bi wewµqv Ges Gi Drcbœ X †hŠMwUi 

†Kjvm cvwbi kZKiv cwigvY wbY©q Ki|  

N. DÏxc‡Ki wewµqv¸‡jvi g‡a¨ †KvbwUi RviY-weRviY N‡U‡Q Ges 

†KvbwUi N‡Uwb Zv e¨vL¨v Ki|  

 

নিচের প্রশ্নসমচূের উত্তর দাওঃ    ১x২০=২০ 

১.মমাচম ম াি মমৌল থাচ ? 

২.নেনির সংচ ত নলখ? 

৩.d উপস্তচর l এর মাি  ত? 

৪.এ টি মাত্র H পরমািচুত  তটুকু োর্জ  নিদযমাি? 

৫.োচের িযথার নেন ৎসায় ম াি আইচসাচটাপ িযিোর  রা েয়? 

৬.S, Al, P ও Si এর মচযয  ম ািটির আ ার সিচেচয় িে? 

৭. পারচলানর  এনসচে মলানরচির ম ার্যতা  ত? 

৮.নিশাদল ম ৌচে  য় যরচির িন্ধি নিদযমাি? 

৯.50 গ্রাম িাইনি  এনসচে  তটি পরমাণু নিদযমাি রচয়চে?  

১০.0.5 নলটার 56 গ্রাম  নি  পটাশ এর ঘিমাত্রা  ত? 

১১. 0.25 মমাল তুুঁ চত  ত গ্রাচমর সমাি? 

১২.রাসায়নি  নিনিয়ায় প্রমাণ তাপমাত্রা  ত? 

১৩.  ািজি নির্ারি পদ্ধনতচত নিষ্কাশি  রা েয় ম াি যাতুচ ? 

১৪.ম াি অক্সাইচে অনক্সচর্চির র্ারণ সংখযা -0.5? 

১৫.অযান্টানসে র্াতীয় ঔষয মসিচি ম াি যরচির রাসায়নি  নিনিয়া সম্পন্ন েয়? 

১৬.মর টিফাইে নিনরচটর প্রযাি উপাদাি ন ? 

১৭.ইিসুনলি মলূত  ী? 

১৮.গ্লুচ াচর্র পনলমার  ী? 

১৯.নিিাইল মলারাইচের সংচ ত নলখ? 

২০.মপচন্টচির সম্ভািয সমািু  য়টি? 

 
 



                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       কাজেম আলী সু্কল এন্ড কজলে 

                                                মূলযায়ন-২০২১ 

বিষয়ঃ- েীি বিজ্ঞান(সৃেনশীল) 

বিষয় ককাডঃ-১৩৮ 

                                                              ১০ম শ্রেণি 

                                                                                                                     পূর্ ণমানঃ-৫0                                                 

                                                                                                   3×১০ =30 

  

১।      

 

ক. শ্বষন কী ? 

খ. আজলাক বনর্ণর পর্ ণায় িলজে কী িুঝ?  

গ. বিক্রিয়াটিজে A ও B এর রূ্বমকা িযাখযা কর । 

ঘ. উদ্দীপজকর প্রক্রিয়াটি েীিেগজে গুরুত্বপূন ণ রূ্বমকা পালন কজর বিজেষন কর ।   

২। 

 

ক. সারজকাজলমা কী? 

খ. ওটিওজপাজরবসস িলজে কী িুঝ ? 

গ. উদ্দীপজকর C ও D  িযাখযাকর । 

ঘ. মানি চলজন A, B, C ও D এর রূ্বমকা বিজেষন কর ।                                                                   

 

৩। 

 

 

                                                    বচত্র- E 

ক. প্রকৃে ককাষ কাজক িজল ? 

খ. প্রবেিেী ক্রিয়া িলজে কী িুঝায় ? 

