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AFMC Admission Test : 2020-21(Question & Solution)

AFMC Admission Test : 202021
1. মহাকােশ তারার িবেস্ফারণেক িক বেল?

Parallax Error : The error/displacement caused in in the
apparent position of the object due to the viewing angle that
is other than the angle that is perpendicular to the object.

(1 point)

⚪ Star
⚪ Blust
⚫ Supernova

4. পৃিথবীর িনট িবভব কত?

⚪ Kilonova

(1 point)

⚪1
⚪ েনই
⚫0

Explanation:

⚪ অসীম

অিতনবতারা (ইংেরিজ: Supernova সুপারেনাভা) হেলা এক ধরেনর
নাক্ষিতর্ক িবেস্ফারণ যার ফলশর্ুিতেত নক্ষতর্ ধব্ংসপর্াপ্ত হয় এবং অবেশষরূেপ
থােক িনউটর্ন তারা িকংবা কৃষ্ণিববর।

Explanation:

সূেযর্র েচেয় ৮-১৫ গুণ েবিশ ভেরর নক্ষতর্সমূেহর অভয্ন্তের হাইেডর্ােজেনর
সংেযাজন িবিকর্য়ায় ৈতির হয় িহিলয়াম, িহিলয়ােমর সংেযাজেন ৈতির হয় কাবর্ন
এবং েসই কাবর্েনর সংেযাজেন ৈতির হয় েলাহা। েলাহা ৈতিরর মধয্ িদেয়
েকন্দর্ীণ িবিকর্য়াসমূেহর পরম্পরার পিরসমািপ্ত ঘেট, কারণ এর পেরর িবিকর্য়ািট
তাপেশাষী। এমনই এক সমেয় নক্ষেতর্র অভয্ন্তরস্থ বিহমুখ
র্ ী চাপ যেথষ্ট পিরমাণ
কেম যাওয়ায় এিট আর মহাকষর্ীয় আকষর্ণ বলেক েঠিকেয় রাখেত পাের না,
ফেল নক্ষেতর্ ঘেট এক পর্চণ্ড অন্তেস্ফাটন (Implosion)। নক্ষতর্িটর েবিশরভাগ
ভরই এর েকেন্দর্ সংকুিচত হেয় পেড়, আর গয্াসীয় বাতাবরণিট িছন্ন-িবিচ্ছন্ন
হেয় পর্বলেবেগ চারিদেক ছিড়েয় পেড়। এই ঘটনাই অিতনবতারা িবেস্ফারণ
িহেসেব পিরিচত। এই ধরেনর িবেস্ফারেণ িবপুল পিরমাণ শিক্ত িনগর্ত হয় এবং
সংিশ্লষ্ট নক্ষতর্িট সামিয়কভােব পুেরা ছায়াপেথর েচেয়ও েবিশ উজ্জব্ল হেয় ওেঠ।

5. মহাকষর্ীয় ধর্ুবেকর মান কত?

(1 point)

⚪ 6.67×1011 Nm2Kg-2
⚪ 4.67×10-11 Nm2Kg-2
⚫ 6.67×10-11 Nm2Kg-2
⚪ 6.67×10-13 Nm2Kg-2

2. 220V েকান উৎেসর পর্বাহমাতর্া 6A হেল এিট িদেয়

(1 point)

60W ক্ষমতার কয়িট বািত জব্ালােত পারেব?

Explanation:

⚪ 20িট
⚪ 21িট
⚫ 22িট
⚪ 60িট

Explanation:
আমরা জািন,

6. 1 িকেলাওয়াট ঘন্টা সমান কত জুল?

ক্ষমতা,P=VI=200×6=1320W

(1 point)

⚫ 3.6×106j
⚪ 3.6×105j

আমরা বলেত পাির,

⚪ 3.6×104j

60W ক্ষমতা িদেয় 1িট বািত জব্ালােত পারব।

⚪ 3.6×103j

তেব,1320W ক্ষমতা িদেয় 1320/60 =22িট জব্ালােত পারব।
Explanation:
3. Parallax Error েকান ধরেনর তর্ুিট?

(1 point)

⚫ বয্িক্তগত তর্ুিট
⚪ যািন্তর্ক তর্ুিট
⚪ অিনয়িমত তর্ুিট
⚪ িনয়িমত তর্ুিট

Explanation:
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7. েকানিট সবেচেয় দূবর্ল বল েকানিট?

(1 point)

⚪ সবল িনউক্লীয় বল

10. Magnetic Field Density - এর একক েকানিট?

⚪ দূবর্ল িনউক্লীয় বল

(1 point)

⚪ Tm-2

⚫ মহাকষর্ বল

⚪ Tm-1

⚪ তিড়ৎ েচৗমব্কীয় বল

⚫T
⚪ None

Explanation:
Explanation:

8. তাপগিতিবদয্ার িদব্তীয় সূতর্ পর্দান কেরন েক?

(1 point)

⚪ সািদ কােনর্া
⚫ িবজ্ঞানী ক্লািসয়াস
⚪ িবজ্ঞানী েকলিভন
⚪ ময্াক্স প্লাংক

11. েকান টর্ান্সফমর্ােরর মুখয্ কুন্ডলী ও েগৗণ কুন্ডলীর

(1 point)

পাকসংখয্ার অনুপাত 1:6 এবং েগৗন কুন্ডলীর
পর্বাহমাতর্া 12A হেল মুখয্ কুন্ডলীেত কত হেব?

Explanation:

⚪ 2A
⚫ 72A
⚪ 0A
⚪ 12A

Explanation:
আমরা জািন,
𝑁𝑁𝑝𝑝
𝐼𝐼𝑠𝑠
1 12
=
=> =
= 𝐼𝐼𝑝𝑝 = 72𝐴𝐴
𝑁𝑁𝑠𝑠
𝐼𝐼𝑝𝑝
6 𝐼𝐼𝑝𝑝
9. েকান পিরবাহী তােরর ৈদঘর্য্ িদব্গুণ এবং পর্স্থেচ্ছদ এর

(1 point)

েক্ষতর্ফল অেধর্ক করেল পিরবিতর্ত েরাধ কত হেব?

12. েকায়ান্টাম তেতব্র জনক েক?

⚪ অেধর্ক

⚪ িবজ্ঞানী আইন্সটাইন

⚪ িদব্গুণ

⚪ আেনর্স্ট রাদারেফাডর্

⚪ এক-চতুথর্াংশ

⚫ ময্াক্স প্লয্াঙ্ক

⚫ চারগুন

⚪ িবজ্ঞানী িনউটন

(1 point)

R=ρL/A

Explanation: েকায়ান্টাম তত্তব্: “আেলাকরিশ্ম যখন েকান উৎস েথেক
অনবরত েবর না হেয় অসংখয্ ক্ষুদর্ ক্ষুদর্ িবিচ্ছন্ন পয্ােকট শিক্ত গুচ্ছ আকাের
েবর হয়।” অথর্াৎ, E=hν; েযখােন E= েফাটেনর শিক্ত, h= প্লয্াংক ধর্ুবক, ν =
েফাটেনর কম্পাংক।

এখােন, পিরবাহীর ৈদঘর্য্=2L এবং পর্স্থেচ্ছেদর েক্ষতর্ফল=A/2 হেল নতুন
েরাধঃ

পর্েতয্ক বেণর্র আেলার জনয্ এক একিট িবিচ্ছন্ন পয্ােকেটর শিক্তর িনিদর্ষ্ট মান
রেয়েছ। এই এক একিট িবিচ্ছন্ন পয্ােকটেক েকায়ান্টাম বা েফাটন বেল।
িবজ্ঞানী ময্াক্সপ্লাঙ্ক ১৯০০ সােল েকায়ান্টাম তত্তব্ পর্দান কেরন।

Explanation:
আমরা জািন,

𝑅𝑅′ = 𝜌𝜌

2𝐿𝐿
= 4𝑅𝑅
1
𝐴𝐴
2

Academic & Admission Pathshala

Page |2

We Rise By Lifting Others

2

HSC-20 : Admission Preparation

AFMC Admission Test : 2020-21(Question & Solution)

13. েকান বস্তুর উপর পর্যুক্ত বল ও সরেণর মধয্বতর্ী েকাণ (1 point)

90° হেল কাজ কত?

15. পৃিথবী পৃষ্ঠ েথেক েকােনা বস্তুর মুিক্ত েবগ কত?

(1 point)

⚫ 11.7 kms-1

⚪ সেবর্াচ্চ

⚪ 13 kms-1

⚪ সবর্িনম্ম

⚪ 10 kms-1

⚫ 0j

⚪ None

⚪ None
Explanation:
Explanation:

14. চাঁদ পৃিথবীেক কতিদেন একবার পর্দিক্ষণ কের?

(1 point)

16. 1 মাইল ও 1 িকেলািমটােরর মেধয্ পাথর্কয্ কত

(1 point)

িমটার?

⚫ 27
⚪ 29

⚪ 507

⚪ 30

⚫ 609

⚪ 28

⚪ 709
⚪ 1000

Explanation:
চাঁদ পর্ায় পর্িত ৬২৬ ঘণ্টায় একবার পৃিথবীেক পর্দিক্ষণ কের। পৃিথবীর িহেসেব
েসটা ২৭.৩২ িদেনর মত।
কক্ষপেথর উপবৃত্তাকার আকৃিতর কারেণ এই ২৭ িদেনর পর্িতিদন একই
পিরমাণ েকৗিণক দূরতব্ চাঁদ পািড় েদয় না। েকপলােরর সূতর্ অনুযায়ী কম-েবিশ
হয়। তারপেরও বলেত পােরন েয, পর্িত ২৪ ঘণ্টায় পর্ায় ১৩ িডগর্ী পূবর্ িদেক
সের যায়।

Explanation:
আমরা জািন,
1মাইল=1609িমটার এবং 1িকেলািমটার=1000িমটার

17. রাজকীয় েদালেকর কাযর্করী ৈদঘর্য্ কত?

