
 ভাধ্যমভক ও উচ্চ ভাধ্যমভক মক্ষা বফাড ড, মশায  

   প্রাক-মনফ ডাচমন যীক্ষা-2018                        

        বেমি : দভ                                                                    মফলয় বকাডঃ 127 

ভয়: 30 মভমনট                     মফলয়: মফজ্ঞান (ফহুমনফ ডাচমন বীক্ষা)                                 পূি ডভান: 30   

মফ:দ্র: যফযাকৃত ফহুমনফ ডাচমন বীক্ষায উত্তয শে প্রশেয ক্রমভক নং এয মফযীশত প্রদত্ত ফি ড ম্বমরত বৃত্ত মূ শত  ঠিক/ শফ ডাৎকৃষ্ট উত্তশযয বৃত্তটি ফর শয়ন্ট করভ দ্বাযা 

ম্পূি ড বযাট কয। প্রমতটি প্রশেয ভান 1। কর প্রশেয উত্তয মদশত শফ। প্রে শে বকান প্রকায দাগ/ মচহ্ন বদওয়া মাশফ না। 

১. বশরামভয়ায য নাভ কী? 

 ক. বক্রশভাশ াভ                               খ. াআশটাপ্লা ভ 

 গ. কাআশনশটাশকায                               ঘ. মনউমিওপ্লা ভ 

২. আ-বভআশরয পূি ডরূ কী?  

 ক. Electronic mail                                           খ. Electric mail 

 গ. Electrical mail                                             ঘ. Einteruet mail 

৩. বটমরমবন দ ডা বকানটি মদশয় ততযী? 

 ক. S                  খ. Mg 

 গ. P                  ঘ. He 

 মনশচয উদ্দীক ড় এফং ৪ ও ৫নং প্রশেয উত্তয দাও। 

  একটি ফস্তুয বয ১০ বকম । ফস্তুটিয উয ফর প্রশয়াগ কযায় এয ত্বযি শরা ৩মভ./শ.
২
। 

৪. ফশরয ভান কত ? 

 ক. ৩.৩৩মনউটন                               খ. ৭ মনউটন 

 গ. ১৩ মনউটন                                              ঘ. ৩০ মনউটন 

৫. উদ্দীশক মনউটশনয বকান সূেটিয প্রশয়াগ শয়শে ? 

 ক.  ড়তা                খ. প্রথভ  

 গ. মদ্বতীয়                ঘ. তৃতীয় 

৬.  র  প্রািীশদয খাদ্যবান্ডায মাশফ কা  কশয বকানটি ? 

 ক. ারা                খ. করভী 

 গ. বশরঞ্চা                ঘ. শ্যাওরা 

৭. ীাযুক্ত ামন াশন ভানফশদশ বকানটি শত াশয ? 

 ক. মকডমন মফকর               খ. যক্ত শূন্যতা 

 গ. ত্বশকয কযান্সায               ঘ. াকস্থরীয বযাগ 

৮. নদী বাঙ্গশনয পশর - 

i. নদী বযাট শয় মায় 

ii. নদী শুমকশয় বমশত াশয 

iii. নদীয গমতথ মযফমতডত য় 

মনশচয বকানটি ঠিক ? 

 ক. i ও ii                খ. i ও iii  

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

৯. টচ ড রাআশট মনশচয বকানটি ব্যফায কযা য় ? 

 ক. ভতর দ ডি                              খ. ফতর দ ডি 

 গ. উত্তর দ ডি                              ঘ. ফতশরাত্তর দ ডি 

১০. আন্টাযশনট ংশমাশগয  ন্য প্রশয়া ন – 

i. বটমরশপান 

ii. ভশডভ 

iii. কমিউটায 

মনশচয বকানটি ঠিক ? 

 ক. i ও ii                খ. i ও iii  

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

মনশচয তথ্য বথশক ১১ ও ১২নং প্রশেয উত্তয দাও। 

  এক ড়ক দূঘ ডটনায় যাাশতয াত ববশঙ্গশে এফং তায ফাফায বযন্তযীি   

  নযভশী ক্ষমতগ্রস্থ শয়শে। 

১১.  যাাশতয ভস্যা নাক্তকযশিয বক্ষশে বকানটি মধক প্রশমা য? 