গ. বচত্র – E এর গঠন বিবশষ্ঠ কলখ। 

ঘ. বচজত্রর ককাষটি ক্ষবেগ্রস্থ হজল মানিজেজহ োর পবরনবে কী ঘিজে পজর? বিজেষন 

কর । 

 

েীিবিজ্ঞান(িহুবনি ণাচনী)-২০ 

১। ∝ থ্যালাজমবসয়া করাগ কিবশ কেখা র্ায় –                     i. মধ্যপ্রাচয ii.আজমবরকা iii.আবিকা 

ককানটি সটঠক ?                                               ক. i ও ii   খ. i ও ii𝑖  গ.  ii ও  iii  ঘ. i ,  ii ও iii 

২। বনবষক্ত বডম্বানুর বির্ােনজক িজল-            ক. কমরুলা খ. গযাস্িুলা গ. বিজর্ে ঘ. ব্লাস্িুলা 

                       



 

৩।  ককাষ বির্ােজনর কশষ পর্ ণাজয়র র্্রুনজক কী িলা হয়  

                                                        ক. অমরা খ. গর্ণফুল গ. োইজগাি ঘ. ব্লাজটাবসস 

৪। উন্নে উক্রিে সাধ্ারনে –                           i. সহিাসী ii. বর্ন্নিাসী   iii. কর্ৌন  প্রেননক্ষম 

 
ক. অমরা খ. গর্ণফুল গ. োইজগাি ঘ. ব্লাজটাবসস 

৪। উন্নে উক্রিে সাধ্ারনে –                           i. সহিাসী ii. বর্ন্নিাসী   iii. কর্ৌন  প্রেননক্ষম 

ককানটি সটঠক ?                                              ক. i ও ii   খ. i ও ii𝑖  গ.  ii ও  iii  ঘ. i ,  ii ও iii 

৫। সাইজিাকাইজনবসজসর কাে –  

¡.ফুল কফািাজে রূ্বমকা রাজখ ii. ককাষ িৃক্রিজে রূ্বমকা রাজখ  

 iii. িীেহীন ফল উৎপােজন সাহার্য কজর 

ককানটি সটঠক ?                                              ক. i ও ii   খ. i ও ii𝑖  গ.  ii ও  iii  ঘ. i ,  ii ও iii 

৬। মানি মক্রিজস্কর সিজচজয় িড় অংশ ককানটি ?  

                                                  ক. পনস খ. কসবরব্রাম গ. কসবরজিলাম ঘ. হাইজপাথ্যালামাস 

৭। বনজচর ককানটির অর্াজি মানষু পারবকনস করাজগ কর্াজগ ?  

                                                     ক. থ্াইমক্রিন খ. ইনসুবলন  গ. কডাপাবমন ঘ. ইজরাজেন 

৮। ককানটির অর্াজি মানজুষর অবটওজপাজরবসস হয় ?   

                                                                        ক. Ca খ. Fe গ. আজয়াবডন ঘ. বর্িাবমন –ই 

৯। ৫০ িছর কিবশ িয়স্ক পুরুষ ও মবহলাজের বেবনক কে mg কযালবসয়াম গ্রহন করা 

 প্রজয়ােন ?                               ক. ১০০০ mg   খ. ১২০০ mg  গ. ২১০০ mg ঘ. ২২০০ mg 

১০। সারজকাজলমা হজে -–   

             i. কপবশর আিারনী ii. কপবশ ও কিনডজনর সংজর্াগ স্থজল কশষ হয়   iii.অবস্থর আিারনী 

ককানটি সটঠক ?                                               ক. i ও ii   খ. i ও ii𝑖  গ.  ii ও  iii  ঘ. i ,  ii ও iii 

 

বনজচর ছক লক্ষ কর এিং ১১ ও ১২ নং প্রজের উত্তর োওঃ- 

কিাজরাবফল কিাজরাফরম পিাবশয়াম 

A B C 

১১। উদ্দীপজকর ককান অংজশর পোথ্ ণগুজলার উপবস্থবেজে সাজলকসংজেষন িন্ধ হজয় কর্জে  

পাজর ?                                                        ক.  A     খ.  B       গ.  C       ঘ.  A ও C 

১২। A বচবিে অংশ কিবশ থ্াকজল কী হজে পাজর ?  

 i. এনোইজমর আবধ্কযো কেখা কেয় 

 ii. এনোইজমর অর্াি কেখা কেয়  

  iii. সাজলকসংজেষন হ্রাস পায় 

ককানটি সটঠক ?                                             ক. i ও ii   খ. i ও ii𝑖  গ.  ii ও  iii  ঘ. i ,  ii ও iii 

১৩। এবসিাইল ককা-এ কয় কাি ণন বিবশষ্ঠ ?   

                                                         ক. ৩ কাি ণন   খ. ২ কাি ণন গ. ৪ কাি ণন   ঘ.  ৬ কাি ণন 

 

১৪। কযালবর্ন চজির প্রথ্ম স্থায়ী পোথ্ ণ ককানটি ? 

