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Madhyamik Physical Science Suggestion PDF - মাধ্যমমক ভ ৌত মিজ্ঞান 
সাজেশন 

                                     Group-A                   1x 15 = 15 

1) মিকল্পগুমির মধ্য ভেজক সমিক উত্তরমি মনিবাচন কজর ভিজ া। প্রমতমি প্রজের মান 1 

1) ওজোন গ্যাস ধ্বংজস ভকানমি অনুঘিজকর কাে কজর? a) No. b) NO.C)CFC d) N.O,  

2) ভকান জ্বািামনর তাপন মূিয সজিবাচ্চ? a) LPG. b) ভপজরাি. c) কয়িা d) 
হাইজরাজেন। 

3) CFC িযিহৃত হয় – ক) ওজ জন  ) মিজেগ্) ভিাস্টাজর ঘ) মমক্সাজর। 

4) STP ভত 11.2 মিিার CO, এর ওেন কত গ্রাম ? a) 22, b) 33, c) 11, d) 88 

5) 1Pa= কত ডাইন প্রমত ভসমিমমিার ভকায়ার? a) 1, b) 10, c) 100. d) 1000 

6) একমি আদশব গ্যাজসর প্রমত একক আয়তজন ভমৌি সং যা হি- a) PT/R, b) PRT. c) 

P / RT. d) RT/P 

7) পরম ভকজি েজির সু্ফিনাঙ্ক কত? a) 273k, b) 373k, c) 173k, d) 473k. 

8) ভকান প্রকার দপবজন প্রমতমিম্ব সিদা অসদ্ ও  িাকার? a) সমতি দপবন b) অিতি 
দপবন c) উত্তি দপবন d) ভকাজনামিই নয়। 

9 ) মপ্রেজমর সাদা আজিার প্রমতসরজে ভে আজিার মিচুযমত সিবমনম্ন হয়? a) ভিগুমন c) 
হিুদ গ্) সিুে d) িাি। 

10) ভকান আজিার মিজেপন সি ভচজয় ভিমশ? a) নীি b) িাি c) হিুদ d) ভিগুমন। 

11) দন্তমচমকৎসকগ্ে ভে দপবন মি িযিহার কজরন ভসমি হি- a) উত্তি b) অিতি c) 
সমতি d) মিসমতি। 
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12) ভকানমি ভমৌমিক রং নয়? a) িাি b) নীি c) হিুদ d) সিুে। 

13) ভরাজধ্র একজকর নাম কী? a) ভ াল্ট b) এমিয়ার c) কুিম্ব d) ওহম। 

14) তম়িৎ েমতার SI একক ভকানমি ? a) ওয়াি b) ভ াল্ট q) কুিম্ব J) অযামিয়ার। 

15) নীজচর ভকানমি তম়িৎ মি জির একক? a) ভ াল্ট b) কুিম্ব c) ওয়াি d) েুি। 

16) এক Wh = x েুি, x এর মান হজিা a) 360, b) 36000, c) 36, d) 3600. 

17) সিজচজয় ভিমশ মিদুযৎ িাাঁচায় - a) CFL b) LED c)  াকর িামত d) সিকামি। 

18) r ওহম ভরাজধ্র n সং যক তারজক সমান্তরাি সমিাজয় েুক্ত করজি তুিযজরাজধ্র 
মান হজি? EK24 News 

19) ভকান ভমৌমিমির োরন েমতা সিজচজয় কম? a) K, b) Na. c) Cs,r d) Li. 

20) ভকান ভমৌিমির মিোরন েমতা সিবমনম্ন? a) K. b) Na. c) Li, d) Cs. 

21) ভকান হযাজিাজেন ভমৌিমির আকার সিজচজয় ভ াজিা? a) Br b) L c) CI d) F. 

22) ভকানমি সমিগ্ত ভমৌি েজি দ্রিী ূত হয় না? a) Co, b) Ca, c) Mg. d) Zn. 

23) ভকান সমজোেী ভেৌগ্মি োজি দ্রিী ূত হয় না? a) মচমন b) কািবন ভিজরাজলারাইড 
c) গু্লজকাে d) অযাজমামনয়া। 

24) ভলামরন পরমােুর িাইজরর কজে ইজিকরন সং যা- a) 7. b) 2. c) 1, d) ৪মি। 

25) ভকানমি তম়িৎজোেী ভেৌগ্ -- a) NH. b) H. O. c) CH, d) NaH. 

26) একমি োরীয় মৃমত্তকা ধ্াতু হি- a) Kb) As, c) Mg. d) AI. 

