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we‡kl Abykxjb -২(2020)
‡kÖwY-দশম
welq t Mvn©¯’¨ weÁvb (অধ্যায়ঃ৫ম,৯ম,১২তম,১৮তম )
eûwbe©vPbx cÖkœ (৩০ মমমিট)

1| wkï Lye ax‡i ax‡i †e‡o I‡V †Kvb †iv‡Mi Kvi‡Y?
K) WvDb wmb‡Wªvg
L) gvB‡µv‡mdvwj
M) nvB‡Wªv‡mdvwj
N) wµwUwbRg
2| াধাযণত কয়টি কাযণণ শশু প্রশতফন্ধী য়?
ক) ২টি খ) ৩টি গ) ৪টি ঘ) ৫টি
3| Zvwji Kvco †Quov Ask A‡cÿv †Kgb n‡e?
K) †QvU
L) gm„b
M) k³
N) eo
4| Kx‡mi gva¨‡g K‡ÿi MVbMZ ÎæwU †X‡K ivLv hvq?
K) c`©v
L) Avmeve
M) is
N) weQvbv
5| Avmevec‡Îi e¨envwiK w`K we‡ePbv Ki‡Z n‡e Kx Kvi‡Y?
K) PjvP‡ji myweav‡_©
L) m¾vi myweav‡_©
M) web¨v‡mi myweav‡_©
N) bZzbZ¡ Avbq‡b
6| KwP Wv‡ei cvwb †Kvb ai‡bi †ivMxi Rb¨ DcKvix?
K) Wvqv‡ewUm
L) ü`‡ivM
M) wKWbx mgm¨v
N) D”P i³Pvc
৭। KZ eQ‡iর c‡i mšÍvb Rb¥ w`‡j mšÍvb cÖwZeÜx nIqvi
Avk¼v _v‡K?
K) 30 eQi
L) 32 eQi
M) 35 eQi
N) 40 eQi
৮। Avmeve wbe©vP‡b cÖ_g we‡eP¨ welq †KvbwU?
K) cwiev‡ii Avq
L) Dc‡hvMxZv
M) ¯’vwqZ¡
N) cÖ‡qvRbxqZv
৯। dzj †ewkÿY ZvRv _v‡KÑ
i) cošÍ †ejvq dzj KvU‡j
ii) ‡fv‡i Wvj Qvov dzj KvU‡j
iii) dzj`vwbi cvwb‡Z wPwb †gkv‡j
wb‡Pi †KvbwU mwVK?
K) i I iii
L) i I ii
M) ii I iii
N) i, ii I iii
১০। ï®‹ †aŠ‡Z e¨env‡ii Rb¨ Rvwgj Zvi jwÛª‡Z Zij c`v_©
e¨envi K‡i| D³ Zij c`v_© wb‡Pi †hwU‡K wb‡`©k K‡iÑ
i) wfwbMvi ii) ‡ebRj
iii) ‡c‡Uªvj
wb‡Pi †KvbwU mwVK?
K) i L) i I ii M) i I iii N) ii I iii
১১। gv I mšÍv‡bi Rh Dcv`v‡bi g‡a¨ wgj bv _vK‡j †KvbwU
nq?
K) wkïi gv_v eo
L) wkïi ZvjyKvUv
M) wµwUwbRg
N) g„Z wkï
১২। কাণেয কাঠিন্য ও ঔজ্জ্বল্য সৃশিণত ককানটি ব্যফায কযা য়?
ক) স্টাচ চ খ) শবণনগায গ) কফাযাক্স ঘ) যাণভাশনয়া
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১৩। ‡Kvb †ivMwU n‡j †bvbv Bwjk LvIqv ev` w`‡Z
n‡e?
K) D”P i³Pvc
L) RwÛm
M) Wvqv‡ewUm
N) ü`‡ivM
১৪। gv‡qi Mf©ve¯’vq cÖ_g KZ gv‡mi g‡a¨ Rvg©vb nvg n‡j
Mf©¯’¨ wkïi Ici ÿwZKi cÖfve c‡o?