 ক. এভ.অয.অআ                            গ.এক্স-বয  

খ. আ.ম.ম                                                 ঘ. অরট্রাশনাগ্রামপ   

১২. যাাশতয ফাফায ঠিক মচমকৎায  ন্য বকানটি উযুক্ত ? 

 ক. মটিস্ক্যান                খ. এভঅযঅআ 

 গ. আমম                 ঘ. এক্স-বয 

১৩. বচাশখয দৃমষ্টয ত্রুটি কত প্রকায ? 

 ক. াঁচ                খ. চায 

 গ. মতন                               ঘ. দুআ 

১৪. বুমড়গঙ্গা নদীশক বকান হ্রশদয াশথ তুরনা কযা মায় ? 

 ক. কাপ্তাআ                               খ. পশয়  

 গ. তফকার                 ঘ. এময 

১৫. মনশচয বকান িকডটি ঠিক ? 

 ক. বয = ফর × ত্বযি               খ. ফর = বয × ত্বযি 

 গ. ত্বযি = ফর × বয               ঘ. ফর = বয ÷ ত্বযি 

 

 

১৬. বমাগাশমাশগয  বভৌমরক নীমতভারা কয়টি ? 

 ক. চাযটি                   খ. মতনটি 

 গ. দুআটি                   ঘ. একটি 

 মনশচয তথ্য বথশক ১৭ ও ১৮নং প্রশেয উত্তয দাও। 

      ফতডভাশন ঔলধ মশে  ীফ প্রযুমক্ত ব্যাকবাশফ ব্যফায কযা শে। ট্রান্সশ মনক প্রািী   

উদ্ভাফন কশয বগুশরা শতও ফতডভাশন ঔলধ অযি কযা য়। এটি একটি মফশল দ্ধমত। 

১৭. দ্ধমতটিয নাভ কী ? 

 ক. ট্রান্সশ শনম                                খ. ম ন বথযাম  

 গ. ভমরকুরায পামভ ডং                 ঘ. মযশপ্রাডাকটিব বিামনং 

১৮. এশক্ষশে ট্রান্সশ মনক প্রািীয বম ফ উাদান ব্যফায কযা য় - 

i.  যক্ত 

ii. দুধ  

iii.   মূে 

মনশচয বকানটি ঠিক ? 

 ক. i ও ii                     খ. i ও iii  

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

১৯. বকাশলয  DNA ধ্বং কযশত াশয মনশচয বকানটি? 

 ক. এভঅয অআ                                                খ. বযমডও বথযাী 

 গ. এশন্ডাস্ক্ম                                  ঘ. আমম  

২০. চরন্ত ফা বখশক ঠাৎ নাভশত বগশর দুঘ ডটনা ঘটায কাযি বকানটি ? 

 ক. ড়তা                     খ. বফগ 

 গ. ফর                                   ঘ. গমত 

২১. ফাংরাশদশয কতটি নদীয উৎমত্তস্থর বাযত ? 

 ক. প্রায় ৫৮                                     খ. প্রায় ৫৭  

         গ. প্রায় ৫৬                                    ঘ. প্রায় ৫৫  

২২.এক ন মশুয স্পষ্ট দৃমষ্টয নূন্যতভ দূযত্ব কত ম ডন্ত শত াশয? 

 ক. ২০ বঃ মভঃ                                                 খ. ১৫ বঃ মভঃ 

 গ. ১০ বঃ মভঃ                                   ঘ. ৫ বঃ মভঃ 

২৩. ১০০ বকম  বশযয ফস্তুয উয ৩০০ মনউটন ফর প্রশয়াগ কযশর ত্বযি কত শফ?  

 ক. ৩ মভ:/শ
২
                                                 খ. ২মভ:/শ

২
  

         গ. ০.৩৪ মভ:/শ
২
                                                ঘ. ০.৩৩ মভ:/শ

২
  

২৪. এভ.অয.অআ - এয ার্শ্ড প্রমতমক্রয়া শরা -  

i. ভাথাব্যথা শত াশয 

ii. এরাম ড ভস্যা শত াশয 

iii. বশট প্রচন্ড ব্যাথা শত াশয 

মনশচয বকানটি ঠিক? 

 ক. i ও ii                     খ. i ও iii 

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

২৫. ফর বকানটিয উয মনবডয কশয ? 

