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 A -  নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাও (নিকল্প প্রশ্নগুনি িক্ষিীয়) 1 x 21 = 21 

1) তাপি মূল্িের একক কী? অথিা কু্ষদ্ধমণ্ডল ককাি স্তরল্ক িিা হয়? উঃ- নকল্িাজুি/ গ্রাম 
অথিা ট্রল্পানিয়ার কক। 

2) কগ্াির গ্োস এ কত শতাাংশ নমল্থি থাল্ক? ‘অথিা’ ফায়ার আইস কাল্ক িল্ি? উঃ- 60% 
অথিা নমল্থি হাইল্েটল্ক। 

3) ভারতিল্ষে কপল্ট্রাি এর সাল্থ ককাি জজি জ্বািানি কমশাল্িা হয়? অথিা রান্নার গ্োস LPG এর 
তাপি মূিে কত ? উঃ- ইথািি। অথিা 50 নকল্িা জুি প্রনতগ্রাম। 

4) কজট কেি চিাচি কল্র িাযু়মন্ডল্ির ককাি স্তল্র? উঃ- শান্ত মন্ডল্ি। 

5) িাযু় মন্ডল্ির ককাি স্তল্র কিতার তরঙ্গ প্রনতফনিত হয়? অথিা CFC এর পুল্রা িাম কী? উঃ 
আয়ল্িানিয়াল্র। অথিা কলাল্রা ফল্রা কািেি। EK24 News 

6) 05 কমাি আদশে গ্োল্সর কক্ষল্ে অিস্থার সমীকরণনট কিল্িা। অথিা উয়তার সাল্পল্ক্ষ চািেল্সর 
সূল্ের গ্ানণনতক রূপ কিল্িা। 

 

B - নীচের প্রশ্নগুললর উত্তর দাও (লিকল্প প্রশ্নগুলল লক্ষনীয়)      2 x 9 = 18 

1) লিশ্ব উষ্ণায়ন িলচে কী বিাঝ? এর দুলি ক্ষলেকারক প্রভাি বলচ া। 

2) ফচিাচভালিক বকাশ কী? অথিা লিন হাউস এচফক্ট কী? 

3) সিবজনীন গ্যাস ধ্রুিক কাচক িচল? অথিা উয়োর পরম বেল কাচক িচল? 

4) আদশব গ্যাস িাস্তিগ্যাস কাচক িচল? 

5) লদচনর বিলায় আকাশ বক নীল বদ ানা বকন? অথিা আচলার প্রলেসরণ সংক্রান্ত বেচলর সূত্রলি 
বলচ া। 

6) বলচের আচলাচক বকচের লেত্রসহ সংজ্ঞা বলচ া। 

7) আচলার লিচু্ছরণ িা লিচক্ষপণ কাচক িচল? অথিা সদ ও অসদ প্রলেলিচের পাথবকয বলচ া। 
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৪) সূর্ব অস্ত র্াওয়ার সময় আকাশ লাল রচের বদ ায় বকন? 

9) বেলমংচয়র িামহস্ত লনয়মলি উচে  কর। অথিা CFL এর েুলনায় LED িযিহাচরর দুলি সুলিধা 
উচে  কচরা। EK24 News 

10) েল়িৎ েুেকীয় আচিশ সংক্রান্ত ফযারাচের সূত্রগুলল বলচ া। অথিা অযালিয়াচরর সন্তরণ 
লনয়মলি বলচ া। 

C -  নীচের প্রশ্নগুললর উত্তর দাও (লিকল্প প্রশ্নগুলল লক্ষনীয়)                   3x12 = 36 

 

1) 27°C উয়োয় 1 atm োচপ 16 ললিার গ্যাচস কে বমাল গ্যাস আচে ? 