27) আকাজশর রং নীি দদ জনার কারন হি আজিার ) প্রমতফিন b) প্রমতসরন c) 
িযমতচার d) মিজেপন। 
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28) ভকান ভেৌজগ্ মিিিন আজ  ? a) ইমেমিন b) ভলাজরাফমব c) েি d) মমজেন। 

 

1) c, 2) d, 3) b, 4) a, 5) b. 6) d. 7) b, 8) c, 9) d. 10) a, 11(b, 12) c, 13) d. 14) a. 
15) a, 16) d. 17) b, 18) d. 19) c. 20) e, 21) d. 22) a, 23) b, 24) a, 25). d. 26) c. 
27) d, 28) a. 

 

                               Group – B            1 x 21 = 21 

(2) মনম্নমিম ত প্রেগুমির উত্তর দাও (মিকল্প প্রেগুমি িেনীয়)  

1) তাপন মূজিযর একক কী? অেিা েুদ্ধমণ্ডল ভকান স্তরজক িিা হয়? উঃ- মকজিােুি/ 
গ্রাম অেিা রজপামস্ফয়ার ভক। 

2) ভগ্াির গ্যাস এ কত শতাংশ মমজেন োজক? ‘অেিা’ ফায়ার আইস কাজক িজি? 
উঃ- 60% অেিা মমজেন হাইজরিজক। 

3)  ারতিজষব ভপজরাি এর সাজে ভকান দেি জ্বািামন ভমশাজনা হয়? অেিা রান্নার 
গ্যাস LPG এর তাপন মূিয কত ? উঃ- ইোনি। অেিা 50 মকজিা েুি প্রমতগ্রাম। 

4) ভেি ভেন চিাচি কজর িাযু়মন্ডজির ভকান স্তজর? উঃ- শান্ত মন্ডজি। 

5) িাযু় মন্ডজির ভকান স্তজর ভিতার তরঙ্গ প্রমতফমিত হয়? অেিা CFC এর পুজরা নাম 
কী? উঃ আয়জনামস্ফয়াজর। অেিা ভলাজরা ফজরা কািবন। EK24 News 

6) 05 ভমাি আদশব গ্যাজসর ভেজে অিস্থার সমীকরেমি ভিজ া। অেিা উয়তার 
সাজপজে চািবজসর সূজের গ্ামেমতক রূপ ভিজ া। 
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শূনযস্থান পূরে কজরা :- 

7) িাযু়মন্ডজির চাপ মাপা হয় ---- েজের সাহাজেয। অেিা ঘজর ধূ্জপর গ্ি পাওয়া 
োয় গ্যাজসর ধ্জমবর েনয। উঃ- িযাজরামমিার। অেিা িযাপন। 

৪) শমক্তর প্রধ্ান উৎস ------ -। অেিা পৃমেিীর  াতা িিা হয় িাযু়মন্ডজির স্তরজক। 
উঃ- সূেব অেিা ওজোন। EK24 News 

9) ভরডন হজিা একমি ভতেমিয় -------জমৌি। অেিা ভমজন্ডমিজফর সংজশামধ্ত পেবায় 
সারমেজত পেবায় সং যা-------। উঃ- মনমিয় অেিা 7 

সতয অেিা মমেযা মনিবাচন কজরা :- 

10) আদশব গ্যাস সমীকরে হজিা PV=nRTঅেিা অযাজ াগ্াজরা প্রকল্প ভকিিমাে 
গ্যাজসর ভেজে প্রজোেয। উঃ সতয অেিা সতয। 

11) একই উয়তা ও চাজপ সমআয়তন CO, ও N, গ্যাজসর মজধ্য অেুর সং যা পৃেক। 
অেিা অযাজ াগ্াজরা সূজে গ্যাজসর অেুগুমির আয়তন গ্েয করা হয়। উঃ- মমেযা অেিা 
মমেযা। 

12) িজয়ি সূজের গ্ামেমতক রূপমি ভি । অেিা ভকানমি হািকা আদ্র িাযু় না শুষ্ক 
িাযু়? আদ্রব িাযু়। 

13) সাদা আজিার মিশুদ্ধ িেবামির প্রামন্তক িেব দুমি কী কী? উঃ- িাি ও ভিগুমন। 

14) সরি কযাজমরাজত কী ধ্রজনর ভিন্স িযিহৃত হয়? অেিা গৃ্হসোমির িতবনীজত 
িাই  তার  া়িা িামক তার দুমি কী কী? উঃ- উত্তি ভিন্স অেিা মনউরন ও আমেবং 
তার। 
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15) একমি িরধ্াতুর উদাহরে দাও। অেিা ভতেমিয় মনমিয় ভমৌিমির নাম কী? উঃ- 
Pt অেিা ভরডন। 

