
                                           প্রথম সাময়িক পরীক্ষা২০২০'র জন্য সংয়ক্ষপ্ত সাজজশন্ : 
১।  সংয়ক্ষপ্ত প্রজনাত্তর : 
                                          অধ্যাি ৯-১৪ এর য়রয় ং থথজক য়শখজে। 
২।  শনূ্যস্থান্ পূরণ : 
                                          অধ্যাি ৯-১৪ এর য়রয় ং থথজক য়শখজে। 
৩।  োম- াম য়মলকরণ : 
                                          অধ্যাি ৯-১৪ এর য়রয় ং থথজক য়শখজে। 

 
৪।  েণণন্ামলূক ও কাঠাজমােদ্ধ প্রজনাত্তর : (জ াগ্যতায়িয়ত্তক) 

 
                                                            অধ্যাি -৯ 

১।   প্র ুয়ি কী? য়েজ্ঞান্ ও প্র ুয়ির পাথণকয েযাখযা কর। 

২।   য়েজ্ঞান্ কী? প্র ুয়ি কীিাজে য়েজ্ঞাজন্র জ্ঞান্জক েযেহার কজর? 

৩।   য়েজ্ঞান্ীরা অন্ুসন্ধাজন্র থক্ষজে এক ধ্রজন্র পদ্ধয়ত অন্ুসরণ কজরন্। তাজের অন্ুসরণীি পদ্ধয়তর ন্াম কী? এর কিয়ি ধ্াপ 

রজিজে ও কী কী? প্রথম ধ্াপয়ির য়েেরণ য়তন্ োজকয থলখ। 

৪।  সেুজ প্রয়তয়েন্ োজস কজর স্কুজল  াি।জস থকান্ ধ্রজন্র প্র ুয়ি েযেহার কজর?  এ প্র ুয়ির আরও য়তন্য়ি উোহরণ 
োও।পয়রজেজশর ওপর এ প্র ুয়ির দুয়ি ক্ষয়তকর প্রিাে থলখ। 

৫।  প্র ুয়ির য়েকাশ থকন্ ঘজি? প্র ুয়ির অপেযেহাজরর চারয়ি উোহরণ োও। 

৬।  য়শক্ষা, য়চয়কৎসা ও কৃয়ি থক্ষজে েযেহৃত একয়ি কজর প্র ুয়ির ন্াম ও প্রয়তয়ি প্র ুয়িজত েযেহৃত একয়ি বেজ্ঞায়ন্ক জ্ঞাজন্র ন্াম 
থলখ। 

৭।   বজে প্র ুয়ি কী? দুইয়ি কজর প্রাচীন্ ও আধ্ুয়ন্ক কৃয়ি প্র ুয়ির ন্াম থলখ। কয়ৃি প্র ুয়ি কীিাজে আমাজের জীেন্মান্ উন্নত 
কজর তা য়তন্ োজকয থলখ। 
৮।  দ্রুত থ াগ্াজ াজগ্র জন্য েযেহৃত দুয়ি প্র ুয়ির ন্াম থলখ। "প্র ুয়ি য়স্থর থাজক ন্া ক্রমাগ্ত েেজল  াি। " উয়িয়ি চার  োজকয 

উজেখ কর। 

 
                                                              অধ্যাি-১০ 

১।   ইন্টারজন্ি কী? ইন্টারজন্জির চারয়ি েযেহার থলখ। 

২।   তথয কী? তথয থকন্ গুরুত্বপূণণ? য়তন্য়ি তথয সংরক্ষণ প্র ুয়ির ন্াম থলখ। 

৩।   তথয য়েয়ন্মি কী? থতামার একজন্ েন্ধু পায়কস্তাজন্ থাজক। তুয়ম তার সাজথ তথয য়েয়ন্মি করজত চাও।জকান্ থকান্ উপাজি তুয়ম 

তার সাজথ তথয য়েয়ন্মি করজত পার? এর জন্য থতামার কী কী প্র ুয়ির েরকার হজে? 

৪।  জান্নাত কয়িউিাজরর থন্িওিাজকণর মাধ্যজম তথয থপজত য়কে ুথমৌয়লক ধ্াপ অন্ুসরণ কজর।  জান্নাজতর এই থন্িওিাকণ মাধ্যময়ির 

ন্াম কী?থস আর কীজসর সাহাজ য এই থন্িওিাকণ েযেহার করজত পাজর? এই মাধ্যজম তথয সংগ্রজহর চারয়ি ধ্াপ থলখ। 

৫।  তুয়ম গ্ণমাধ্যজম জান্জত পারজল য়েশ্বজুজ   কজরান্া িাইরাস সংক্রমজণর প্রজকাপ থেজ জে। এই তথয থতামাজক কী করজত 

সাহা য  করজে তা দুই োজকয থলখ।এই তথয য়েয়ন্মজির থক্ষজে তুয়ম কী করজে তা চার োজকয থলখ। 

৬।  তথয য়েয়ন্মজির চারয়ি মাধ্যজমর ন্াম থলখ। োংলাজেজশ ঘূয়ণণঝ  আসজে- এয়ি জান্ার পর তুয়ম কী করজে?  এ সিজকণ চারয়ি 

োকয থলখ।রায়কে থরয় ওজত থখলার থস্কার শুন্জে।এ কাজজ থকান্ প্র ুয়ি েযেহার করা হি? এ প্র ুয়ির দুইয়ি উোহরণ োও।এ 
প্র ুয়ির সাহাজ য তথয য়েয়ন্মজির য়তন্য়ি উপাি থলখ। 
৭।  দুইয়ি সাচণ ইয়িজন্র ন্াম থলখ। য়শক্ষাজক্ষজে তথযপ্র ুয়ির পাাঁচয়ি েযেহার থলখ। 

