
মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মলক্ষাব াড ড, যবলার 

       র্ ড- াম ডক পরীক্ষা-2018 

               শ্রেমি: ন ম  

                                                            ম য়: ম জ্ঞান ( হুমন ডাচমন)                                       ম য় শ্রকাড: 127 

   পূি ডমান: 30                                                                                                   ময়: 30 মমমনট

 [ম :দ্র: র রাকৃত  হুমন ডাচমন ভীক্ষার উত্তরপবে প্রবের ক্রমমক নং এর ম পরীবত প্রদত্ত  ি ড ম্বমত বৃত্ত মূ বত  ঠিক/  ডৎকৃষ্ট উত্তবরর বৃত্তটি 

                পবয়ন্ট কম দ্বারা ম্পূি ড ভরাট কর। প্রমতটি প্রবের মান 1। ক প্রবের উত্তর মদবত ব । প্রে পবে শ্রকান প্রকার দাগ/ মচহ্ন শ্রদওয়া যাব  না।] 
  

১. ঔর্ ততমরর জন্য শ্রকান প্রমক্রয়ায় পামন ম শুদ্ধ করা য়? 

 ক. পমরস্রা ন   খ. শ্রলামরবনলন 

 গ. স্ফুটন   ঘ. পাতন 

২. মনবচর শ্রকানটি ম বেষ্য পদার্ ড? 

 ক.  ি   খ. ক্ষার 

 গ. ক্ষারক   ঘ. ম শুদ্ধ পামন 

৩. শ্রকান মাছ মডম ছাড়ার ময় মমঠা পামনবত অব? 

 ক. তক   খ. রুআ 

 গ. আমল   ঘ. কাতা 

 মনবচর তথ্য শ্রর্বক ৪ ও ৫নং প্রবের উত্তর দাও। 

 রাতু পুকুবরর পামন ফুটিবয় খায়। আদামনং তার শ্রমজাজ 

মখটমখবট ও লরীর জ্বাাবপাড়া কবর  এ ং তার পুকুবরর 

পামনবত প্রচন্ড দূগ ডবের সৃমষ্ট বয়বছ। 

৪. রাতুবর পুকুবরর পামনবত শ্রকানটির পমরমাি শ্র লী র্াকায় তার 

শ্রমজাজ মখটমখবট এ ং লরীর জ্বাাবপাড়া কবর? 

 ক. তামা   খ. মা 

 গ. পারদ   ঘ. অব ডমনক 

৫. পুকুবরর পামনবত প্রচন্ড দুগ ডে সৃমষ্টর কারি বে- 

i. ময়া অ জডনা 

ii. শ্যাওা জাতীয় উমিবদর মৃতুু 

iii. ক্ষমতকর র্াত  পদাবর্ ডর পমরমাি বৃমদ্ধ 

মনবচর শ্রকানটি ঠিক ? 

 ক. i ও ii   খ. i ও iii 

 গ. ii ও iii                ঘ. i, ii ও iii 

৬. শ্রকানটি প্রাকৃমতক ভাব  পামনর পুনঃ অ তডন? 

 ক.  ন্যা   খ. বৃমষ্ট 

 গ. ঝরনা   ঘ. ভূমমকম্প 

৭. শ্রছববদর লারীমরক পমর তডবনর জন্য দায়ী রবমান শ্রকানটি ? 

 ক.আবরাবজন   খ. র্াআরমিন 

 গ. শ্রটবষ্টাবেরন  ঘ. প্রবজবররন 

৮. মানুবর শ্রকান শ্রকান মদক ম ব চনা কবর ব্যায়াবমর ভুা 

করা উমচত ? 

 ক. য়, তদমক গঠন,ার্ারি স্বাস্থ্ু  

        খ.তদমক গঠন, ার্ারিস্বাস্থ্ু, উচ্চতা  

        গ.  য়, তদমকগঠন, ওজন   

        ঘ. ার্ারি স্বাস্থ্ু, ওজন, সুস্থ্তা  

৯. ডারউআবনর মবত জীব র ংখ্যা বৃমদ্ধ পাব  - 

 ক. জুামমমতক াবর  খ. পমরমমমতক াবর 

 গ. কুাকুা াবর  ঘ. গামিমতক াবর  

১০. শ্রয কারবি এবকক জবনর  য়ঃমেকাবর ময়টা অাদা 

বত পাবর – 

i. অ াওয়া 

ii. স্থ্ান 

iii. খাবের মান 

মনবচর শ্রকানটি ঠিক ? 