16) ভকান শজতব NaCl তম়িৎ পমরিহন কজর? উঃ- গ্মেত িা উপেুক্ত দ্রািজক দ্রিী ূত 
অিস্থায়। 17) F2 অেুর িুইস ডট্ মচে অঙ্কন কজরা। (F=9) অেি CaO ভত কী ধ্রজনর 
রাসায়মনক িিন িতবমান? অেিা আয়নীয় িা তম়িৎ ভোেী। 

18) ভগ্াল্ড ভেমিং এর সময় অযাজনাড মহসাজি কী িযিহৃত হয়? উঃ- ভসানার পাত। 

19) মপতজির চামজচর ওপর মসি াজরর তম়িৎ ভিপজন অযাজনাডমি কী? উঃ- মিশুদ্ধ 
মসি ার। EK24 News 

20) তম়িৎ মিজেষজন ভকান প্রকাজরর তম়িৎ প্রিাহ িযিহার করা হয়? উঃ- সমপ্রিাহ। 

21) ভকাজনা তম়িৎ মিজেজষযর েিীয় দ্রিজনর তম়িৎ মিজেষজন ভকান আয়ন কযাজোজডর 
মদজক ধ্ামিত হয়? উঃ- কযািায়ন ও অযান্নয়ন। 

22) িামস্তজের সজঙ্গ ডান স্তজের সামসয মিধ্ান কজরা :-                   1×4 = 4 

          ৰাম স্তে                                       ডান স্তে 

১) একমি োরীয় মৃমত্তকা ধ্াতু                           ক) ৪মি। 

২) একমি চযািজকাজেন                                  ) কযািমশয়াম। 

৩) ইমেমিন অেুজত সমজোেী িিজনর ভমাি সং যা        গ্) ভসজিমনয়াম। 

৪) মমজেজনর অেুজত সমজোেী িিজনর ভমাি সং যা       ঘ) ৬মি। 

উঃ- ১)  ), ২) গ্, ৩) ঘ, ৪) ক) । 

 

                                   Group - C                               2x9 = 18 
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3) নীচের প্রশ্নগুললর উত্তর দাও (লিকল্প প্রশ্নগুলল লক্ষনীয়) 

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 আচলাচ ক বকচের লেত্রসহ সংজ্ঞা বলচ া। 

7) আচলার লিচু্ছরণ িা লিচক্ষপণ কাচক িচল? অথিা সদ ও অসদ প্রলেলিচের পাথবকয বলচ া। 

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 া। 

11) বিদুযলেক লহিার ও ইলি এে নাইচলাম োর িযিহার করা হয় বকন? অথিা লনচকাচজন বমৌল 
ও োলচকাচজন বমৌল কাচক িচল? 

12) সমচর্াজী ও েল়িৎচর্াজী বর্ৌচগ্র দুলি পাথবকয বলচ া। অথিা েল়িৎ লিচেষণ কী? 

13) গ্লণে অিস্থায় বসালেয়াম বলারাইে েল়িৎ পলরিহন কচর বকন? অথিা অযাচনাে মাে কাচক 
িচল? 

14) লমচথন হাইচেি কী? অথিা লস্থলেশীল উন্নয়চনর ধারনালি কী? 

15) গ্যাচসর োপ লিগুন ও আয়েন অচধবক করা হল। গ্যাসলির অলস্তম উন্নো কে হচি? 
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16) বকাচনা উত্তল বলচের আচলাকচকে িলচে কী বিাঝায়? অথিা একলি সরল কযাচমরা িারা 
গ্লিে প্রলেলিচের দুলি বিলশষ্ট্য বলচ া। 

17) 220V-60W 110V-60W বিদুযলেক িালে দুলির বরাচধর অনুপাে লনণবয় কচরা। 

18) েল়িৎোলক িল ও লিভি প্রচভচদর মচধয, একলি কচর সাদৃশয ও বিশাদৃশয উচে  কচরা। 

19) দুলি বভৌেধচমবর সাহাচর্য বসালেয়াম বলারাইে ও নযাপথললচনর মচধয পাথবকয বল । অথিা 

বকাচশল আয়নীয় িন্ধন গ্িন কীভাচি িযা যা কচরন।  EK24 News 

20) লুইচসর ধারনা অনুর্ায়ী সমচর্াজী িন্ধন কীভাচি গ্লিে হয় একলি উদাহরণ লদচয় বলচ া। 
অথিা বসালেয়াম বলারাইচের িন্ধন Na-CI লহচসচি প্রকাশ করা র্ায় না বকন? 