এখন একমাস মােন যিদ ৩০ িদন ধেরন, তাহেল এই সমেয় চাঁদ ৩৯৫ িডগর্ী
েঘাের। মােন একটা পূণর্ আবতর্ন িদেয় আেরা ৩৫ িডগর্ী েবশী চেল যায়।

(1 point)

⚫ 0.994m
⚪ 2 sec

আবার এই ২৭.৩২ িদেনই চাঁদ িকন্তু একবার েবশ খািনকটা উত্তর, তারপর
আবার েবশ খািনকটা দিক্ষেনও ঘুের আেস। িকন্তু েসটা েবশ জিটল িবষয়।
২৭.৩২ এর িবষয়টা আেরকবার েদখা যাক।

⚪ 9.94m
⚪ 1m

চাঁদ েয ২৭.৩২ িদেন ৩৬০ িডগর্ী ঘুের আেস, এর মেধয্ পৃিথবী িনেজও েযেহতু
সূেযর্র চারপােশ ঘুরেছ, এই ২৭.৩২ িদেন েসও পর্ায় ২৬ িডগর্ীর মত সামেন
এিগেয় চেল যায়, সােথ িনেজর অেক্ষর উপেরও ২৬ িডগর্ী েবিশ েঘাের, যােত
২৪ ঘন্টা পের আবার একই অঞ্চেল দুপুর হয়, েযখােন ২৪ ঘণ্টা আেগ দুপুরই
িছল। ছিব এঁেক েদখেল বুঝেত পারেবন েয, ২৪ ঘণ্টায় পৃিথবীেক পর্ায় ৩৬১
িডগর্ী পাক েখেত হয়।

Explanation:

েকান এক রােতর পূিণর্মার চাঁদ ২৭.৩২ িদেন ৩৬০ িডগর্ী ঘুের এেস েদেখ েস
তখন আর আেগর একই দশায় েপৗঁছেত পারেছ না। তার জেনয্ তার আরও ২৬
িডগর্ী এেগােত হেব, মােন পর্ায় ২ িদেনর কাজ। েমাট হেলা ২৯.৩২ িদন।
আবার এই দুই িদনও েতা পৃিথবী েথেম থাকেব না, আেরা পর্ায় ২ িডগর্ী এিগেয়
যােব। এইটুকুও িমিটেয় িনেত হেব।
সব িমিলেয় আমােদর পৃিথবী েথেক আমরা চাঁদেক ২৯.৫৩ িদেন একবার
ঘুরেত েদিখ। েসটাও িকন্ত িঠকিঠক ৩০ িদন (এক মাস) নয়।

18. "মহািবশব্ পর্িতিনয়ত পর্সািরত হেচ্ছ" এিট পর্থম েক

(1 point)

বেলন?

⚪ জজর্ েলমাইটার
⚪ িস্টেফন হিকং
⚫ হাবল
⚪ িবশপ উসার

Academic & Admission Pathshala

Page |3

We Rise By Lifting Others

3

HSC-20 : Admission Preparation

AFMC Admission Test : 2020-21(Question & Solution)

Explanation:

Explanation:

19. ক্ষীনদৃিষ্ট(Miophea) দূরীকরেণ েকান েলন্স বয্বহৃত (1 point)

হয়?

⚪ উত্তল
⚪ বকর্তল
⚫ অবতল
⚪ উভাবতল

Explanation:
িনকটদৃিষ্ট বা হর্সব্দৃিষ্ট বা মােয়ািপয়া (ইংেরিজ: Myopia) েচােখর ৪িট পর্ধান
েরােগর মেধয্ ১িট। এিট আসেল েচােখর েসই অবস্থা যখন েচােখর
তারারন্ধর্/তারারেন্ধর্র েভতর িদেয় আগত আেলা অিক্ষেগালেকর েরিটনায়
আপিতত না হেয় তার সামেন েকান স্থােনই একিট িবন্দুেত িমিলত হেয়
পর্িতিবমব্ সৃিষ্ট কের েফেল। ফেল েচােখর িনকট দুরতব্ ২৫ েসিন্টিমটার এর েবিশ
দূেরর েকান বস্তুর িবমব্ েরিটনার সামেন গিঠত হয়। ফেল বস্তুর স্পষ্ট পর্িতিবমব্ও
গিঠত হয় না আর ভােলা েদখাও সম্ভব হয় না। এ জনয্ মােয়ািপয়ােক
"ক্ষীণদৃিষ্ট"ও বলা হয়। এর অনয্ানয্ নােমর মেধয্ রেয়েছ "অদূরবদ্ধ দৃিষ্ট","হর্সব্
দৃিষ্ট" এবং "সব্ল্প দৃিষ্ট।

22. মহািবেশব্র এনটর্িপ িদন িদন-

(1 point)

⚫ বাড়েছ
⚪ কমেছ
⚪ অপিরবিতর্ত
⚪ েকানিটই নয়

Explanation:

েচােখর েলেন্সর অিভসারী ক্ষমতা েবেড় যাওয়ায় এই তর্ুিটর উদ্ভব হয় বেল এই
তর্ুিট দূর করার জনয্ অিভসারী ক্ষমতা কমাবার মতন সহায়ক েলন্স বা চশমা
অথর্াৎ অবতল েলেন্সর চশমা বয্বহৃত হয়। এেক্ষেতর্ েচােখর েলেন্সর সামেন
সহায়ক েলন্স বা চশমা িহেসেব এমন েফাকাস দূরেতব্র অবতল েলন্স বয্বহৃত
হয় যার অসীম দূরেতব্র লক্ষয্বস্তুর িবমব্ তর্ুিটপূণর্ েচােখর দূরিবন্দুেত গঠন কের।

20. িবষুবীয় ও েমরু অঞ্চেলর বয্াসােধর্র দুরুতব্ কত?

(1 point)

⚪ 11km
⚫ 22km
⚪ 44km
23. িবষুব েরখার িবনিত েকাণ কত?

⚪ 33km

(1 point)

⚪ 45o
⚫ 0°

Explanation:

⚪ 90°
⚪ 33o

Explanation:

21. জিটল অনুবীক্ষণ যেন্তর্র পর্িতিবমব্-

(1 point)

⚫ উেল্টা ও িববিধর্ত
⚪ খিবর্ত ও েসাজা
⚪ িববিধর্ত ও েসাজা
⚪ খিবর্ত ও উেল্টা
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24. মানবেদেহর সব্াভািবক তাপমাতর্া-

(1 point)

⚫ 36.6°C

Explanation:

⚪ 90oF
⚪ 40oC
⚪ 41oC

Explanation: মানুেষর শরীেরর সব্াভািবক তাপমাতর্া পর্ায় ৩৭ িডিগর্
েসলিসয়াস (৯৮.৬ ফােরনহাইট)। শরীেরর তাপমাতর্া ৩৮ িডিগর্ েসলিসয়াস বা
তার েবিশ হেল েসটা সব্াভািবেকর েচেয় েবিশ এবং তখন জব্র হেয়েছ বেল ধরা
হয়। তেব মানুেষর শরীেরর সব্াভািবক তাপমাতর্া এেকক জেনর েক্ষেতর্ এেকক
রকম হেত পাের এবং িদেনর িবিভন্ন সমেয় তা বদলােত পাের।
28. পৃিথবীর েচৗমব্ক অক্ষ ও েভৗগিলক অেক্ষর অন্তভুর্ক্ত
25. িনেচর েকানিট লিজক েগট নয়?

েকাণ কত?

(1 point)

⚫ 11.5°

⚪ OR

⚪ 10o

⚪ AND

⚪ 5o

⚪ NOT

⚪ 9.9o

⚫ BUT

Explanation:

Explanation:

26. পূণর্ অভয্ন্তরীণ পর্িতফলেনর শতর্ েকানিট?

(1 point)

(1 point)
29. অপিটকয্াল ফাইবােরর পর্ধান উপাদান েকানিট?

⚫ আপতন েকাণ সংকট েকােণর েচেয় বড় হেত হেব
⚪ আপতন েকাণ সংকট েকােণর েচেয় েছাট হেত হেব

(1 point)

⚫ SiO2

⚪ আপতন েকাণ সংকট েকােণর সমান হেত হেব

⚪ Al2

⚪ েকানিটই নয়

⚪ Cl2
⚪ N2

Explanation:
Explanation:
অপিটকয্াল ফাইবার(ইংেরিজ: Optical fiber) একধরেনর পাতলা, সব্চ্ছ তন্তু
িবেশষ, সাধারণত িবশুদ্ধ কাচ (িসিলকা) অথবা প্লািস্টক িদেয় বানােনা হয়, যা
আেলা পিরবহেন বয্বহৃত হয়। ফাইবার অপিটকস ফিলত িবজ্ঞান ও
পর্েকৗশেলর েসই শাখা যা এই অপিটকয্াল ফাইবার িবষেয় আেলাচনা কের।
অপিটকয্াল ফাইবার িদেয় লমব্া দুরেতব্ অেনক কম সমেয় িবপুল পিরমাণ তথয্
পিরবহন করা যায়। অপিটকয্াল ফাইবােরর আেরা অেনক সুিবধার মেধয্
উেল্লখেযাগয্ হেলা- এই বয্বস্থায় তথয্ পিরবহেন তথয্ ক্ষয় কম হয়, তিড়ৎচুমব্কীয় পর্ভাব েথেক মুক্ত ইতয্ািদ।

27. েলাহােক কুির তাপমাতর্ায় আনেল েকান পদােথর্

পিরণত হয়?

(1 point)

30. িনেচর েকানিট পরম শুনয্ তাপমাতর্া?

(1 point)

⚪ 33oC

⚪ ডায়াচুমব্ক

⚫ -273oC

⚫ েফেরােচৗমব্ক

⚪ 40oC

⚪ পয্ারাচুমব্ক

⚪ 0oC

⚪ েকানিটই নয়

Explanation:
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34. েকানিট পািনেত েবগুনী রং ধারণ কের?

(1 point)

⚫ I2
⚪ Cl2
⚪F
⚪ Br

Explanation:
31. ভূপৃষ্ঠ েথেক উপের েগেল তাপমাতর্া কত িডিগর্

(1 point)

েসলিসয়াস কের কেম যায়?