K) 2 gvm L) 3 gvm M) 4 gvm N) 5 gvm
≠ wb‡Pi DÏxcKwU c‡o ১৫, ১৬ ও ১৭bs cÖ‡kœi DËi `vIt
Acjv R‡b¥i ci †_‡K eyw× cÖwZeÜxZvi wkKvi| †m Ab¨ wkï †_‡K
Avjv`v| Zv‡K we‡kl ¯‹z‡j fwZ© Kiv‡bv n‡q‡Q|
১৫। eyw× cÖwZeÜxZvi †ÿ‡Î †Kvb Z_¨wU mwVK?
K) GwU wbivgq‡hvM¨ bq
L) GwU msµvgK
M) GwU gvbwmK †ivM
N) GwU eskMZ mgm¨v
১৬। Acjvi AvPi‡Yi Dbœq‡bi Rb¨ hv cÖ‡qvRb (i) we‡kl wkÿv
(ii) gvbwmK wPwKrmv
(iii) we‡kl hZœ
wb‡Pi †KvbwU mwVK?
K) i I ii L) i I iii M) ii I iii N) i,ii I iii
১৭ | wb‡¤œi †Kvb ‰ewkó¨¸‡jv Acjv‡K Ab¨‡`i †_‡K Avjv`v
K‡ii) wewfbœ weKvk eq‡mi Zzjbvq Kg
ii) my² †Kvb KvR Ki‡Z cv‡i bv
iii) Nb Nb মিঁচুমি nq
wb‡Pi †KvbwU mwVK?
K) i I ii L) i I iii M) ii I iii N) i,ii I iii
১৮। ‡Kvb ai‡bi AvZ¥x‡qi mv‡_ weevn n‡j wkï cÖwZeÜx n‡Z
cv‡i?
K) K¬vm‡gU
L) ‡eqvBb
M) PvPv‡Zv fvB‡evb
N) cÖwZ‡ekx
১৯। wkïi WvDb wm‡Ûªvg n‡j †h jÿY †`Lv hvqi) Zxh©K †PvL
ii) ‡MvjvKvi gy‡LvgÛj
iii) nvZ, cv I Nvo Lv‡Uv
wb‡Pi †KvbwU mwVK?
K) i I ii L) i I iii M) ii I iii N) i,ii I iii
২০। শভজান াণফ হৃদণযাণগ অক্রান্ত ওয়ায় ডাক্তায তাণক খাফায
গ্রণণ ীভাফদ্ধতা শদণয়ণছন। এণেণে ককান খাফাযগুণরা তায
জন্য উণমাগী?
K) মাখি,মি,কমিজা
L) িাি চাি,জাম্বুরা,কমিা
M) সবুজ শাক,সয়াসস,মিম N) ছািা,মচকি চাি,গুড়
২১। জাভান াণফ আনসুশরণনয বাফজশনত কযাণগ অক্রান্ত
ণয়ণছন। তায জন্য কম ধযণনয খাফায শনফ াচ চন কযণত ণফক) মূর জাতীয়
খ) আঁ জাতীয়
গ) শভশি জাতীয়
ঘ) কন্দ জাতীয়
২২। অভাণদয কদণ াধাযণত ককান যণঙয দ াচ উযুক্ত?
ক) উষ্ণ খ) উজ্জ্বর গ) গাঢ় ঘ) ারকা

২৩। কতজশিয় দাথ চ গবচস্থ ভ্রূণণয ককান তন্ত্রণক েশতগ্রস্থ কণয?
ক) শযাকতন্ত্র খ) প্রজননতন্ত্র গ) শ্বাতন্ত্র ঘ) নাবচতন্ত্র
২৪। ককানটিয কেণে গুরুতয বুশদ্ধ প্রশতফশন্ধতা কদখা মায়?