2) গ্যাস সংক্রান্ত োলবস সূত্রলি লিিৃে কচরা এিং সূত্রলিচক বল লেচত্রর (V িনাম t) সাহাচর্য 
প্রকাশ কচরা। 

3) বকাচনা ধােি কািবচনচির 220g বক উত্তপ্ত করচল 112g ধােি অক্সাইে ও একলি গ্যাসীয় 
বর্ৌগ্ উৎপন্ন হয়। গ্যাসীয় বর্ৌগ্লির িাষ্পঘনত্ব 22, লিলক্রয়ালিচে কে বমাল গ্যাসীয় বর্ৌগ্ উৎপন্ন 
হয়? 

4) উচ্চোপমাত্রায় Al দ্বারা Fe2O বক লিজালরে কচর 558g Fe প্রস্তুলের জনয কেিাম AI 
প্রচয়াজন ? লিলক্রয়ালিচে কে বমাল Fe2O2 লাগ্চি? (Fe=55.8, Al=27, O=16) 5) A ও B 
পরস্পর লিলক্রয়া কচর নীচের রাসায়লনক সমীকরণ অনুর্ায়ী C উৎপন্ন কচর। 2A+B 2CIA, B ও 
C র্থাক্রচম লেনলি গ্যাসীয় পদাচথবর সংচকে। A ও B এর িাষ্পঘনত্ব র্থাক্রচম 32 ও 161 Cএর 
িাষ্পঘনত্ব লনণবয় কচরা। 

6) একনট িস্তুর জদর্ঘেে 5 কসনম। এনটল্ক উত্তি কিল্ের সামল্ি িস্তুনটল্ক 2 কসনম দূরল্ে করল্ি 10 
কসনম জদল্র্ঘেের প্রনতনিম্ব পাওয়া কগ্ি। জরনিক নিির্েি ও প্রনতনিম্ব দূরে কত? 

7) উত্তর কিল্ের সাহাল্যে কীভাল্ি সমশীষে ও নিিনর্েত প্রনতনিম্ব গ্ঠি করা যায়? ককাি র্রল্ির 
কিল্ের সাহাল্যে দীর্ঘে দৃনি প্রনতকার করা যায়? 

৪) ককািা মার্েল্ম আল্িার কিগ্ 2x10° m/s হল্ি, ওই মার্েল্মর প্রনতসরাঙ্ক কত? 
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9) 62 করাল্র্র র্াতি তারল্ক এমিভাল্ি টািা হি যাল্ত এর জদর্ঘেে প্রাথনমক জদল্র্ঘেের নুগুি হয়। 
অনন্তম করার্ কত? 

10) জিনিদুেৎ উৎপাদল্ির নভনত্তগ্ত ককৌশিনট সাংল্ক্ষল্প কিল্িা। এিাল্ি শনির রূপান্তরনট 
কীরূপ? 

11) তন়িৎ চুম্বকীয় আল্িশ সাংক্রান্ত ফোরাল্ের সূেগুনি কিল্িা। পনরিতেী তন়িৎ প্রিাহ িিল্ত কী 
কিাল্ া? 

12) 10 ওহম করার্নিনশি একনট তারল্ক সমাি দু-ভাল্ি ভাগ্ কল্র সমান্তরাি সমিাল্য় যুি করা 
হি। তুিেল্রার্ কত হল্ি নিণেয় কর। 

13) 440 ওহম করাল্র্র িানতল্ক 220 কফাল্ট কমইিল্স 10 র্ঘন্টার জিে যুি করা হি। িেনয়ত 
তন়িৎশনির পনরমাণ BOT একাল্ক নিণেয় কল্রা। 

14) কমাজল্ির পরীক্ষার গুরুেপূণে নসদ্ধান্ত কী? পযোয় সারনণর কক্ষল্ে এই নসদ্ধাল্ন্তর গুরুে কী? 
EK24 News 

15) কোল্িরাইিাল্রর েয়ী সূেনট কিল্িা। CI, Br. I ওF কক তাল্দর জারণ ক্ষমতার ঊর্ধ্েক্রল্ম 
সাজাও। 
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