 ক. i ও ii   খ. i ও iii 

 গ. ii ও iii              ঘ. i, ii ও iii 

       মনবচর তথ্য শ্রর্বক ১১ ও ১২নং প্রবের উত্তর দাও। 

 অাদ ও লমিক দুআ ভাআ প্রায়আ শ্ররাবগ শ্রভাবগ। অাবদর 

বয়বছ ডায়মরয়া এ ং লমিবকর আনফ্লুবয়ঞ্জা। 

১১. জী  জগবত অাদ ও লমিকবক অক্রমিকারী জী াণুর উি  

বয়বছ কীভাব ? 

 ক. অকমিক পমর তডবনর মাধ্যবম  খ. তজ  ম  তডবনর মাধ্যবম 

 গ. রাায়মনক ম মক্রয়ার মাধ্যবম ঘ. শ্রকা ম ভাজন প্রমক্রয়ায় 

১২. অাদ ও লমিবকর শ্ররাগ দুটির াবর্ ংমেষ্ট জী াণু- 

i. ছোক 

ii. ব্যাকবটমরয়া 

iii. ভাআরা 

মনবচর শ্রকানটি ঠিক ? 

 ক. i ও ii   খ. i ও iii 

 গ. ii ও iii               ঘ. i, ii ও iii 

১৩. মপমরডমিবনর ভাব  শ্রকান শ্ররাগটি য় ? 

 ক. শ্রপবগ্রা   খ. এুামনমময়া 

 গ. রক্তশূন্যতা   ঘ. স্নায়ু দু ডতা  

১৪. াড় ও দাঁবতর গঠন লক্ত রাখবত প্রবয়াজনীয় খমনজ পদার্ ড 

শ্রকানটি? 

 ক. কুাময়াম  খ. িিরা 

 গ. শ্রৌ   ঘ. ম্যাগবনময়াম 

১৫. এক গ্রাম শ্রস্ন জাতীয় খাে জারবি কত লমক্ত উৎপন্ন য়? 

 ক. ৪ kcal/g  খ. ৬ kcal/g 

 গ. ৮ kcal/g  ঘ. ৯ kcal/g 

১৬. শ্রকান রাায়মনক পদার্ ড গাবছ শ্রে করব ি ম বম্ব পাবক? 

 ক. কা ডাআড   খ. কাটার 

 গ. িরমামন   ঘ. রাআবপন 

 মনবচর তথ্য শ্রর্বক ১৭ ও ১৮নং প্রবের উত্তর দাও। 

 ম বদল শ্রিরত অিজা াবব র বনক মদন র্বর রাবত 

লরীবর মতমরক্ত ঘাম ও জ্বর বে। এছাড়া তার লরীবরর 

ওজনও কবম যাবে এ ং  াদ নুভ  করবছ। 

১৭. অিজা াব  শ্রকান শ্ররাবগ অক্রান্ত? 

 ক. যক্ষা   খ. এআড 

 গ. মমিম   ঘ. গবনামরয়া 

১৮. অিজা াবব র প্রমত  ার অচরি শ্রকমন ওয়া উমচত? 

 ক.  ন্ধুত্বসুভ  খ. লত্রুভা াপন্ন 

 গ. ন্যায়ংগত  ঘ. ঔদ্ধতুপূি ড 

১৯. অবাকরমি এক মাধ্যম বত ন্য মাধ্যবম প্রব ল করার 

ময় ম বভদ তবর াবর্ কত মডগ্রী শ্রকাি উৎপন্ন করব এর 

গমত পবর্র শ্রকান পমর তডন ব  না? 

 ক. 0°   খ. 45° 

 গ. 90°   ঘ. 120° 

২০. 50 cm শ্রিাকা দূরত্বম মলষ্ট উত্ত শ্রবের ক্ষমতা কত? 

 ক.-2d   খ.-0.2d 

 গ. 0.2d   ঘ. 2d 

 

সেট: গ 



২১.  ক্রতার শ্রকন্দ্র দুটির মধ্য মদবয় গমনকারী রবরখাবক কী 

 ব? 

 ক. অবাকরমি  খ. প্রর্ান ক্ষ 

 গ. শ্রবের তদঘ ডু   ঘ. শ্রগৌি ক্ষ 

২২. স্বাভাম ক শ্রচাবখর জন্য দূরম ন্দু কত দূরবত্ব র্াবক? 

 ক. ীম দুরবত্ব  খ. ২৫ শ্র. মম. 

 গ. ১০ শ্র. মম.  ঘ. ৫ শ্র. মম. 