 ক. ভয়                                   খ. ত্বযি 

 গ. ও ন                    ঘ.  ড়তা 

২৬.  শচাশখয বযটিনায যং কী ? 

 ক. াদা                                    খ. ারকা নীর 

 গ. ারকা ফাদাভী                    ঘ. বগারাী 

২৭. কমিউটাশযয অউটপুট মডবাআ শরা -  

i. ভমনটয  

ii. মপ্রন্টায 

iii. মস্পকায 

মনশচয বকানটি ঠিক ? 

 ক. i ও ii                                     খ. i ও iii 

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

২৮. মনযাদ ড্রাআমবং এয তড বকানটি  ? 

 ক. খুফ ধীশয গাড়ী চারাশনা                           খ. গাড়ীয অশাশ ফ ডদা বখয়ার যাখা 

 গ. গাড়ী ফ ডদা যং কযা                     ঘ. ফ ডদা ভতশর গাড়ী চারান 

২৯. ডমর বকান ধযশনয বিাশনয উদাযি ? 

ক. বর বিামনং                                                 খ. ম ন বিামনং 

 গ. মযশপ্রাডামিব বিামনং                                  ঘ.  ীফ বিামনং  

৩০. ামন মফশুদ্ধকযশি ব্যফহৃত ট্যাফশরট বকানটি ? 

ক. NaOCl                                                 খ. Ca(OCl)Cl  

গ. O3                                                 ঘ.  NaCl  

সেট: খ 



ভাধ্যমভক ও ঈচ্চ ভাধ্যমভক মক্ষা বফাড ড, মশায 

প্রাক-মনফ ডাচমন যীক্ষা – ২০১৮ 

বেমণ: দভ 

                                                        মফলয় :  মফজ্ঞান  সৃজনীর প্রশ্ন)                                        মফলয় বকাড: ১২৭ 

                                                                                                                                                         পূণ ডভান : ৭০ 

ভয়: ২ ঘন্টা ৩০ মভমনট 

 দ্রষ্টব্য: বম বকান াত  ৭) টি প্রশশ্নয ঈত্তয মদশত শফ। প্রশতেক প্রশশ্নয ভান ভান) 
 

১। ীভান্ত ও রা দুআ বাআ মিশকট বেরায় অশে ব্যাট কযা মনশয় বোরভার ফাধাশরা। তাশদয ভা যাে কশয ৫০০ গ্রাভ বশযয মিশকট ফরটি          

   ৫ মভটায/শ
২ 
ত্বযশণ ছুশে বপশর মদশরন। ফরটি াশয বদয়াশর অঘাত বরশে ছুশট মেশয় যান্না ঘশযয জানারায কাঁচ ববশে বের। 

    ক. তামেতশচৌম্বক ফর কী ?                                                                                                                                         ১ 

    ে. দদনমিন জীফশন ঘল ডণ ফশরয প্রশয়াজনীয়তা ব্যাখ্যা কয।                                                                                                    ২ 

    ে. তাশদয ভা কত ফশর মিশকট ফরটি ছুশে বপশর মদশয়মিশরন ?                                                                                             ৩ 

    ঘ. যান্নাঘশযয জানারায কাঁচ ববশে মাওয়া মকবাশফ েমতয সূশেয াশথ ম্পমকডত – যুমি মফশেলণ কয।                                          ৪                                                 
 

 

২।  

 

 

 

 

  

 

    ক. তথ্য বমাোশমাে কী ?                                                                                                                                            ১ 

    ে. এনারে ও মডমজটার ংশকশতয দুটি াথ ডকে মরে।                                                                                                          ২ 

    ে. বতাভায এরাকায় দফােী ংেীতানুষ্ঠানটিয ম্প্রচায  ১ নং মচশেয অশরাশক ব্যাখ্যা কয।                                                            ৩ 

    ঘ. দফােী ংেীতানুষ্ঠানটি ঈদ্দীশকয বকান মচশেয অশরাশক নুমষ্ঠত শর বফী গ্রণশমাগ্য শতা ? যুমি বতাভায ভতাভত মফশেলণ কয। ৪                                                          
 

৩।  প্রান্ত ইশদয ছুটিশত গ্রাশভয ফামে বফোশত এশ দবযফ নদীশত বোর কযশত বের। ব বদেশত বর নদীশত শনক  প্লামিশকয প্যাশকট ও ভয়রা 