⚫ 6.5
⚪8
⚪7
⚪ 10

আেয়ািডন একিট রাসায়িনক েমৗল যার রাসায়িনক িচহ্ন I এবং
এর পারমাণিবক সংখয্া ৫৩। এিট একিট িগর্ক শব্দ ἰοειδής ioeidēs েথেক
এেসেছ যার অথর্ েবগুিন বা রক্তেবগুনী। এই েমৗলিট ১৮১১ সােল আিবষ্কৃত
হয়। ফরািস িবজ্ঞানী বানর্াডর্ েকাটর্েয়জ( Bernard Courtois ) এই েমৗলিট
আিবষ্কার কেরন। েমৗল আেয়ািডন বােষ্পর রঙ েবগুিন বা রক্তেবগুনী।
আেয়ািডন এবং তার েযৗগসমূহ পর্াথিমকভােব পুিষ্টর জনয্ এবং িশেল্প এিসিটক
এিসড এবং িনিদর্ষ্ট পিলমার উৎপাদন করেত বয্বহার করা হয়। আেয়ািডন এর
অেপক্ষাকৃত উচ্চ পারমাণিবক সংখয্া, কম িবষাক্ততার এবং ৈজব েযৗগসমূেহর
সােথ সহেজ সংযুিক্তর কারেণ এক্স-ের এর িবপরীত উপকরণ িহসােব আধুিনক
ঔষধ িবজ্ঞােন একিট অংেশ পিরণত হেয়েছ। আেয়ািডেন শুধুমাতর্ একিট
িস্থিতশীল আইেসােটাপ রেয়েছ। আেয়ািডেনর িকছু সংখয্ক েরিডওআইেসােটাপ
িচিকৎসািবদয্ায় বয্বহৃত হয়।

Explanation:

পৃিথবীেত আেয়ািডন পর্ধানত পাওয়া যায় মহাসাগর এবং সমুেদর্র পািনেত
দর্বণীয় অবস্থায় আেয়ািডন আয়ন I− রূেপ। অনয্ানয্ হয্ােলােজেনর নয্ায় মুক্ত
আেয়ািডন িদব্পরমাণুক(I2)। মহািবশব্ তথা পৃিথবীেত আেয়ািডন এর উচ্চ
পারমাণিবক সংখয্া জনয্ এিট একিট অেপক্ষাকৃত িবরল েমৗল। তেব সমুেদর্র
পািনেত উপিস্থিতর জনয্ এিট জীবিবদয্ায়ও ভূিমকা পালন কের। পর্াথিমক
ভূতব্ক-উপাদান িহসােব আেয়ািডেনর কম পর্াচুযর্ এবং বৃিষ্টর পািন মািটেত
আেয়ািডেনর অভাব ৈতির কের যা পৃিথবীর মানুষ তথা পশুপািখর জনয্ নানািবধ
সমসয্া সৃিষ্ট কের। পৃিথবীেত আেয়ািডেনর অভােব পর্ায় দুই েকািট মানুষ
পর্ভািবত এবং মানিষক পর্িতবন্ধী ও িবকলাঙ্গতা েরােগ আকর্ান্ত।
32. রকসল্ট েকানিট?

(1 point)

⚪ CaCl2
⚫ NaCl

35. WHO এর মেত আেসর্িনেকর সহনীয় মাতর্া কত?

⚪ FeCl2

(1 point)

⚪ 0.05 mg/L

⚪ AlCl3

⚪ 0.1 mg/L
⚪ 0.5 mg/L
⚫ 0.01 mg/L

Explanation: রসায়ন িবজ্ঞােন 'রকসল্ট' নােম পিরিচত েসািডয়াম েক্লারাইউ।

Explanation:
33. 25°C তাপমাতর্ায় িবশুদ্ধ পািনর েমালার ঘনমাতর্া

(1 point)

কত?

⚫ 55.5 M
⚪ 45.5M
⚪ 30M
⚪ 25M

Explanation:

36. এক পাটর্স পার িমিলয়ন(PPM) সমান কত?

(1 point)

⚫ 1 mgL-1
⚪ 1 mlL-1
⚪ 1 mg/L
⚪ 0.5 mg/L
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39. েডটেল িনেচর েকানিট থােক না?

Explanation:

(1 point)

⚫ েক্লােরােহিকজন
⚪ েক্লােরাজাইিলনল
⚪ আইেসােপর্াপাইল অয্ালেকাহল
⚪ পাইন েতল

Explanation:

37. দূবর্ল এিসড ও সবল ক্ষার এর টাইেটর্শেন েকান

(1 point)

িনেদর্শক দব্ারা বয্বহর্ত হয়?

40. িনরাপদ পািনর pH?

⚪ িমথাইল অেরঞ্জ

⚫ 6.5-8.5

⚪ িমথাইল েরড

⚪ 13-14

⚫ েফনফথয্ািলন

⚪ 5.5-6.5

⚪ িলটমাস

⚪ 2-6

(1 point)

Explanation:

Explanation:

পানেযাগয্ পািনর PH 6.5-8.5

41. িনেচর েকানিট অদাহয্ গয্াস?

(1 point)

⚪ F2
⚪ H2
⚫ N2
⚪ CH4
38. িনেচর েকানিট েসেকন্ডাির স্টয্ান্ডাডর্ পদাথর্ নয়?
⚪ NaOH
⚪ HCl
⚫ K2Cr2O7
⚪ KMnO4

Explanation:

(1 point)
Explanation:
দাহয্ পদাথর্ জব্লেত পাের এবং নাইেটর্ােজন জব্লেত পারেল পৃিথবীর সমস্ত
জীবন অেনক আেগই ধব্ংস হেয় েযত। নাইেটর্ােজন গয্াস পৃিথবীর বায়ুমণ্ডেলর
পর্ায় 78 78 শতাংশ ৈতির কের। েমাটামুিটভােব 21% বায়ুমণ্ডল হ'ল
অিক্সেজন, এবং যিদ এিট নাইেটর্ােজেনর সােথ দহন পর্িতিকর্য়ােত একিতর্ত
হেত পাের তেব পর্াণীেদর শব্াস েনওয়ার মেতা িকছুই অবিশষ্ট থাকেব না।
ভাগয্কর্েম, িবষয়িট েতমনিট নয়। তেব নাইেটর্ােজন িনিদর্ষ্ট িকছু অসব্াভািবক
পিরিস্থিতেত দমন করেত পাের।

42. কাঁদুেন গয্ােসর সংেকত েকানিট?

(1 point)

⚪ N2O
⚫ CCl3NO2
⚪ CCl4
⚪ CH3Cl

Explanation:
িটয়ার গয্াস বা কাঁদােন গয্াস (ইংেরিজ: Tear gas) এর অনয্
নাম(েক্লােরািপকিরন) কেয়ক ধরেনর রাসায়িনক েযৗেগর একীভূত নামকরণ।
পর্কৃতপেক্ষ এিট েকান গয্াস নয়।[১] িমিহ গুেড়া পাউডার িকংবা তরেলর অিত
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ক্ষুদর্কণার সমিষ্ট িনেয় এ গয্াস গিঠত। গুেড়ায় ক্ষারজাতীয় রাসায়িনক পদােথর্র
উপিস্থিত রেয়েছ। এর পর্ভােব েচােখ পর্চণ্ড জব্ালা-যন্তর্ণার উপিস্থিত ঘটায়।
সামিয়কভােব িটয়ার গয্ােসর পর্ভােব সেবর্াচ্চ ৪৫ িমিনট পযর্ন্ত েচাখ অন্ধেতব্র
পযর্ােয় উপনীত হয়। অনয্তম রাসায়িনক অস্তর্ িহেসেব পিরিচত িটয়ার গয্ােসর
পর্ভােব মনুষয্ চক্ষুর কিনর্য়ার স্নায়ুগুেলা আকর্ান্ত হয়। এরফেল অেঝার ধারায়
কান্না, বয্থা, এমনিক অন্ধ হেয় যাবারও সমূহ সম্ভাবনা থােক। ওিস, িসএস,
িসআর, িসএন বা িফনািসল েক্লারাইড, নিনভয্ামাইড, েবর্ােমায়ািসটন, জাইিলল
েবর্ািমড, েপঁয়াজ েথেক সংগৃহীত সাইন-েপর্াপয্ােনিথয়াল-এস-অক্সাইড েযৗেগর
সমব্নব্েয় িটয়ার গয্াস ৈতরী করা হয়।

43. ঋণাত্নক পর্ভাবক েকানিট?

(1 point)

46. সাধারন তাপমাতর্ায় অিধকাংশ িবিকর্য়ার সবর্িনম্ন

(1 point)

কাযর্কর শিক্ত েকানিট?

⚪ 100 kj/mol
⚪ 60 kj/mol
⚫ 50 kj/mol
⚪ Choice 4

Explanation:

⚫ H3PO4
⚪ As2O3
⚪ Fe
⚪ Mo

Explanation:

47. ব্লু গয্াস েকানিট?

(1 point)

⚫ Water gas
44. রাবাের েকান পর্াকৃিতক পিলমার থােক?

⚪ Carbon Di-Oxide Gas

(1 point)

⚪ Anti-Oxide Gas

⚪ েটফলন

⚪ None

⚪ পিলিভনাইল েক্লারাইড
⚪ পিলেপর্ািপিলন

Explanation:

⚫ আইেসােপর্ািপন

Explanation:
পর্াকৃিতক রবার ৈজব েযৗগ আইেসািপর্েনর একিট পিলমার যা পর্কৃিতেত রবার
গােছর সাদা, ঘন, আঠােলা তরল িনঃসরণ িহেসেব আহরণ করা হয়। এর সােথ
সামানয্ পিরমােণ অনয্ানয্ ৈজব েযৗগ িমেশ থাকেত পাের। এছাড়া এেত জলও
থােক। মালেয়িশয়া ও ইেন্দােনিশয়া সবর্ািধক পিরমােণ পর্াকৃিতক রবার
উৎপাদনকারী দুইিট েদশ। রবার গােছর বাকল েকেট পােতর্ রবােরর িনযর্াস
সংগর্হ করা হয়। পরবতর্ীেত এই িনযর্াসেক পিরেশািধত কের বািণিজয্ক
পর্িকর্য়াকরেণর জনয্ রবার পর্স্তুত করা হয়। রবার অতয্ন্ত পর্সারণক্ষম,
িস্থিতস্থাপক ও জলিনেরাধী বেল এিটেক বহু েক্ষেতর্ বয্বহার করা হয়।
পর্াকৃিতক রাবার হল রাবার গাছ (Hevea brasiliensis) বা একই পিরবােরর
(ইউফিবর্েয়িস Euphorbiaceae) এবং ডুমুর (fig) পিরবােরর কেয়কিট
গােছর জমাট বাঁধা তরুক্ষীর (latex)। রাসায়িনকভােব রাবােরর মূল উপাদান
হল আইেসািপর্ন (isoprene) । আইেসািপর্েনর একক অণু অেনকগুিল িমেল
পিলমার অণু গঠন কের। এই পিলমারগুিল পর্াকৃিতক রবােরর পর্ধান
উপাদান।
45. েকান পদােথর্র অণু, পরমাণু, আয়ন েয স্থােন থােক?