                                                ক. বকজিা এবসড                   খ. ৩-ফসজফাবিসাবরক এবসড                                 

                                    গ. ৩-ফসজফাবিসারালবডহাইি    ঘ. রাইজিাজলাে-১,৫-ডাইফসজফি 

১৫। ককানটিজক শক্রক্ত মুদ্রা িলা হয় ?                    ক.  GTP   খ.  ATP গ.  NDPH২ ঘ. FADH 

 

 ১৬। ককাষ বির্ােজন কিাজমাজোজমর ককান আকারটিজক সািজমিাজসটিক িজল ? 

 ক. I  খ. J  গ. L ঘ. V 

 

১৭। 2n                প্রক্রিয়াটি ঘজি –  

                     n 

   i. মানজুষর শ্বাসনাবলজে   ii.  উন্নে প্রার্ীর শুিাষজয়    iii.  সপুস্পক উক্রিজের পরাগধ্ানীজে 

ককানটি সটঠক ?                                               ক. i ও ii   খ. i ও iii গ.  ii  ও  iii  ঘ. i ,  ii ও iii 

 
পাজশ্ব ণর বচজত্রর আজলাজক  ১৮ ও  ১৯ নং প্রজের উত্তর োও :- 

১৮। পাজশর বচত্রটি মাইজিাবসস ককাষ বির্ােজনর ককান পর্ ণাজয়র ? 

ক.  কপ্রাজফে খ. কমিাজফে  গ. এনাজফে    ঘ. কিজলাজফে 

১৯। পাজশর বচজত্র কেখা র্ায় –         i. কসজিাবময়ার েুই র্াজগ বির্ক্ত   

                                                    ii. বিকষ ণন শক্রক্ত হ্রাস পায়                

                                                    iii. কিাজমাজসাম বেজঘ ণ িকৃ্রি পায় 

ককানটি সটঠক ?                                ক. i ও ii   খ. i ও iii গ.  ii  ও  iii  ঘ. i ,  ii ও iii 

 

২০। বনজচর ককানটিজে হযাপলজয়ড  কস্পার বেজয় িংশ িৃক্রি ঘজি ?  

                                        ক. অযাবমিা  খ. ফযারাজমবসয়াম   গ.  ডায়ািম  ঘ. কপবনবসবলয়াম 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kv‡Rg Avjx ¯‹zj GÛ K‡jR 
Aa©-evwl©K g~j¨vqb cixÿv-2021 

  10g †kÖwY (D”PZi MwYZ)   
mgqt 1.30 N›Uv         c~Y©gvbt 50 

m„Rbkxj (৩ × ১০ = ৩০) 

1. (1 + p
2
)

7
, 




y

2
 + 

k

y

6

ỳÕwU wØc`x ivwk| 

K. 1g wØc`xwUi c`msL¨v Ges †klc` wbY©q Ki|  

L. 1g wØc`xwU we „̄ÍwZ Ki|  

M.  wØZxq ivwki we¯Í„wZ‡Z y
3
-Gi mnM 160 n‡j k-Gi gvb wbY©q Ki| 

2. 
1

2x + 1
 + 

1

(2x + 1)
2 + 

1

(2x + 1)
3 + .............. GKwU  ¸‡YvËi aviv| 

K. x = 
1

2
 n‡j, avivwUi mvaviY AbycvZ wbY©q Ki|  

L. ÔKÕ n‡Z cÖvß avivwUi cÂg c` Ges cÖ_g cuvPwU c‡`i mgwó wbY©q Ki|  

M.  x Gi Dci Kx kZ© Av‡ivc Ki‡j avivwUi AmxgZK mgwó _vK‡e Ges  avivwUi mgwó wbY©q Ki| 

3.  GKwU gy ª̀v wZbevi wb‡ÿc Kiv n‡jvÑ 

K. gy ª̀vwU GKevi wb‡ÿc Ki‡j †nW I †Uj Avmvi m¤¢vebvi mgwó wbY©q Ki|  

L.  m¤¢ve¨ NUbvi probability tree A¼b Ki Ges bgybv‡ÿÎwU wjL|  

M.  wZbwU †nW Ges Kgc‡ÿ GKwU †Uj cvIqvi m¤¢vebv †ei Ki| 

বহুনিব বাচিী (১ × ২০ = ২০) 
1. (1 + ax)

n
 we¯Í„wZ‡Z c` msL¨v KZwU 

 K n wU L n  1 wU M 2n wU N n + 1 wU 

2. 1 + 
1

3
 + 

1

3
 + ...... avivwUi 9Zg c‡`i gvb KZ? 