      অফজডনা বাশি।  এভনমক তায নানা বভায অরী নদীয ঈয ফাঁ মদশয় কাঁচা ায়োনা দতযী কশযশি। বোশন তাঁয মযফাশযয ফাআ মনয়মভত 

      ভরতোে কশয। 
 

    ক. Marine Water – কাশক ফশর ?                                                                                                                     ১ 

    ে. আনশজকশনয জন্য ব্যফহৃত ামন ংগ্রশয প্রমিয়াটি ব্যাখ্যা কয।                                                                                        ২ 

    ে. বভায অরী মকবাশফ ামন দূলণ কযশি ?  ব্যাখ্যা কয।                                                                                                    ৩ 

    ঘ. ঈদ্দীশক ঈশেমেত ভস্যা মূ ভাধাশন জনশচতনতা বৃমিশত কযনীয় ব্যফস্থা গুশরা মফশেলণ কয।                                              ৪                                                                 

৪।   

                                                                                                                

 

 -2.5D 
 

 

  

    ক. অশরায প্রমতযণ কাশক ফশর ?                                                                                                                               ১ 

    ে. স্পষ্ট দৃমষ্টয ন্যেনতভ দূযত্ব ব্যাখ্যা কয।                                                                                                                        ২ 

    ে. ১ নং মচশেয বরন্সটিয বপাকা দূযত্ব মনণ ডয় কয ।                                                                                                           ৩ 

    ঘ. ২ নং মচশে ঈশেমেত ভস্যা ভাধাশন বকান ধযশনয বরন্স প্রশয়াজন ? মচে  এয কাযণ মফশেলণ কয।                                          ৪ 
 

৫। পু স্কুর বথশক ফামে বপযায ভয় াআশকর বথশক শে মেশয় ভাথায় প্রচন্ড অঘাত বশয় জ্ঞান াযার। তাঁয ফন্ধুযা তাশক    

    াাতাশর মনশর ডািায দ্রুত একটি যীক্ষা কযায যাভ ড মদশরন।  যমদশক তাঁয দাদায পুযাতন বশটয ব্যাথাটি  

    এক্স-বয মযশাশট ড ধযা নাোয় ডািায ন্য যীক্ষায যাভ ড মদশরন। 
 

   ক. েফশণাত্তয ব্দ তযে কী ?                                                                                                                                       ১ 

   ে. কোন্সায অিান্ত বকাশলয ঈয বযমডওশথযাময ভুমভকা ব্যাখ্যা কয।                                                                                       ২ 

   ে. ডািায পুশক বম যীক্ষাটি কযায যাভ ড মদশরন তাঁয কাম ডপ্রণামর ব্যাখ্যা কয।                                                                        ৩ 

   ঘ. পুয দাদাশক ডািায বম নতুন যীক্ষাটি মদশরন বটা কতটা গ্রণশমাগ্য ? পূশফ ডয যীক্ষাটিয াশথ এয তুরনামূরক অশরাচনা কয।           ৪                                                                                                                                                                                     

 

ব্দ তযে ভাআশিাশপান 

দৃশ্যট মবমডও কোশভযা প্রমিয়াকযণ 

তমেৎংশকত 

মচে: ১ 

মচে: ২ 

মচে: ১ 

তমেৎংশকত 

সেট: ক 



৬।     

     

          

     

 

   ক. স্ফুটনাংক কী ?                                                                                                                                                    ১ 

   ে. ামনয পূনঃঅফতডন – ব্যাখ্যা কয।                                                                                                                              ২ 

   ে. ১ নং মচশেয বমৌেটিয P
H 

 বতাভায পুকুশয ভাশিয বানায ঈয কী ভূমভকা যােশফ ? ব্যাখ্যা কয।                                                   ৩ 

   ঘ. ২ নং মচশেয ঘটনাটি জীফবফমচশেয ঈয কী প্রবাফ বপরশফ ? যুমি মফশেলণ কয।                                                                   ৪ 

 

৭।  

 

 

 

  

  ক. পশযনমক বটি কী ?                                                                                                                                             ১ 

  ে. Genetic Disorder -  ব্যাখ্যা কয।                                                                                                                   ২ 