ক) ভাআণক্রাণপাশর খ) স্পাআনা শফশপটা
গ) কণযব্রার রশ ঘ) মুগুয া
# শনণচয উদ্দীকটি ণে ২৫ ও ২৬ নং প্রণেয উত্তয দাওঃ
শভতু তাণদয ঘণযয প্রণয়াজনীয় াভগ্রী কমভনঃ শডণভয কখাা,
ক্ত কাগজ, টিসুয ফক্স আতযাশদ শদণয় শফশবন্ন জ্জাাভগ্রী ততশয
কণয ঘণয াশজণয় যাণখ।
২৫। শভতু তায ককৌতুরী ভানশকতায দ্বাযাi) ব্যশক্তত্ব প্রকা কযণত াণয
ii) গৃণক অকল চণীয় কযণত াণয
iii) ব্যফহৃত াভগ্রীণক ব্যফায উণমাগী কযণত াণয
শনণচয ককানটি ঠিক?
ক) iও ii খ) iও iii গ) iiও iii ঘ) i,iiও iii

২৬। উক্ত কাণজয ভাধ্যণভ শভতুয ভণধ্য ফুণট উণেক) শবণমাজযতা
খ) ধ্যফায়
গ) ব্যশক্তত্ব
ঘ) সৃজনীরতা
২৭। 
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m„Rbkxj cÖkœ (৪৫মমমিট)
১। কভাাযযপ াণফ ঢাকায় স্বল্প কফতণনয যকাযী চাকশয কণযন। ফাফা,ভা,বাআ এফং কছাট কফানণক াণথ যাখায জন্য ম্প্রশত শতশন ফাা বাো
শনণয়ণছন।প্রণয়াজনীয় শকছু অফাফে ককনায শযকল্পনাও শতশন কণযণছন।এ ব্যাাণয শবজ্ঞ কভী াণদক াণফ তাণক ণমাশগতা
কযণছন।
ক) াভঞ্জস্য কাণক ফণর?
১
খ) অভাণদয কদণয অফাওয়া নুমায়ী ককভন দ াচ উণমাগী? ব্যাখ্যা কয।
২
গ) অফাফে ককনায ব্যাাণয কভাাযযপ াণণফয কী কী শফলয় শফণফচনা কযা উশচত?ব্যাখ্যা কয।
৩
ঘ) ক্রয়কৃত অফাফে শফন্যাণ কী কী শফলয় রেয যাখণর কভাাযযপ াণণফয ফাস্থানটি অকল চণীয় ণয় উেণত াণয? শফণেলণ কয। ৪
২। জাভান াণণফয ফয় ঞ্চা ফছয।শতশন একআ াণথ ডায়াণফটি, হৃদণযাগ ও উচ্চ যক্তচাণ ভূগণছন।ডাক্তায তায ব্যফস্থাণে
ঔ ধ
দ
ন, শ শ েশতকয শকছু খাদ্য কখণত শনণলধ কণযণছন।ডাক্তায াণফ অণযা ফণরণছন শনয়শন্ত্রত জীফনমানআ অভাণদয কযাগমুক্ত
যাখণত াণয।
ক) সুস্থ থাকায জন্য প্রশতশদন কত ঘণ্টা ঘুণভয প্রণয়াজন?
১
খ) স্বাস্থযকয খাদ্যাবযা গেন কযা ফরণত কী বুঝায়?ব্যাখ্যা কয।
২
গ) জাভান াণফ কীবাণফ তায কযাগগুণরা শনয়ন্ত্রণণ যাখণফন? অণরাচনা কয।
৩
ঘ) শনয়ভতাশন্ত্রক জীফনমানআ জাভান াণফণক কযাগমুক্ত যাখণত াণয।–উশক্তটিয ণে যুশক্ত শফণেলণ কয।
৪