A gas consisting mainly of carbon monoxide and hydrogen,
made by passing steam over red-hot coke and burning with a
blue flame, used especially as a source of hydrogen; also
called blue gas, water gas.

48. িনেচর েকানিট সিঠক অয্ােভােগর্েডা সংখয্া-

(1 point)

⚫ 6.022×1023
⚪ 6.022×1022
⚪ 6.022×1025
⚪ 6022×1029

Explanation:

(1 point)

⚪ িস্থর িবন্দু
⚫ লয্ািটস িবন্দু
⚪ মধয্ িবন্দু
⚪ েকােনািটই নয়
Explanation:
েকােনা েকলােসর গঠনকারী এককগুিলর অবস্থানেক িবন্দু দব্ারা সূিচত করা ...
এ জালক বা লয্ািটস িবন্দু (lattice point)
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49. ইউিরয়ােত কত % নাইেটর্ােজন থােক?

(1 point)

52. সবেচেয় েবিশ পিরমােণ ওজন থােক েকান স্তের?

⚫ 46

⚪ টর্েপািস্ফয়ার

⚪ 40

⚪ থােমর্ািস্ফয়ার

⚪ 56

⚪ েমেসািস্ফয়ার

⚪ 70

⚫ স্টয্ােটািস্ফয়ার

(1 point)

Explanation:

Explanation:
ইউিরয়া সাের শতকরা 46 ভাগ নাইেটর্ােজন থােক।

50. েকানিটর তরঙ্গৈদঘর্য্ েবিশ?

(1 point)

⚫ মাইেকর্াওয়াভ
⚪ অবেলািহত
⚪ অিতেবগুনী
⚪ দৃশয্মান

Explanation:
53. িনেচর েকানিট দৃশয্মান আেলার তরঙ্গ পিরসর?

(1 point)

⚫ 380-780 nm
⚪ 1m - 1mm
⚪ 780 nm -1mm
⚪ None

Explanation:

51. েহবার পদ্ধিতেত অয্ােমািনয়া উৎপাদেন অতয্ানুকুল

(1 point)

চাপ কত?

⚪ 100 atm
⚪ 400 atm
⚫ 200 atm
⚪ 100 atm

Explanation:

54. িবশুদ্ধ পানর সােথ েকানিট িমশােল পািনর PH

(1 point)

বাড়েব?

⚪ HCl
⚪ H2SO4
⚫ NaOH
⚪ CH3COOH

Explanation:
িবশুদ্ধ পািনর সােথ ক্ষার িমশােল এর PH বাড়েব।
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55. জাল েনাট শনাক্তকরেণ েকান রিশ্ম বয্বহর্ত হয়?

(1 point)

⚪ দৃশয্মান রিশ্ম

পিরেবেশর জনয্ সিতয্ই এটা একটা ভােলা খবর হেত পাের মন্তবয্ কের CNN
বলেছ, ওয়াল্ডর্ ইেকােনািমক েফারােমর (WIF) তথয্ অনুযায়ী বতর্মােন িবেশব্ েয
সব প্লািস্টক বয্বহৃত হয় তার এক তৃতীয়াংশই সংগর্েহর বাইের িগেয় পিরেবেশ
ছিড়েয় যায়।

⚪ অবেলািহত রিশ্ম
⚫ অিতেবগুিন রিশ্ম
⚪ মাইেকর্াওেয়ভ রিশ্ম

Explanation:
বাংলােদশ সহ িবেশব্র অেনক উন্নত েদেশ কাগেজর মুদর্া বয্বহার করা হয়।
এিট যােত জাল বা নকল কের েকউ ৈতির করেল ধরা পেড় তার পর্িতরক্ষাসব্রূপ
মুদর্া বা পাসেপাটর্ এর রাসায়িনক পদাথর্ েযমন পিল লয্াকটাইড, Lucifer
yellow, ডাই িফনাইল েহক্সাটাইন, এিরেথর্ািসন ইতয্ািদ িদেয় মুদর্া বা
পাসেপাটর্ এর িচহ্ন বা ছিব মুিদর্ত করা হয় এবং এটা দৃশয্মান আেলােত অদৃশয্
থাকেলও UV রিস্মেত ঐ বয্াংক েনাট বা পাসেপাটর্ রাখেল তা স্পষ্ট হেয় ওেঠ।
এেত কতৃর্পক্ষ বুঝেত পাের আসল েনাট ও সিঠক পাসেপাটর্। সুতরাং
অিতেবগুিন রিশ্মর বয্বহার সহেজই নকল টাকা বা জাল পাসেপাটর্ শনাক্ত করা
েযেত পাের।

56. টর্িপকয্াল েরইন ফেরেস্টর বািষর্ক বৃিষ্টপাত কত?

ইেডওেনলা সাকােয়নিসস’(Ideonella sakaiensis) নােমর বয্াকেটিরয়া
দুিট এনজাইম বয্বহার কের পিলইিথিলন েটেরপথােলটেক (PTE) েভেঙ
েফেল।

(1 point)

⚪ ১১৮ েস. িম

59. িনেচর েকানিট েথেক ATP ৈতির হয়না?
⚪ FADH2
⚪ NADH2
⚫ NADPH2
⚪ েকােনািটই নয়

Explanation:
NADPH2 েথেক ATP ৈতির হয়না।

60. েকােষর অন্তঃশব্সন েকাথায় হয়?

(1 point)

⚪ েকােষর বাইের

⚪ ১৮ েস. িম

⚪ েকাষ পর্াচীের

⚫ ১৬৮ েস. িম

⚫ েকােষর মেধয্

⚪ ৬৮ েস. িম

⚪ েকােষর চারপােশ

Explanation:

Explanation:

কর্ান্তীয় অিতবৃিষ্ট অরণয্

শব্সেনর পর্কারেভদ

গড় বািষর্ক বৃিষ্টপােতর পিরমাণ ১৬৮ েসিম (৬৬ ইিঞ্চ)-এর িনেচ হয় না এবং
বৃিষ্টপােতর পিরমাণ ১,০০০ েসিম (৩৯০ ইিঞ্চ)ও অিতকর্ম করেত পাের।

57. িচিনর েথেক হাজারগুন িমিষ্ট েকানিট?

(1 point)

(ক) বিহঃশব্সন (খ) অন্তঃশব্সন

(1 point)

⚫ সয্াকািরন
⚪ ফর্ুেক্টাজ

ক) বিহঃশব্সনঃ েয পর্িকর্য়ায় ফুসফুেসর মেধয্ গয্াসীয় আদান-পর্দান ঘেট তােক
বিহঃশব্সন বেল। এ পযর্ােয় ফুসফুস ও রক্ত জািলকা বা ৈকিশক নালীর মেধয্
অিক্সেজন ও কাবর্ন-ডাই-অক্সাইেডর িবিনময় ঘেট। বিহঃশব্সন দুিট পযর্ােয়
সম্পন্ন হয়। যথা ১। পর্শব্াস বা শব্াস গর্হণ
২। িনঃশব্াস

⚪ গয্ালাকেটাজ
⚪ ময্ােনাজ

(খ) অন্তঃশব্সনঃ অন্তঃশব্সন পর্িকর্য়ায় েদহেকাষস্থ খাদয্ অিক্সেজেনর সাহােযয্
জািরত হেয় গিতশিক্ত ও তাপশিক্তেত পিরণত হয়।

Explanation:
সয্াকািরন হেলা িচিনর েথেক ৩০০-৫০০ গুণ িমিষ্ট একিট রাসায়িনক। এর
রাসায়িনক নাম েসািডয়াম সয্াকািরন অথবা েবনেজা-সালিফমাইড। এিট একিট
কৃিতর্ম িমিষ্ট যার কাযর্করভােব েকানও খাদয্শিক্ত েনই।

61. েকাষ কালচার পদ্ধিতর জনক েক?

(1 point)

⚫ হয্াবারলয্ান্ড
⚪ েমেন্ডল
⚪ কিলকার

58. েকান বয্কেটিরয়া প্লািস্টক ও িপইিট েখেত পাের?

⚪ িকর্ক

(1 point)

⚪ রাইেজািবয়াম িলিলগুেমেনােসারাম
⚪ কয্ালিডেসিরকা
⚫ ইেডওেনলা সাকােয়নিসস
⚪ ইিলউিসিমেকর্ািবয়া

Explanation: জীবাণুমুক্ত পিরেবেশ কৃিতর্ম পুিষ্ট মাধয্েম মাতৃেদহ েথেক
িবিচ্ছন্নকৃত িটসুয্েক আবাদ করার অথর্াৎ বধর্ন ও িবকােশর পদ্ধিতেক
িটসুয্কালচার বেল। এ পদ্ধিতেক বলা হয় Somatic embryo উিদ্ভদ িটসুয্
কালচার এর পর্বতর্ক েহবারলয্ান্ড Gottlied Haberlandt

Explanation:
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62. শাপলা েকান ধরেনর উিদ্ভদ?

(1 point)

⚪ Photophyte

ও িদব্িবভাজেনর সাহােযয্ অেযৗন জনন এবং জনন েকাষ সৃিষ্ট কের েযৗন জনন
সম্পন্ন হয়। হাইডর্া-র পুনরুৎপিত্ত ক্ষমতা পর্চন্ড।

⚪ Cytophyte
⚫ Hydrophyte

65. ঘাসফিড়ং এর পুঞ্জািক্ষেত কতিট ওমািটিডয়ােমর

⚪ Xerophyte

রেয়েছ?