  ে. মচে: ১ এয ণুটিয েঠন ব্যাখ্যা কয।                                                                                                                            ৩ 

  ঘ. মচে দুআটিয ভশধ্য জীশফয চামযমেক দফমষ্টে যফতী প্রজশে ঞ্চামযত কযায বক্ষশে বকানটিয ভূমভকা মধকতয ? যুমি মফশেলণ কয।      ৪                                                                                                                    
 

৮। মশায বথশক ঢাকা মাওয়ায শথ বথশভ থাকা ফাটি বপমযশত ঈঠায ভয় বাাে মিশনয মদশক বশর েশরা। অফায     

    মােী নাভায ভয় ড্রাআবায বেক চাশর ব াভশনয মদশক ঝুঁশক েশরা। ফাটিয বয ১২০০ বকমজ এফং ফর ২৪০০ মনঈটন। 
 

  ক. এক মনঈটন কাশক ফশর ?                                                                                                                                         ১ 

  ে. অকল ডণধভী ফর – ব্যাখ্যা কয।                                                                                                                                   ২ 

  ে. ফাটিয ত্বযণ মনণ ডয় কয।                                                                                                                                           ৩  

  ঘ. বাাশেয এআরূ াভশন ও মিশন ঝুঁশক োয কাযণ যুমি মফশেলণ কয।                                                                             ৪ 

 

৯।  

 

 

 

 
 

 

 ক. ফতর বরন্স কাশক ফশর ?                                                                                                                                        ১ 

 ে. মনযাদ ড্রাআমবং – এ দ ডশণয ব্যফায ব্যাখ্যা কয।                                                                                                           ২ 

 ে. প্রথভ ভাধ্যশভয াশশক্ষ মিতীয় ভাধ্যশভয প্রমতযাঙ্ক মনণ ডয় কয।                                                                                          ৩ 

 ঘ. ঈদ্দীশকয ভাধ্যভ দুআটি স্থান মফমনভয় কযশর প্রমতমযত যমিয ফস্থান মচে  মফশেলণ কয।                                                       ৪ 

 

১০। 

 

 

 

 

    ক. াড ডওয়োয কাশক ফশর ?                                                                                                                                        ১ 

    ে. ‘আন্টাযশনট কর বনটওয়াশকডয জননী’ – ব্যাখ্যা কয ।                                                                                                     ২ 

    ে. মচে -১ নং বথশক মচে ২ নং – এ িমফ বপ্রযণ প্রমিয়াটি ফণ ডনা কয।                                                                                       ৩ 

    ঘ. মচে- ২, ভাজ ও ভানুশলয দদনমিন জীফশন কী ভূমভকা বযশেশি ? বতাভায ভতাভত মফশেলণ কয।                            ‘                    ৪ 
  

১১। মভতুশরয ভাভীয দ্যজাত পুে ন্তানশক মনশয় একদর পুরুল ও ভমরা নাচ-োন কযমিশরন। তেন মভতুর রক্ষে কযশরন  

      একজন পুরুল ফা ভমরায বম ফামেক াযীমযক দফমষ্টে গুশরা থাকা দযকায তায মযফশতড তাশদয ভশধ্য শনকাংশ মফযীত মরশেয 

      াযীমযক দফমষ্টে মফদ্যভান। মভতুর তাঁয বিাট ভাভাশক এয কাযণ মজজ্ঞাা কযশর ভাভা ফরশরন এটা মফশল এক ধযশনয বযাে।  

    ক.  ট্রান্সশজশনম কী ?                                                                                                                                             ১ 

    ে. “Biological Parents” -  এয গুরুত্ব ব্যাখ্যা কয।                                                                                               ২ 

    ে. ঈদ্দীশক অেত পুরুল দস্যশদয বিাশভাশজাশভয মফন্যা মচে  ব্যাখ্যা কয।                                                                        ৩                                

    ঘ. মভতুশরয ভাভী ও অেত ভমরা দস্যশদয স্বাবামফক ফামেক দফমষ্টেগুশরায তুরনামূরক অশরাচনাপূফ ডক মফশেলণ কয।                        ৪                                                                                                                                                                                                                                                                               

মচে: ২ 

মচে: ১ 
মচে: ২ 

মচে: ১ 

মচে: ২ 