 

 

                               Group – D                         3x12 = 36 

3) নীচের প্রশ্নগুললর উত্তর দাও (লিকল্প প্রশ্নগুলল লক্ষনীয়) 

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 িারা 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। 
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6) একমি িস্তুর দদঘবয 5 ভসমম। এমিজক উত্তি ভিজন্সর সামজন িস্তুমিজক 2 ভসমম দূরজে 
ভরজ  10 ভসমম দদজঘবযর প্রমতমিম্ব পাওয়া ভগ্ি। দরম ক মিিধ্বন ও প্রমতমিম্ব দূরে কত? 

7) উত্তর ভিজন্সর সাহাজেয কী াজি সমশীষব ও মিিমধ্বত প্রমতমিম্ব গ্িন করা োয়? ভকান 
ধ্রজনর ভিজন্সর সাহাজেয দীঘব দৃমি প্রমতকার করা োয়? 

৪) ভকানা মাধ্যজম আজিার ভিগ্ 2x10° m/s হজি, ওই মাধ্যজমর প্রমতসরাঙ্ক কত? 

9) 62 ভরাজধ্র ধ্াতি তারজক এমন াজি িানা হি োজত এর দদঘবয প্রােমমক দদজঘবযর 
মিগুন হয়। অমন্তম ভরাধ্ কত? 

10) েিমিদুযৎ উৎপাদজনর ম মত্তগ্ত ভকৌশিমি সংজেজপ ভিজ া। এ াজন শমক্তর 
রূপান্তরমি কীরূপ? 

11) তম়িৎ চুম্বকীয় আজিশ সংক্রান্ত ফযারাজডর সূেগুমি ভিজ া। পমরিতবী তম়িৎ প্রিাহ 
িিজত কী ভিাজ া? 

12) 10 ওহম ভরাধ্মিমশি একমি তারজক সমান দু- াজি  াগ্ কজর সমান্তরাি সমিাজয় 
েুক্ত করা হি। তুিযজরাধ্ কত হজি মনেবয় কর। 

13) 440 ওহম ভরাজধ্র িামতজক 220 ভফাল্ট ভমইনজস 10 ঘিার েনয েুক্ত করা হি। 
িযময়ত তম়িৎশমক্তর পমরমাে BOT একাজক মনেবয় কজরা। 

14) ভমােজির পরীোর গুরুেপূেব মসদ্ধান্ত কী? পেবায় সারমের ভেজে এই মসদ্ধাজন্তর 
গুরুে কী? EK24 News 

15) ভডাজিরাইনাজরর েয়ী সূেমি ভিজ া। CI, Br. I ওF ভক তাজদর োরে েমতার 
ঊধ্ববক্রজম সাোও। 
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16) হাইজরাজেজনর ধ্জমবর সজঙ্গ গ্রুপ। ভমৌিগুমির একমি ধ্জমবর এিং গ্রুপ 17 
ভমৌিগুমির দুমি ধ্জমবর সাদৃশয উজে  কজরা। 

17) ভমৌিসমূজহর পেবািৃত্ত ও ধ্মব িিজত কী ভিা ায়? একমি উদাহরেসহ ভি । 
একমি ধ্জমবর উজে  কজরা ভেমি পেবািৃত্ত ধ্মব নয়। 

18) মযাগ্জনমশয়াি এিং অমক্সজেন পরমােুিজয়র ইজিকরনীয় মিনযাজসর সাহাজেয িযা যা 
কজরা। এজদর মিমক্রয়ায় উৎপন্ন ভেৌগ্মি তম়িৎজোেী না সমজোেী হজি? (পরমােু 
ক্রমাঙ্ক 12 ও *8)। EK24 News 

19) কীজসর ম মত্তজত তম়িদমিজেষযগুমিজক তীব্র ও মৃদু তম়িৎমিজেষয মহজসজি 
ভেমেমি াগ্ করা হজয়জ ? তীব্র তম়িৎ মিজেজষযর একমি উদাহরে দাও। 

20) তম়িৎমিজেষজের সময় ভকান শমক্ত রাসায়মনক মিমক্রয়া ঘিাজনার েনয দায়ী? 
অম্লাময়ত েজির তম়িৎ মিজেষজনর সময় কযাজোজ়ি ও অযাজনাজড কী কী মিমক্রয়া 
সংঘমিত হয়? 
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