২৩. শ্ররটিনায় গঠিত শ্রকান ম ন্দুর প্রমতম ম্ব কীরূপ?  

 ক. শ্রাজা   খ. উবটা 

 গ.  মর্ ডত   ঘ. ম  মর্ ডত 

২৪. শ্রকািবকাগুবা ার্ারিত– 

i. তীব্র অবায় াড়া শ্রদয় 

ii. রবঙর নুভূমত সৃমষ্ট কবর 

iii. কম অবায় ংব দনলী য় 

মনবচর শ্রকানটি ঠিক? 

 ক. i ও ii   খ. i ও iii 

 গ. ii ও iii              ঘ. i, ii ও iii 

২৫. শ্র মকং শ্রাডা (NaHCO3) জীয় দ্র ি কীরূপ?  

 ক. ক্ষারীয়   খ. ম্লীয় 

 গ. মনরবপক্ষ   ঘ. শ্রকানটি নয় 

২৬. শ্রয শ্রযৌগ জীয় দ্র বি  ম্পূি ডরূবপ ম বয়ামজত বয় H
+

 অয়ন 

উৎপন্ন কবর তাবক কী  ব ? 

 ক. লমক্তলাী এমড  খ. দু ড এমড 

 গ. ক্ষারক   ঘ.  ি 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৭. মভটামমন ‘ম’ এর ভাব  কী শ্ররাগ য় ? 

 ক. স্কামভ ড   খ. শ্র মরব মর 

 গ. মরবকটস্   ঘ. র্নুষ্টংকার 

২৮. টক দআবয়র মবধ্য শ্রকানটি র্াবক? 

 ক. এমড   খ.  ি 

 গ. ক্ষার   ঘ. ক্ষারক 

 মনবচর ম মক্রয়াটি ক্ষ কর এ ং ২৯ ও ৩০ নং প্রবের উত্তর 

দাও : 

 রাব ও সুমাআয়ার  য় যর্াক্রবম ১৪ ও ১৫  ছর । আদামনং 

তাবদর গার স্বর পমর তডন লারীমরক ও মানমক পমর তডন 

ক্ষু করা যাবে। সুমাআয়ার প্রবতুক মাব এক ার মার্া ও 

শ্রকামবর ব্যার্া তবপবট ব্যার্া কবর সুস্থ্ বয় পবড়। 
২৯. রাববর লারীমরক ও মানমক পমর তডবনর জন্য দায়ী শ্রক ? 

 ক. অ াওয়া   

খ. মাজব্য স্থ্া 

 গ.  য়ঃমেকা  

ঘ. পামর ামরক  স্থ্া 

৩০. সুমাআয়ার সুস্থ্তার ময় করিীয় বা ---- 

i. মাছ,মাং,ব্জী শ্র লী শ্র লী খাওয়া 

ii. তবপবট গরম পামনর শ্রক শ্রদওয়া 

iii. ম োম শ্রনওয়া  

মনবচর শ্রকানটি ঠিক ? 

 ক. i ও ii    খ. i ও iii 

 গ. ii ও iii                ঘ. i, ii ও iii 

 



সেট: গ                                                       ভাধ্যমভক  উচ্চ ভাধ্যমভক মক্ষা বফাড ড, মশায 
           ধ ড-ফামল ডক যীক্ষা-2018 

                  বেমি: নফভ 

                                                                        মফলয়: মফজ্ঞান (সৃজনীর)                                                       মফলয় বকাড: 127 

পূি ডভান: ৭0                                                                                                                                           ভয়: ২ ঘন্টা ৩০ মভমনট 

[মফ:দ্র: ডান াশবডয ংখ্যা প্রশেয পূি ডভান জ্ঞাক। প্রদত্ত উদ্দীক গুশরা ভশনাশমাগ কাশয ড় এফং ংমিষ্ট প্রে গুশরায উত্তয দা।] 

বম বকান 7টি প্রশেয উত্তয দা। 
1। খাশে মযভান ভশ া কডযা  অমভল থাকশর জীশফয স্বাবামফক বৃমি  পুমষ্টয জন্য ম  াভান্য মযভাশি ন্য একটি উাদান 

মফেভান থাশক,মা মফাক মিয়ায় উৎশচশকয াশথ বকা-এনজাআভ মশশফ কাজ কশয।  

   

 ক. যাশপজ কী?                                                                                                              ১ 