⚫ 1200-1800

Explanation:

⚪ 500-600

Aquatic plants are plants that have adapted to living in
aquatic environments. They are also referred to as
hydrophytes or macrophytes to distinguish them from algae
and other microphytes. A macrophyte is a plant that grows in
or near water and is either emergent, submergent, or
floating.

63. েকানিট ইনিসটু নয়?

(1 point)

(1 point)

⚪ সাফাির পাকর্

⚪ 1000
⚪ 900

Explanation:
1200-1800িট

66. িনিষ্কর্য় িটর্পিসেনােজন েক সিকর্য় িটর্পিসেন পিরণত

(1 point)

কের েক?

⚪ ইেকা পাকর্

⚪ িপত্তরস

⚪ মৎস অভয়ারণয্

⚪ অগ্নয্াশয় রস

⚫ েবাটািনকয্াল গােডর্ন

⚫ HCl
⚪ কােবর্াহাইেডর্ট

Explanation:
জীবৈবিচতর্য্ িবষয়ক সমেঝাতােত (কনেভনশন অন বােয়ালিজকাল
ডাইভারিসিট বা িসিবিড, ২০০৫) অন্তভুক্ত
র্ বয্াখয্া অনুযায়ী, যথাস্থািনক সংরক্ষণ
বা সব্স্থােন সংরক্ষণ (ইংেরিজ: In situ conservation) বলেত েকানও
পর্জািতর পর্াকৃিতক বসিতর সংরক্ষণ এবং পর্াকৃিতক পািরপািশব্র্কতায় িটেক
থাকার মত জনেগাষ্ঠীর পুনরুদ্ধার ও রক্ষণেক েবাঝায়।

Explanation: পাকস্থলীেত পিরপাক : হাইেডর্ােক্লািরক এিসড খােদয্র মেধয্
েকােনা অিনষ্টকারী বয্াকেটিরয়া থােক, তা েমের েফেল। িনিষ্কর্য়
েপপিসেনােজনেক সিকর্য় েপপিসেন পিরণত কের এবং পাকস্থলীেত েপপিসেনর
সুষ্ঠু কােজর জনয্ অম্লীয় পিরেবশ সৃিষ্ট কের।

এই পদ্ধিতেত পর্াকৃিতক িনয়েম জীব পর্জািত েযখােন জেন্ম েসখােনই সংরক্ষণ
করা হয়। েযমন- সুন্দরী গাছেক এবং রয়য্াল েবঙ্গল টাইগার েক সুন্দরবন এ
এরূপ বাস্তুতেন্তর্ সংরক্ষণ করা হল যথাস্থািনক সংরক্ষণ

67. েকান পর্াণীর েলািহত কিণকায় িনউিক্লয়াস থােক?

(1 point)

⚪ নীল িতিম
⚪ বাদুর

64. হাইডর্া েকান পেবর্র পর্াণী?

⚫ উট

(1 point)

⚪ মানুষ

⚫ িনডািরয়া
⚪ একাইেনাডামর্াটা

Explanation: উেটর RBC র ৈবিশষ্টয্

⚪ কডর্াটা
⚪ মলাস্কা

উেটর RBC (েলািহত রক্ত কিণকা বা এিরেথর্াসাইট ) েছােটা, িনউিক্লয়াস যুক্ত,
িডমব্াকার ও লমব্ােট আকৃিতর হয়।

Explanation:

অিভেযাজন গত ৈবিশষ্টয্:-

হাইডর্া ক্ষুদর্াকৃিত সব্াদুপািনর পর্াণীর গণ যা িনডািরয়া পেবর্র হাইেডর্ােজায়া
েশর্িণর অন্তগর্ত। এেদর পাওয়া যায় নািতশীেতাষ্ণ ও গর্ীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চেল।
জীবিবজ্ঞানীরা হাইডর্ার পর্িত িবেশষ আগর্হী এর পুনরুৎপিত্ত ক্ষমতার জনয্।

1. উেটর RBC এর এই িবেশষ আকৃিত উটেক জল সহেনর জনয্ সাহাযয্
কের।

হাইডর্ার পর্কৃত আিবষ্কারক আবর্াহাম েটর্মব্েল (Abraham Trembley,
১৭০০-১৭৮৪ িখর্স্টােব্দ)। কয্ােরালাস িলিনয়াস এর নাম েদন হাইডর্া। হাইডর্া
একিট বহুমস্তকিবিশষ্ট কাল্পিনক িগর্ক ৈদেতয্র(ডর্াগন) নাম। ৈদেতয্র বা
ডর্াগেনর মাথা কাটেল তার বদেল দুই বা তার েবিশ মাথা গজােতা। হাইডর্া ঐ
ৈদেতয্র মেতা হারােনা বা ক্ষিতগর্স্ত অংশ পুনরায় সৃিষ্ট করেত পাের, তাই
অেনক সময় বহু মাথাওয়ালা সদসয্ আিবভূত
র্ হয়। েদখেত হাইডর্া নােমর েসই
[২]
ৈদেতয্র মেতা।
হাইডর্া মুক্তজীবী। এরা িমঠাপািনেত িনমিজ্জত কিঠন বস্তু এবং জলজ উিদ্ভেদর
পাতার িনেচর তেল সংলগ্ন েথেক িনম্নমুখী হেয় ঝুেল থােক। এরা মাংসাশী।
কিষর্কার সাহােযয্ খাদয্ গর্হণ কের। চলােফরা কের েদেহর সংেকাচন-পর্সারণও
কিষর্কার সাহােযয্। বয্াপন পর্িকর্য়ায় শব্সন ও েরচন সম্পন্ন কের। মুকুেলাদগম
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2. িডমব্াকার ও লমব্ােট হওয়ার জনয্ অিত সূক্ষ্ম রক্তবােহর মেধয্ িদেয় অনায়ােস
চলাচল করেত পাের
3. উেটর RBC অেনক েবিশ অিভসর্বনীয় চাপ সহয্ করেত পাের ।
4. RBC িনউিক্লয়াস যুক্ত হওয়ায় সব্াভািবক আয়তেনর 240%পযর্ন্ত পর্সািরত
হেত পাের, ফেল RBC েত অিতিরক্ত পিরমাণ জল পর্েবশ করেলও RBC র
িহেমালাইিসস ঘেট না অথর্াৎ েফেট যায় না। উেটর েদেহ জলাভােবর সময় এই
জল পুনরায় RBC েথেক েবিরেয় আেস ও জেলর চািহদা পূরণ কের।
উেটর RBC িনউিক্লয়াস যুক্ত এিট স্তনয্পায়ী পর্ানীর RBC এর বয্িতকর্ম
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68. বাম অিলন্দ ও বাম িনলেয়র িছদর্পেথ েকান কপািটকা (1 point)

থােক?

72. সপ্তম কেরািটক স্নায়ু েকানিট?

(1 point)

⚪ অলফয্াকেটাির

⚪ মাইটর্াল কপািটকা

⚪ অপিটক

⚫ বাইকাসিপড কপািটকা

⚫ েফিসয়াল

⚪ টর্াইকাসিপড কপািটকা

⚪ অিডটরী

⚪ েকােনাটাই নয়

Explanation: বাম অিলন্দ ও িনলেয়র মুেখ বাইকাসিপড কপািটকা
(Bicuspid valve) বা ভাল ও ডান অিলন্দ িনলেয়র িছেদর্র মুেখ টর্াইকাসিপড
কপািটকা (Tricuspid valve)থােক। অিলন্দ িনলয় িছদর্পথ এই কপািটকা
দব্ারা েখালা বন্ধ িনয়িন্তর্ত হয়

69. মানবেদেহর সব্াভািবক ডায়াস্টিলক চাপ কত?

(1 point)

⚫ 60-90
⚪ 70
⚪ 50
⚪ 10

Explanation:

Explanation: মানুেষর ১২ েজাড়া কেরািটক
স্নায়ুর নামঃ
১) অলফয্াক্টির স্নায়ু
২)অপিটক স্নায়ু
৩) অকুলােমাটর স্নায়ু
৪)টর্কিলয়ার স্নায়ু
৫)টর্াইেজিমনাল স্নায়ু
৬)অয্াবডুেসন্স স্নায়ু
৭)েফিসয়াল স্নায়ু
৮)অিডটরী স্নায়ু
৯)েগ্লােসাফয্িরিন্জয়াল স্নায়ু
১০)েভগাস স্নায়ু
১১)স্পাইনাল অয্াকেসসির স্নায়ু
১২)হাইেপােগ্লাসাল স্নায়ু

73. টর্িপক হরেমান েকানিট?

পর্াপ্তবয়স্ক েলােকর সাধারণ িস্থর রক্তচাপ পর্ায় ১২০ িমিলিমটার পারদচাপ
সংেকাচক এবং ৮০ িমিলিমটার পারদচাপ পর্সারক।

(1 point)

⚪ MSH
⚪ CSH
⚫ TSH

70. মানুেষর েরসিপেরটির েসন্টার েকানিটেত থােক?

⚪ KSH

(1 point)

⚪ েসিরেবলাম

Explanation: থাইরেয়ড িস্টমুেলিটং হরেমান (TSH)

⚫ েমডুলা অবলাংগাটায়
⚪ মিস্তষ্ক

কাজ : পর্শ্ন: থাইরেয়ড গর্িন্থর সব্াভািবক বৃিদ্ধেত সাহাযয্ করা। পর্শ্ন: থাইরেয়ড
গর্িন্থেক উদ্দীিপত কের তার ক্ষরণ িনয়ন্তর্ণ করা পর্শ্ন: েদেহর আেয়ািডন িবপাক
িনয়ন্তর্েণ সাহাযয্ করা । পর্শ্ন: এই হরেমােনর কম ক্ষরেণ থাইরেয়ড গর্িন্থর ক্ষরণ
হর্াস পায় এবং ক্ষরণ েবেড় েগেল থাইরেয়ড গর্িন্থর আকার েবেড় যায়।

⚪ পনস

Explanation:
শব্সেনর িনয়ন্তর্ণ (Control of Respiration):
মিস্তেষ্কর েমডুলা অবলাংগাটায় শব্াস েকন্দর্ বা (Respiratory Centre) থােক
যা শব্ােসর গিত িনয়ন্তর্ণ কের। এই েকন্দর্ ধব্ংস হেল মৃতয্ু অিনবাযর্

74. সন্তান পর্সেব েকান হরেমান সাহাযয্ কের?