 K 

1

81
 L 

1

27
 M 

1

9
 N 

1

3
  

3. c¨vm‡K‡ji wÎfy‡Ri evg I Wvb w`‡K KZ _v‡K?  

 K 1  L 2 M 3 N 0 

4. 


5

3
 Gi gvb KZ?  

 K 20 L 25 L 15 N 10 

5. (1 + x)
n
 ivwk‡Z n = 0 n‡j c`msL¨v KZ? 

 K 1 L 0 M n N n + 1 

6. (1 + 2x)
4
 Gi we¯Í„wZ‡Z x

3
 Gi mnM KZ?  

 K 24 L 16 M 32 N 1 

7. (1 – 3x)
5
 Gi we¯Í„wZ‡Z x Gi mnM KZ?  

 K 15 L –15 M 0 N 2 

8. GKwU Q°v gvi‡j 3 DVvi m¤¢vebv †KvbwU? 

 K 

1

6
  L 

1

3
  M 

2

3
  N 

1

2
  

wb‡Pi Z_¨ †_‡K (9Ñ10) b¤^i cÖ‡kœi DËi `vI : 

GKwU _wj‡Z bxj ej 12wU, mv`v ej 16wU Ges Kv‡jv ej 20wU Av‡Q| •`efv‡e GKUv ej †bIqv n‡jv| 

9. ejwU bxj nIqvi m¤¢vebv KZ? 

 K 

1

16
  L 

1

12
  M 

1

8
  N 

1

4
  

10. ejwU mv`v bv nIqvi m¤¢vebv KZ? 

 K 

1

3
  L 

2

3
  M 

1

16
  N 

1

48
  

11.m¤¢vebvi m‡e©v”P gvb KZ? 

 K 0 †_‡K ¶z ª̀Zi L 0 

 M 1 N 1 †_‡K e„nËi 

12.GKwU wbi‡cÿ Q°v wb‡ÿ‡ci NUbvqÑ 

 i. bgybv we› ỳ 6wU 

 ii. bgybv we›`y¸‡jv mgm¤¢ve¨ NUbv 

 iii. bgybv we› ỳ¸‡jv ci¯úi wew”Qbœ NUbv 

 wb‡Pi †KvbwU mwVK?   

 K i I ii L i I iii M ii I iii N i, ii I iii 

13.AvMvgxKvj m~h© c~e©w`‡K DV‡e, GUv †Kvb ai‡bi NUbv?  

 K mgm¤¢e NUbv L wew”Qbœ NUbv 

 M wbwðZ NUbv  N Am¤¢e NUbv 

wb‡Pi Z‡_¨i Av‡jv‡K 14 I 15 bs cÖ‡kœi DËi `vI : 

1 + 
1

2
 + 

1

2
2 + 

1

2
3 .....Amxg aviv| 

14.avivwUi 8g c` KZ n‡e? 

 K 
1

32
 L 

1

64
 M 

1

128
 N 

1

256
 

15.avivwUi cÂg c‡`i mgwó KZ n‡e? 

 K 

16

31
 L 

8

31
 M 

31

8
 N 

31

16
 

16.0, 2, 0, 2, 0.......... AbyµgwUi mvaviY c` wb‡Pi †KvbwU?  

 K 1 + (1)
n
 L 1 + (1)

n
  

 M 1 (1)
n
 N (1)

n
 + (1) 

17.

1

2
, 

1

5
, 

1

10
 ----- AbyµgwUi 7 Zg c` †KvbwU?  

 K 

1

37
 L 

1

50
 M 

1

65
 N 

1

82
 

18.†Kv‡bv Abyµ‡gi c` msL¨v-  

 K mxwgZ  L Amxg M mgvb N Amxg bq 

19.1 + 0.1 + 0.01 + ........ ¸‡YvËi avivwUi AmxgZK mgwó KZ?  

 K 

10

9
  L 

9

10
  M 0.012 N 

10

7
  

20.†Kvb avivi AmxgZK mgwó _vK‡e hw` r Gi gvb nqÑ  

        K r > 1 L r 1        M 1 < r <1  N 2 < r <  2 