 খ. জাঙ্কফুড ক্ষম কয বকন? ব্যাখ্যা কয । ২ 

 গ. উদ্দীশক প্রদত্ত বকা-এনজাআভটিয উৎ উশেখপূফ ডক কাজ ব্যাখ্যা কয। ৩ 

 ঘ. উদ্দীশক উশেমখ  উাদান গুশরায ভশধ্য বকান উাদানটি অভাশদয বদশয জন্য গুরুত্বপূি ড ? তুরনামূরক মফশিলি কয। ৪ 

   

2। সুভন াঁটাচরা এফং াযীমযক মযেভ খুফআ কভ কশয।  ব চমফ ড জা ীয় খাফায বফী খায়। ফ ডভাশন  ায যীশযয জন বফশড় 77 

বকমজ শয়শে। ঠাৎ ব সুস্থ শয় শড়।  াশক ডাক্তাশযয মনকট মনশয় বগশর ডাক্তায মচমকৎা মদশরন এফং কাময়ক মযেভ 

মযমভ  সুলভ খাে খায়ায যাভ ড মদশরন ।  ায উচ্চ া 1.6 মভটায। 

   

 ক. টমিন কী? ১ 

 খ. বদশয  জন্য সুলভ খাে প্রশয়াজন বকন? ব্যাখ্যা দা । ২ 

 গ. সুভশনয BMI মনি ডয় কয । ৩ 

 ঘ. সুভনশক ডাক্তাশযয বদয়া যাভশ ডয বমৌমক্তক া মফশিলি কয। ৪ 

   

3। মভশ রায়রা ম নটি কন্যা ন্তাশনয জননী।  ম ন-ম নটি কন্যা ন্তাশনয ভা য়া শত্ব রায়রায প্রম   ায স্বাভীয বকান 

মবশমাগ বনআ ফযং  ায মযফায বফ খুী । যমদশক অয়া ৮ভ বেমিশ  ড়া ফস্থায়  ায ফাফা  াশক মফশয় বদয়ায় ব 

নানান ভস্যায় ভুগশে । এভনমক গবডাশ য ভ  জটির ভস্যায মু্মখীন শয়শে ।  

   

 ক. ফয়ঃমিকার কাশক ফশর? ১ 

 খ. প্রজনন স্বাস্থয ম্পশকড জ্ঞান থাকা জরুযী বকন ? ব্যাখ্যা কয। ২ 

 গ. মভশ রায়রা ম ন-ম নটি কন্যা ন্তান জন্ম বদয়া শত্ব  ায স্বাভীয বকান মবশমাগ না থাকায কাযি ব্যাখ্যা কয । ৩ 

 ঘ. অয়া কী কী ভস্যায মু্মখীন শ  াশয ফশর তুমভ ভশন কয ? মফশিলি কয   ৪ 

 

 

  

   

4।          

  

                 মচত্র -ক                                                          মচত্র- খ 

 

 

 

 ক. বটশটাশটযন কী? ১ 

 খ. লুপ্তপ্রায় ঙ্গ ফরশ  কী বফাঝায় ? ২ 

 গ.         ‘ক' মচশত্রয প্রািীটি জীফজগশ য মফফ ডশনয শক্ষ কী যুমক্ত প্রদ ডন কশয ? ব্যাখ্যা কয । ৩ 

 ঘ. ‘খ' মচশত্রয প্রািীটি একটি জীফন্ত জীফাশ্ম মফশিলি কয । ৪ 

 
  

5। ময়াভশদয ফামড়য া মদশয় একটি নদী ফশয় বগশে । নদীটিয  ীশয ংখ্য কর-কাযখানা  য গশড় উশঠশে । আদামনং নদীটিশ  

বকান জরজ প্রািী বদখা মায়না ফরশরআ চশর এফং নদীটিয ামন বঘারা শয় বগশে  । একটি যীক্ষায় বদখা বগশে ামনয   এয ভান  

৪.৫। 

    

 ক. মযস্রাফন কাশক ফশর? ১ 

 খ. বফমবক উষ্ণ া ফরশ  কী বুঝ ? ব্যাখ্যা কয । ২ 

 গ. উক্ত নদীয ামন বঘারা য়ায কাযি ব্যাখ্যা কয? ৩ 

 ঘ. উদ্দীশকয নদীটিশ  জরজ প্রািী বদখা না মায়ায কাযি মফশিলি কয । ৪ 

   



6। M একটি ফি ডীন, স্বাদীন, উবধভী িাআড। এটি প্রকৃম শ  কঠিন,  যর  ফায়ফীয় ফস্থায় ায়া মায়, িআডাটিয স্ফুটনাংক  