(1 point)

⚫ অিক্সেটািসন
⚪ অিক্সন
⚪ েটেস্টােস্টরন

71. কেরািটকার অিস্থ কয়িট?
⚪ 12
⚪4
⚫8
⚪ 20

⚪ েগানােডাটর্িপন

(1 point)

Explanation:
পর্সেবর সময় সাহাযয্কারী হরেমান এবং একজন নারীর পর্চণ্ড েযৗন উদ্দীপনার
সমেয় েয হরেমানগুেলা কাজ কের তা মূলত একই। পর্াকৃিতক পর্সেবর জনয্
সহায়ক পর্ধান েয হরেমান তা হেচ্ছ অিক্সেটািসন।

Explanation:
*মানুেষর কেরািট ২৯ িট অিস্থ িনেয় গিঠত।

75. এিপিডডাইিমস এর ৈদঘর্য্ কত?

১।কেরািটকা ৮িট

⚫ 20ft

২।মুখমণ্ডলীয় অিস্থ ১৪িট

⚪ 10ft

⚪ 15ft
⚪ 5ft

৩।কণর্ািস্থ ৬ িট।
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(1 point)
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েসক্স িলঙ্কড িডসঅডর্ার: মানুেষর েযসব িজন (X ও Y) িনয়িন্তর্ত বংশগিতর
েরাগ েসক্স েকর্ােমােসােমর মাধয্েম বংশ পরস্পরায় সঞ্চািরত হয় তােদর েসক্স
িলঙ্কড িডসঅডর্ার (sex linked disorder) বা িলঙ্গজিড়ত অসব্াভািবকতা
বেল। বংশ পরম্পরায় সঞ্চািরত হওয়ার পর্িকর্য়ােক েসক্স িলংকড ইনেহিরটয্ান্স
বেল।

Explanation:
এিপিডিডিমস হেলা পুরুষ পর্জনন তেন্তর্র একিট নািল যা শুকর্াশয় ও ভাস
িডফােরন্সেক যুক্ত কের। এিট সমস্ত পুরুষ সরীসৃপ,পািখ ও স্তনয্পায়ী পর্াণীর
েদেহ থােক।এিট একিট একক, সরু, ঘন-কুণ্ডলীকৃত নািল। মানব েদেহ এর
ৈদঘর্য্ ছয় েথেক সাত িমটার। এিপিডিডিমস শুকর্াশেয়র পশ্চােত ও ঈষৎ
পাশব্র্ািভমুেখ অবস্থান কের এবং ভাস িডফােরন্স এর মধয্বতর্ী পর্ােন্ত অবিস্থত।

মানুেষর কেয়কিট িলঙ্গজিড়ত অসব্াভািবকতা:
িলঙ্গজিড়ত

1m=3.2 ft

76. অয্ািন্টবিড ক্ষরণ কের েকান েকাষ?

(1 point)

১. িহেমািফিলয়া

রক্ত তঞ্চন িবলিমব্ত
হয়, ফেল ক্ষতস্থান
েথেক অিবরাম রক্ত
ক্ষিরত হেয় মৃতুয্ পযর্ন্ত
ঘেট। পুরুেষ েদখা
যায়। রািশয়ান িসজার
রাজ বংেশ এই েরাগ
িছল।

২. রাতকানা

রােত েকান িকছু
েদখেত পায় না।

⚪ T-cell
⚪ B-cell
⚫ প্লাজমা েকাষ
⚪ ময্ােকর্ােফজ েকাষ

েপশী শক্ত হেয় যায়,
10 বছর বয়েসই চলন
ডুিশিন-মাসকুলার
৩.
ক্ষমতা হািরেয় েফেল,
িডস্টর্িফ
20 বছেরর মেধয্ মারা
যায়।

Explanation:
একবার সিকর্য় হেল হেল িব-েকাষগুিল িবভািজত হেয় িবেশষ ধরেনর িকছু
েকাষগুচ্ছ উৎপন্ন কের যােদর নাম প্লাজমা েকাষ বা রক্তরসেকাষ। এই
েকাষগুিলই হল অয্ািন্টবিড বা পর্িতরিক্ষকা ৈতিরর কারখানা।

77. সবর্পর্থম ভয্ািক্সন কত সােল আিবষ্কৃত হয়?

লক্ষণ

ডায়ােবিটস
ইনিসিপডাস

অসব্াভািবক মূতর্তয্াগ,
শারীিরক অক্ষমতা।

ফর্াজাইল X
৫.
িসনডর্ম

অিটজম ও মানিসক
ভারসাময্হীনতা েদখা
েদয়।

৪.

(1 point)

⚫ 1796

৬.

⚪ 1856
⚪ 1789
⚪ 1956

৭.

Explanation:
িটকাদান েসই সময় ও করা হেতা, িকন্তু তখন অেনক ঝুঁিকপূণর্ িছল েস পর্িকর্য়া
এবং ভাবা হেতা এই পর্িকর্য়ার ফেল আেসপােশর লকজনও আকর্ান্ত হেত পাের,
েযেহতু িটকাগর্হণকাির িনেজ েরােগর বাহক । ১৭২১ সােল েলিড ময্াির
ওরতিল মন্তাগু কন্সতািন্তপল েথেক িটকাদােনর সমস্ত সরঞ্জাম িবর্েটনএ
আমদািন কেরন । এরপর েথেক জন ফস্তার সহ আরও অেনেক িটকাদান িনেয়
কাজ করেলও েজনার এর পদ্ধিত সকেলর পর্েচষ্টােক ছািরেয় যায় ।
১৪ েম, ১৭৯৬ েজনার তার হাইেপািথিসস সবর্পর্থম তার মািলর আট বছেরর
েছেল েজমস িফিলপ এর ওপর পরীক্ষা কেরন । িফিলপেক েজনার তার
িটকাদান সম্পিকর্ত পর্কাশনায় ১৭তম েকস িহেসেব উেল্লখ কেরেছন ।

েটিস্টকুলার
েফিমনাইেজশন

পুরুষ ধীের ধীের স্তর্ীেত
পিরণত হয়।

লাল-সবুজ
বণর্ান্ধতা

লাল ও সবুজ বেণর্র
পাথর্কয্ বুঝেত পাের
না। আেমিরকার 4%
পুরুষ ও 0.5%
মিহলােদ েদখা যায়।

(Colour
blindness)

৮. হাইপারটর্াইেকািসস

সমগর্ েদেহ ঘন েলােমর
উপিস্থিত।

[Ref: ড. আলীম (৫ম সংস্করণ-২০১৮), পৃষ্ঠা: ৩৪৬]

79. েকায়াগুেলশন ফয্াক্টর েকানিটর অভােব িহেমািফিলয়া (1 point)

হয়?

⚪ VI ফয্াক্টর
⚪ V ফয্াক্টর

িফিলেপর দুই বাহুেত েজনার িটকা িদেয়িছেলন েসিদন, যার ফেল িফিলেপর
সামানয্ জর েদখা েদয় । িকন্তু েসটা গুরুতর হবার আেগই েস সুস্থ হেয় উেঠ ।
পরবতর্ীেত আর িকছু পরীক্ষা চালােলও িফিলপ সম্পূণর্ সুস্থ থােক, এবং
ইনেফকশেনর েকান লক্ষণ েদখা েদয় না ।

⚫ VIII ফয্াক্টর
⚪ VII ফয্াক্টর

Explanation:
78. েকানিট েসক্স িলংকড িডসঅডর্ার নয়?
⚫ ডায়ােবিটক ময্ািলটাস
⚪ িহেমািফিলয়া
⚪ বণর্ান্ধতা
⚪ সবগুেলা

Explanation:

Academic & Admission Pathshala

(1 point)

িহেমািফিলয়া একিট বংশগত েরাগ। িজনগত িবভাজন বা িমউেটশেনর মাধয্েম
এই েরােগর উৎপিত্ত হেয়েছ। সাধারণত িহেমািফিলয়া েরাগিটেক িতন ভােগ
ভাগ করা যায়। এগুেলা হেলা িহেমািফিলয়া–এ, িহেমািফিলয়া–িব এবং
িহেমািফিলয়া-িস। িহেমািফিলয়া–িব েরাগেক িকর্সমাস িডিজসও বলা হয়।
িহেমািফিলয়া আকর্ান্ত েরাগীেদর মেধয্ শতকরা আিশ ভাগ েক্ষেতর্ িহেমািফিলয়া–
এ ধরা পেড়। পাঁচ হাজার েথেক দশ হাজার েছেল নবজাতেকর মেধয্ একজন
িহেমািফিলয়া–এ েরােগ আকর্ান্ত হয়।
রেক্ত ক্লিটং ফয্াক্টর-৮ (Clotting Factor VIII) এর অনুপিস্থিতর কারেণ এই
েরাগ েদখা েদয়। িহেমািফিলয়া–িব িহেমািফিলয়া–এ এর তুলনায় কম েদখা
যায়। পর্িত িবশ হাজার েথেক েচৗিতর্শ হাজার নবজাতক েছেল িশশুর মােঝ
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একজন িহেমািফিলয়া–িব েরােগ আকর্ান্ত হয়। রেক্ত ক্লিটং ফয্াক্টর-৯ (Clotting
Factor IX) এর অনুপিস্থিতর কারেণ িহেমািফিলয়া–িব েদখা েদয়।
িহেমািফিলয়া–িস আেগর দুিট েথেকও অেপক্ষাকৃত েবিশ িবরল। পর্িত এক
লেক্ষ একজন েলােকর এই েরাগ ধরা পেড়। পুরুষ ও নারী উভয়ই
িহেমািফিলয়া–িস েরােগ আকর্ান্ত হেত পাের। রেক্ত েকায়াগুেলশন ফয্াক্টর -৯
(Coagulation Factor XI) এর অনুপিস্থিতেত এই েরাগ হয়।

েযসব অয্ািন্টবিড বা পর্িতরিক্ষকা েরাগ-সংকর্িমত মানুষ বা পর্াণীর রক্তরস
েথেক আহরণ করা হয়, েসগুিলেক পর্াক-উৎপািদত পর্িতরিক্ষকা বেল।
এগুিলেক পর্ায়শই আেরকজন মানুেষর েদেহ পর্িতরিক্ষকাসমৃদ্ধ রক্তামব্ুর মাধয্েম
পর্েয়াগ করা হয়। এর ফেল েদেহ দর্ুতগিতেত িকর্য়াশীল িবষ বা জীবাণুেদর
িবরুেদ্ধ (েযমন সপর্দষ্ট বা ধনুষ্টংকাের আকর্ান্ত েরাগীেদর েদেহ) তব্িরত এবং
পেরাক্ষ অনাকর্ময্তা অিজর্ত হয়।

80. জাতীয় পািখর ৈবজ্ঞািনক নাম কী?