 
                                                               অধ্যাি-১১ 

১।  োিুচাপ কী? য়ন্ম্নচাপ কীিাজে সৃয়ি হি? পাাঁচয়ি োজকয থলখ। 
২।  আেহাওিার চারয়ি উপাোজন্র ন্াম থলখ। আেহাওিা ও জলোিুর মজধ্য চারয়ি পাথণকয থলখ। 

৩।  জলোিু কী? জলোিুর পয়রেতণন্ থরাজধ্ করণীি পাাঁচয়ি কাজ উজেখ কর। 

৪।  বেয়শ্বক উষ্ণািন্ কী? পৃয়থেীর োিুমন্ডজল কােণন্  াই অ্াই  গ্যাস থেজ   াওিা কারণগুজলা পাাঁচ োজকয থলখ। 

৫।  য়গ্রন্হাউজ কী? শীতপ্রধ্ান্ থেজশ কী উজেজশয য়গ্রন্হাউজ োন্াজন্া হি?পাাঁচয়ি োজকয থলখ। 
৬।  য়তন্য়ি য়গ্রন্হাউজ গ্যাজসর ন্াম থলখ। বেয়শ্বক উষ্ণািজন্র দুয়ি কারণ থলখ। প্রয়তকূল পয়রজেজশয়িজক থাকজত থতামার দুয়ি করণীি 

থলখ। 

৭।  কালবেশাখী কী? কালবেশাখী ঝ  সৃয়ির কারণ েযাখযা কজর পাাঁচয়ি োকয থলখ। 

 
 
 



 
                                                              অধ্যাি-১২ 

১।  অয়িজ াজন্ কী? জলোিু পয়রেতণজন্র হার কমাজন্ার জন্য আমাজের পাাঁচয়ি করণীি থলখ। 

২।  পৃয়থেীর গ্  তাপমাো ধ্ীজর ধ্ীজর ো জে। এ অেস্থাজক কী েজল? এর দুয়ি কারণ থলখ। এ অেস্থা থরাজধ্র য়তন্য়ি উপাি উজেখ 
কর। 

৩।  জীোশ্ম জ্বালায়ন্ কী? য়েদুযৎ উৎপােন্ থকন্দ্র কলকারখান্া ও  ান্োহজন্ য়েয়িন্ন জীোশ্ম জ্বালায়ন্ থপা াজন্া হি। এরূপ ২য়ি 

জীোশ্ম জ্বালায়ন্র ন্াম থলখ। জীোশ্ম জ্বালায়ন্ থপা াজন্ার ফজল থকান্ গ্যাস য়ন্গ্ণত হি? এয়ি কীিাজে পৃয়থেীর তাপমাো েৃয়দ্ধ করজে 
তা ২য়ি োজকয থলখ। 

 
                                                                অধ্যাি-১৩ 

১।  প্রাকৃয়তক সিে কী? ন্োিন্জ াগ্য সিে ও ন্োিন্জ াগ্য সিে েলজত কী থোঝাি?থসৌরশয়ির সুয়েধ্া কী? দুইয়ি োজকয 
থলখ। 
২।  থতামার মা প্রাকৃয়তক গ্যাস েযেহার কজর রান্না কজরন্।এয়ি কী ধ্রজন্র এরূপ দুইয়ি সিজের ন্াম উজেখ কর। এ জাতীি সিে 

সংরক্ষণ করার য়তন্য়ি উপাি থলখ। 
৩।  দুয়ি ন্োিন্জ াগ্য সিজের ন্াম থলখ। প্রাকৃয়তক সিজের দুইয়ি গুরুত্ব থলখ। এ সিে সংরক্ষজণর দুইয়ি উপাি থলখ। 

৪।  থকান্ প্রাকৃয়তক সিে থথজক কাচ বতয়র হি? একয়ি মান্েসৃি সিজের ন্াম থলখ। প্রাকৃয়তক সিে ও মান্েসৃি সিজের মজধ্য 

য়তন্য়ি পাথণকয থলখ। 

 
                                                              অধ্যাি-১৪ 

১।  পৃয়থেীর অন্য থেজশর তুলন্াি আমাজের থেজশর জন্সংখযার ঘন্ত্ব থেয়শ? এর মূল কারণ দুয়ি োজকয থলখ। এর সাজথ সাজথ 
মান্ুজির চায়হো ো জে থকন্ তা দুইয়ি োজকয থলখ।এই েৃয়দ্ধর ফজল পয়রজেজশর থ  সকল উপাোজন্র উপর চাপ ো জে তার ২য়ি 

উোহরণ োও। 

২।  জন্সংখযার ঘন্ত্ব কী? জন্সংখযার দ্রুত েৃয়দ্ধ মান্ুজির থমৌয়লক চায়হোসমজূহর উপর কী ধ্রজন্র প্রিাে থফলজে থস সিজকণ 

পাাঁচয়ি োকয থলখ। 

৩।  থমৌয়লক চায়হো কী? জন্সংখযা েৃয়দ্ধর ফজল মান্ুজির জীেজন্ কী কী সমসযা সৃয়ি হি? এ সিজকণ য়তন্য়ি োকয থলখ। 

৪।  হাইয়ি  গ্ায়   কী? য়েজ্ঞান্ ও প্র ুয়ি য়শক্ষার প্রজিাজন্ীিতা চার োজকয থলখ। 

৫।  প্রাকৃয়তক সিজের ওপর চাপ ো ার প্রধ্ান্ কী?জন্সংখযাজক জন্সিজে রুপান্তয়রত করার চারয়ি উপাি থলখ। 

 
  

  
 