100
0
C গরনাংক 0

0
C এফং P

H 
এয ভান 7। 

 

 

 

 ক. দীঘ ড দৃমষ্ট কী? ১ 

 খ. বরশেয ক্ষভ া -2D ফরশ  কী বুঝ ? ব্যাখ্যা কয । ২ 

 গ. উদ্দীশকয বমৌগটিয P
H 
এয ভান 6 এয কভ এফং ৮ এয  বফী শর জরজ প্রািীশদয য কীরূ প্রবাফ ড়শফ ব্যাখ্যা 

কয। 

৩ 

 ঘ. উদ্দীশকয অশরাশক M বমৌগটিয দূলি প্রম শযাশধ অভাশদয দাময়ত্ব কী ? ব াভায ভ াভ  মফশিলি কয । ৪ 

 

 

 

৭ মনশচয মচত্রটি রক্ষ কয এফং প্রেগুশরায উত্তয দা ।  

              
 
 
 
            

 

 ক. ফি ায বকন্দ্র কী? ১ 

 খ. আমর ভাে মুশদ্রয ামনশ  মডভ াশড় না বকন? ব্যাখ্যা কয । ২ 

 গ. উদ্দীশকয চিটি মমদ ম্পূি ড না য়  াশর কী ঘটশফ ব্যাখ্যা কয? ৩ 

 ঘ. উদ্দীশকয চিটি প্রািী জগশ য জন্য কী গুরুত্বপূি ড ভূমভকা ারন কশয ? উত্তশযয শক্ষ ভ াভ  দা । ৪ 

 

 

 

8। i. NaOH + HCl         NaCl + H2O 

ii.       +           
 

 

 

 ক. স্কুটনাঙ্ক কী? ১ 

 খ. জরজ উমিদ ামনয বস্রাশ  ববশঙ্গ মায় না বকন? ২ 

 গ. উদ্দীশকয (ii) নং মফমিয়াটি ম্পন্ন কয এফং ব্যাখ্যা দা । ৩ 

 ঘ. প্রা যমক জীফশন (i) নং মফমিয়াটিয প্রশয়াজনীয় া মফশিলি কয । ৪ 

   

9। CH3COOH, H2SO4, H2CO3, HCl কশয়কটি বমৌশগয ংশক । 
 

 

 

 ক. এমমডটি কী ? ১ 

 খ. জরজ প্রািীয জন্য দ্রফীভূ  মিশজন প্রশয়াজন বকন ? ব্যাখ্যা কয । ২ 

 গ. উদ্দীশক উশেমখ  বমৌগগুশরায নাভ উশেখপূফ ডক ফর  দুফ ডর বমৌগমূ মচমি  কয । ৩ 

 ঘ. উদ্দীশক উশেমখ  বমৌগগুশরায গুরুত্ব মফশিলি কয। ৪ 

 

 

 

10। 

 

  

 

  

 

 

   

 ক. বপাকা দূযত্ব কাশক ফশর ?  ১ 

 খ. অশরায প্রম যি ফরশ  কী বুঝ ? ব্যাখ্যা কয । ২ 

 গ.মচশত্রয ১ নং বরেটিয বপাকা দুযত্ব 2cm শর ঐ বরশেয ক্ষভ া মনি ডয় কয।  ৩ 

 ঘ. ক্ষীিদৃমষ্ট দূযীকযশিয বক্ষশত্র তুমভ মচশত্রয বকান বরেটি ব্যফায কযশফ ? মফশিলি কয ৪ 

 

 

 

11। যাা  াাড়ী যাস্তায ফাঁশক ফড় ফড় অয়না রাগাশনা বদখশ  বর এফং মনয়াজ গামড়য াভশন দুআ াশ অয়না রাগাশনা বদখর 

মকন্তু ব অয়না রাগাশনায কাযি বুঝশ  াযর না। 

 

 

 

 ক. বরে কাশক ফশর ? ১ 

 খ. যড  বকান বকাল  দ ডশন কী ভূমভকা যাশখ ? ব্যাখ্যা কয ।
 

২ 

 গ. যাাশ য বদখা ফস্তুটিয গুরুত্ব ব্যাখ্যা কয? ৩ 

 ঘ.তুমভ কী ভশন কয মনয়াশজয বদখা ফস্তুটি মনযাদ ড্রাআমবং এয বক্ষশত্র বকান ভূমভকা ারন কশয? উত্তশযয শক্ষ যুমক্ত 

দা । 

৪ 

 

মচত্র- ১ মচত্র- ২ 