সব্য়ং-অনাকর্ময্ বয্ািধগুিলেত েযমন বহুগিণত কিঠনীভবন (মালিটপল
েস্ক্লেরািসস) এবং লুপাস (িসেস্টিমক লুপাস এিরেথমােটাসাস অথর্াৎ “সমগর্
েদহবয্াপী েনকেড়-জাতীয় লালেছাপ”) বয্ািধেত েদহ ভুল কের সব্াভািবক
কলােকােষর উপাদােনর িবরুেদ্ধ অয্ািন্টবিড বা পর্িতরিক্ষকা উৎপাদন কের।
কখনও কখনও ভাইরােসর কারেণ এই অনাকর্ময্ পর্িকর্য়ািট বয্হত হেত পাের।

(1 point)

⚪ Labeo Rohita
⚪ Allum cepa
⚫ Copsychus Saularis
⚪ Oryza sativa

83. েকানিট Larynx এর Cartilage নয়?

(1 point)

⚪ Thyroid

Explanation: েদােয়ল : Copsychus saularis

⚫ Cocloyed
⚪ Cricoid
⚪ Epiglottis

81. ফুেলর পাপিড় ও ফলতব্েক িনেচর েকান রন্ঞ্জক থােক? (1 point)
⚫ অয্ােন্থাসায়ািনন

Explanation:

⚪ জয্ােন্থািফল
⚪ ফাইেকাইিরিথর্ন

The laryngeal skeleton is nine cartilages: the thyroid
cartilage, cricoid cartilage, epiglottis, arytenoid cartilages,
corniculate cartilages, and cuneiform cartilages. The first
three are unpaired cartilages, and the latter three are paired
cartilages.

⚪ ফাইেকাসায়ািনন

Explanation:
অয্ােন্থাসায়ািনন (সরাসির ফুেলর নীল রং) পািনেত দর্বীভূত ফ্লােভানেয়ড
িপগেমন্ট যা িপএইচ অনুসাের লাল েথেক নীল রংেয় দৃিষ্টেগাচর হয়। এরা
উঁচুস্তেরর উিদ্ভেদর পর্ায় সকল কলা বা িটসুয্েত িবদয্মান এবং পাতা, কাণ্ড, মূল,
ফুল এবং ফেল রং পর্দান কের থােক, যিদও সবসময় পযর্াপ্ত পিরমােণ না
থাকার কারেণ দৃশয্মান হয় না।

84. েকানিট অয্ািন্টঅিক্সেডন্ট নয়?

(1 point)

⚪ Vit-A
⚪ Vit-C
⚫ Vit-D
⚪ Vit-E

82. মােয়র দুেধ িক ধরেনর পর্িতরক্ষা থােক?

(1 point)

⚫ পর্াকৃিতক সিকর্য়

Explanation:

⚪ পর্াকৃিতক অিকর্য়
⚪ কৃিতর্ম সিকর্য়
⚪ কৃিতর্ম অিকর্য়

Explanation:
কাঠােমার অপিরবতর্নশীল অঞ্চেলর গঠন অনুযায়ী এ পযর্ন্ত পর্াপ্ত অয্ািন্টবিড বা
পর্িতরিক্ষকাগুিলেক পাঁচিট েশর্ণীেত িবভক্ত করা হেয়েছ। ইংেরিজ শব্দ
ইিমউেনােগ্লািবন (Immunoglobin)-এর সংিক্ষপ্ত রূপ Ig-এর সােথ একিট
ইংেরিজ বণর্ েযাগ কের এেককিট েশর্ণীেক িনেদর্শ করা হয়। এই ৫িট েশর্ণী হল
IgG, IgM, IgA, IgD, এবং IgE। এই পাঁচ েশর্ণীর পর্িতরিক্ষকা েকবল এেদর
কাঠােমার অপিরবতর্নশীল অঞ্চেলর গঠেনই নয়, বরং কমর্স্থল অনুযায়ীও িভন্ন
হয়। েযমন IgG, যা িকনা সবেচেয় সহজপর্াপয্ পর্িতরিক্ষকা, পর্ধানত রেক্ত ও
কলারেস অবস্থান কের। অনয্িদেক IgA পর্িতরিক্ষকাগুিল শব্সননালী ও
পিরপাকনালীেক আবৃতকারী িমউকাস স্তরগুিলেত পাওয়া যায়। নবজাতকেদর
েদেহ পর্থম েয পর্িতরিক্ষকািট ৈতির হয়, তা হল IgM। এছাড়া পর্থমবার েকানও
েরাগ সংকর্মেণর সময়ও IgM উৎপন্ন হয়। েকানও পর্িতরক্ষা-উদ্দীপেকর সােথ
িদব্তীয়বার সংস্পেশর্ আসেল েদেহ IgG পর্িতরিক্ষকা উৎপন্ন হয়। IgE েশর্ণীর
পর্িতরিক্ষকাগুিল অয্ালািজর্র সােথ সম্পিকর্ত। IgA েশর্ণীর পর্িতরিক্ষকাগুিল
লালারেস এবং মােয়র বুেকর দুেধ পাওয়া যায়। IgD েশর্ণীর পর্িতরিক্ষকাগুিলর
ভূিমকা এখনও অজ্ঞাত।
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জারণেরাধক (ইংেরিজ: Antioxydant অয্ািন্টঅিক্সেডন্ট) একিট অণু েয
অনয্ানয্ অণুর জারণ িকর্য়ায় বাধা েদয় । জারণ একিট রাসায়িনক িবিকর্য়া যা
মুক্ত রয্ািডেকল উৎপাদন করেত পাের, যা পরবতর্ীেত িশকল িবিকর্য়ার মাধয্েম
েদহেকােষর ক্ষিতসাধন কের। জারণেরাধক পদাথর্ েযমন থায়ল বা
অয্াসকরিবক অয্ািসড (িভটািমন িস) এই িশকল িবিকর্য়াগুিল িবনষ্ট কের।
"জারণেরাধক" পর্ধানত দুিট িভন্ন পদােথর্র জনয্ বয্বহার করা হয়ঃ রাসায়িনক
িশেল্প যা উৎপন্ন পণয্েতন েযাগ করা হয় জারণ পর্িতেরাধ, এবং পর্াকৃিতক
রাসায়িনক যা খাবার এবং শরীেরর িটসুয্েত পাওয়া যায় যা সব্ােস্থয্র জনয্
উপকারী ।জারণমূলক অবস্থার সামঞ্জসয্ বজায় রাখার জনয্, উিদ্ভদ এবং পর্াণী
জারণেরাধকসমূেহর উপিরপাতেনর মত জিটল পন্থা বজায় রােখ। েযমন
গ্লুটাথায়ন এবং উৎেসচক (উদাহরণসব্রূপ কয্াটােলজ এবং সুপারঅক্সাইড
িডসিমউেটজ) অভয্ন্তরীণভােব বা খাদয্তািলকাভুক্ত জারণেরাধক (িভটািমন এ,
িভটািমন িস এবং িভটািমন ই) িহসােব উৎপািদত হয়।

85. অতয্াবশয্কীয় অয্ািমেনা এিসড নয় েকানিট?
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⚪ িলউিসন
⚪ লাইিসন
⚫ অয্ালািনন
⚪ িফনাইল অয্ালািনন
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89. IEDCR এর পূণর্রুপ-

Explanation:

(1 point)

⚪ Institute of Epidemiology Disease Control of
Research
⚪ Institute of Epidemic Disease Control And Research
⚪ Institution of Epidemiology Disease Control And
Research
⚫ Institute of Epidemiology Disease Control And
Research

Explanation:

86. দুেধ েকান েপর্ািটন থােক?

(1 point)

The Institute of Epidemiology, Disease Control And Research
is a Bangladesh government research institute, under the
Ministry of Health, responsible for researching
epidemiological and communicable disease in Bangladesh as
well as disease control. Tahmina Shirin is the head of the
organization. Wikipedia

⚪ গ্লায়ািডন
⚪ িহস্টন

90. মাজর্ািরন ৈতিরেত েকান পর্ভাবক বয্বহৃত হয়?

⚫ কয্ািসন

(1 point)

⚪ N2

⚪ েপর্াটািমন

⚫ Ni
⚪ O2
⚪ Al2

Explanation:
দুেধ েয আিমষ আেছ, তার নাম কয্ািসন। এই কয্ািসন কয্ালিসয়ােমর সেঙ্গ যুক্ত
হেয় কয্ালিসয়াম কয্ািসেনট ৈতির কের, যা েবশ উৎকৃষ্ট মােনর একটা আিমষ।

87. বাংলােদেশর েমাট ভূিমর বনভূিম শতকরা কত ভাগ? (1 point)
⚫ 13.5
⚪ 20

Explanation:

মাজর্ািরন হ'ল মাখেনর িবকল্প যা সাধারণত জল এবং উিদ্ভজ্জ েতল েযমন
সয়ািবন, কনর্, পাম, কয্ােনালা বা জলপাইেয়র েতলগুিলর সংিমশর্েণ ৈতির করা
হয়।

⚪ 17
⚪ 10

91. পর্িতরক্ষা মন্তর্ণালেয়র পর্ধান েক?
⚫ পর্ধানমন্তর্ী

Explanation:

⚪ রাষ্টর্পিত

জািতসংেঘর কৃিষ ও খাদয্ সংস্থা (এফএও) চলিত মােসর ৯ জুলাই বনিবষয়ক
এক পর্িতেবদেন (দয্ েস্টট অব েগ্লাবাল ফেরস্ট-২০১৮) বেলেছ, বাংলােদেশর
েমাট ভূখেণ্ডর সােড় ১৩ শতাংশ বনভূিম। তেব পিরেবশ ও বন মন্তর্ণালয় এই
তথয্ মানেত নারাজ। মন্তর্ণালেয়র দািব, েদেশর েমাট আয়তেনর ১৭ শতাংশ
বনভূিম (বন ও বৃক্ষ আচ্ছািদত এলাকা)।

88. বাংলােদেশ বয্বহৃত পর্থম েকািভড ভয্াকিসন

(1 point)

(1 point)

েকানিট?

⚫ Astrazeneca Oxford
⚪ Mordana

⚪ অথর্মন্তর্ী
⚪ পর্িতরক্ষামন্তর্ী

Explanation:
পর্িতরক্ষা মন্তর্ণালয় সামিরক নীিত পর্ণয়ন এবং কাযর্কর করার পর্ধান পর্শাসিনক
পর্িতষ্ঠান। এই মন্তর্ণালয়িট একজন মন্তর্ীর েনতৃেতব্ পিরচািলত হয়। সাধারনত
বাংলােদেশর পর্ধানমন্তর্ী এই মন্তর্ণালেয়র মন্তর্ী িহেসেব দািয়তব্ পালন কেরন।
সশস্তর্ বািহনী, আন্তঃবািহনী দপ্তর এবং পর্িতরক্ষা সহায়ক অনয্ানয্ দপ্তর ও
সংস্থার সমনব্েয়র মাধয্েম বাংলােদেশর সব্াধীনতা ও সাবর্েভৗমতব্ সমুন্নত রাখাই
পর্িতরক্ষা মন্তর্ণালেয়র পর্ধান দািয়তব্।

⚪ Fizar
⚪ Cinoform

Explanation:
কুিমর্েটালা েজনােরল হাসপাতােলর িসিনয়র স্টাফ নাসর্ রুনু েভেরািনকা কস্তােক
এক েডাজ ভয্াকিসন েদয়ার মাধয্েম বাংলােদেশ শুরু কেরেছ
কেরানাভাইরােসর িবরুেদ্ধ িটকা েদয়ার কমর্সূিচ।
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92. synonym of Vogue-

(1 point)

96. I will come ___ 15 minutes.

⚫ trend

⚫ in

⚪ unclear

⚪ about

⚪ Washed

⚪ around

⚪ Destetude

⚪ among

(1 point)

Explanation: The phrase "in 15 minutes" is correct. It means
after 15 minutes elapses, which is precisely when the show
starts

Explanation:
Vogue(Noun) : the prevailing fashion or style at a particular
time.
Similar : Fashion , Trend , Style...

97. Choose the Correct sentence -

(1 point)

⚫ One of my friends is doctor.
93. "আিম িনয়িমত কেলেজ েযতাম" এর translation

⚪ One of my friend are doctors

(1 point)

⚪ One of my friends are doctor.

েকানিট?

⚪ One of my friend is doctor.

⚪ I went to college regularly
⚪ I used to college regularly
⚫ I used to go to college regularly

Explanation:

⚪ I go to college regularly

One of my friends is doctor.
আমার একজন বন্ধু ডাক্তার

Explanation:
I used to go to college regularly
আিম িনয়িমত কেলেজ েযতাম(অভয্স্ত)

98. বাংলােদেশ িনমর্ানাধীন একমাতর্ গভীর সমুদর্ বন্দর

(1 point)

েকানিট?

⚫ মাতারবািড় বন্দর
94. UNESCO সুন্দরবনেক world heritage েঘাষণা

⚪ চট্টগর্াম সমুদর্ বন্দর

(1 point)

⚪ পায়রা সমুদর্ বন্দর

কের কত সােল?

⚪ মংলা সমুদর্ বন্দর

⚫ ১৯৯৭
⚪ ১৯৮৭
⚪ ১৯৮৮

Explanation:

⚪ ১৮৮০

Explanation: ৬ িডেস্বর ১৯৯৭ জািতসংেঘর সংস্থা ইউেনেস্কা পৃিথবীর
বৃহত্তম ময্ানেগর্াভ বন সুন্দরবনেক ৭৯৮তম World Heritage েঘাষণা কের।
বাংলােদেশর অন্তগতর্ সুন্দরবেনর আয়তন ৬০১৭ বগর্ িকেলািমটার, যা েদেশর
সবেচেয় বড় টাইডাল বন। ৪ েফবর্ুয়াির ১৯৯৯ সুন্দরবনেক বনয্পর্াণীর
অভয়ারণা িহেসেব েঘাষণা করা হয় ।

95. Which one is the correct sentence -

(1 point)

⚪ An idle man cannot prosperous in life
⚪ A idle man cannot prosper in life
⚫ An idle man cannot prosper in life

মাতারবািড় বন্দর হল বাংলােদেশর চট্টগর্াম িবভােগর, কক্সবাজার েজলার,
মাতারবািড় এলাকার পর্স্তািবত গভীর সমুদর্ বন্দর।[২] কক্সবাজার েজলার
মেহশখালীেত িবদুয্ৎ েকেন্দর্র জনয্ আনা কয়লাবাহী জাহাজ েভড়ােনা েজিটেক
সম্পর্সারণ কের পূণর্াঙ্গ বািণিজয্ক বন্দর িহসােব িনমর্াণ করা হেব। এই বন্দের
অন্তত ১৫ িমটার গভীরতা বা ডর্াফেটর জাহাজ অনায়ােস পর্েবশ করেত
পারেব।পর্স্তািবত মাতারবািড় বন্দেরর গভীরতা ১৬ িমটার হওয়ায় পর্িতিট
জাহাজ ৮ হাজােরর েবিশ কেন্টইনার আনেত পারেব।[৩] বতর্মােন, ৯-িমটােরর
েচেয় কম খসড়া গভীরতার জাহাজ েদেশর দুিট সমুদর্বন্দর চট্টগর্াম এবং
েমাংলােত পর্েবশ করেত পাের। মাতারবািড় বন্দর স্থাপেনর কােজ পর্ায় ১৪.৩
িকেলািমটার দীঘর্ একিট েনৗ-চয্ােনল ৈতির করেছ জাইকা।পর্ধান নয্ািভেগশনাল
চয্ােনল ৩৫০ িমটার পর্শস্ত। েস সােথ বন্দেরর অথর্ায়েন িনমর্াণ করা হেব ১০০
িমটার দীঘর্ েজিট।২০২৬ সােলর নেভমব্র গভীর সমুদর্বন্দরিটর বহুমুখী
টািমর্নাল কেন্টইনার জাহােজর জনয্ পর্স্তুত হেব এবং ২০২২ সােলর আগেস্টর
মেধয্ একিট কয়লা টািমর্নাল িনমর্াণ করা হেব।[

⚪ An idle man cannot prosper life

Explanation:
An idle man cannot prosper in life.
idle man : a man of substance who does not need to work for
a living.
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99. বাংলােদশ সশস্তর্ বািহনীর পর্ধান েক?

(1 point)

⚪ পর্ধানমন্তর্ী
⚪ অথর্মন্তর্ী
⚫ রাষ্টর্পিত
⚪ বািণজয্মন্তর্ী

Keep In Mind:

Explanation:

•
•

বাংলােদেশর সশস্তর্ বািহনীর সবর্ািধনায়ক রাষ্টর্পিত।

কতৃর্পক্ষ পর্শ্ন পর্কাশ কেরন না।
এই ফাইেল েদয়া পর্শ্নগুেলা িশক্ষাথর্ীেদর কাচ েথেক
সংগর্হ করা।

বাংলােদেশ সবর্ািধনায়ক হল রাষ্টর্পিত, যিদও পর্িতরক্ষা বািহনীর সকল িনবর্াহী
ক্ষমতা ও দািয়তব্ পর্ধানমন্তর্ীর হােত নয্স্ত। তেব একমাতর্ বয্িতকর্ম িছেলন পর্থম
সবর্ািধনায়ক েজনােরল এম. এ. িজ. ওসমানী, িযিন ১৯৭১ সােল বাংলােদেশর
সব্াধীনতা যুেদ্ধর সময় বাংলােদেশর সশস্তর্ বািহনীর পর্ধান েসনাপিত িছেলন।
সব্াধীনতার পর বাংলােদশ সরকােরর িনেদর্েশ তােক তার দািয়েতব্ পুনবর্হাল
করা হয় যা ১৯৭২ সােল েগেজট আকাের পর্কািশত হয়। িতিন ৭ই
এিপর্ল, ১৯৭২ সােল অবসর গর্হণ কেরন এবং রাষ্টর্পিতর িনকট সকল ক্ষমতা
ও দািয়তব্ হস্তান্তর কের পদতয্াগ কেরন।

100. বঙ্গবন্ধু সয্ােটলাইট -১ উৎেক্ষপেনর তািরখ?

Academic & Admission Pathshala
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(1 point)

⚪ ১৩ েম, ২০১৯
⚫ ১২ েম, ২০১৮
⚪ ১২ এিপর্ল , ২০১৮
⚪ ১২ েম, ২০১৭

Explanation:
বঙ্গবন্ধু সয্ােটলাইট -1
* বাংলােদশ মহাকােশ সয্ােটলাইট উৎেক্ষপণ কেরেছ :িবেশব্র 57 তম েদশ
িহেসেব।
* বঙ্গবন্ধু সয্ােটলাইট -1 বাংলােদেশর পর্থম ভূিস্থর েযাগােযাগ উপগর্হ।
* উৎেক্ষপেণর তািরখ (িমশন শুরু):12 েম,2018 (বাংলােদশ সময় রাত
02:14 েত)।
* েযখানেথেক উৎেক্ষপণ করা হয়:যুক্তরােষ্টর েফ্লািরডার েকেনিড েস্পস েসন্টার
েথেক।
* সয্ােটলাইটিটর ওজন:3 হাজার 700 েকিজ।
* সয্ােটলাইট বহনকারী রেকট:ফয্ালকন-9 ব্লক 5।
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