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১। ববারহাদনতে বকান এদসড থাতক?  

ক) এসকরদবক এদসড  খ) এদসটিক এদসড  

গ) ল্যাকটিক এদসড  ঘ) অক্সাদিক এদসড  

২। দনতচর বকানটি অজজব এদসড?  

ক) কাতব বাদনক এদসড  খ) এদসটিক এদসড  

গ) সাইদিক এদসড  ঘ) অক্সাদিক এদসড  

৩। NaOH দ্রবতর্ দমথাইি অতরঞ্জ দ্রবর্ বমশাতনা হতিা। 

দমশ্রতনর বর্ ব দক হতব? 

ক) িাি খ) নীি  গ) হলুি ঘ) বগািাপী  

৪। সবতচতয় ব াট ঘষ বর্ বি বকানটি ? 

ক) দিদে ঘষ বর্   খ) গদে ঘষ বর্  

গ) আবেব ঘষ বর্   ঘ) প্রবাহী ঘষ বর্ 

৫।   সবতচতয় শদিশািী বমৌদিক বি বকানটি ? 

 ক) মহাকষ ব বি   খ) েদিৎ বচৌম্বক বি 

 গ) দুব বি দনউদিয় বি  ঘ) সবি দনউদিয় বি 

৬। ৩০ বকদজ ভতরর একটি বস্তু ৫ দমটার/তস ববতগ চিত । 

বস্তুটির ভরতবগ কে?  

ক) 6 Kgms-1   খ) 150 Kgms-1
  

গ) 25 Kgms-1  ঘ) 35 Kgms-1  
৭। দভতনগাতরর সংতকে বকানটি?  

ক) H2CO3   খ) NaHCO3  

গ) C6H8O7    ঘ) CH3COOH 

৮। H2SO4 ব্যবহৃে হয়-  

 i)  গাদির ব্যাটারীতে  

ii) সাবান উৎপািতন  

iii) টয়তিট পদরষ্কারতক  

দনতচর বকানটি সঠিক?  

ক) i ও ii      খ) i ও iii    

 গ)  ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii  

৯। দনতচর বকানটি সবি এদসড?  

ক) H2CO3 খ) H2SO4  গ) C6H8O7  ঘ) CH3COOH 

১০। দনরতপক্ষ জিীয় দ্রবতনর pH মান কে?  

ক) ০  খ) ৭ গ) ৭.৪  ঘ) ১৪   

১১। CuSO4 এর বাদনদজিক নাম কী?  

ক)দিটদকদর খ) তুঁতে  গ) দনশািি ঘ) ন্যাপথাদিন  

১২। জিোর পদরমাপক বকানটি?  

ক) বি খ) ওজন গ) ভর ঘ) গদে  

নিচের নিনিয়াটি িক্ষ কর এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রতের উত্তর 

িাওঃ  

Na2CO3 + HCl                        A + H2O + CO2 

১৩। উদিপতক A ব ৌগটি কী?  

ক)  এদসড খ) ক্ষার  গ) ক্ষারক ঘ) িবর্  

 

 

১৪। দিেীয় দবদিয়ক ব ৌগটি ব্যবহৃে হয়-  

i) ক্ষাদ্যদ্রব্য হজতম  

ii) সার তেদরর উপািান দহতসতব  

iii) টয়তিট পদরস্কারক দহতসতব   

দনতচর বকানটি সঠিক?  

ক) i ও ii      খ)  i ও iii      

গ)  ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii  

১৫। ম ৌনিক িি কত প্রকার?  

ক) ২ খ) ৩  গ) ৪ ঘ) ৫  

১৬।  বকান ঘষ বতর্র জন্য আমরা হাঁটতে পাদর?  

ক) দিদে ঘষ বর্ খ) গদে ঘষ বর্  

গ) আবেব ঘষ বর্ ঘ) প্রবাহী ঘষ বর্ 

১৭। দিতকট বি দিতকট ব্যাতটর উপর ব  বি প্রতয়াগ কতর 

োতক দক বতি?  

ক) ঘষ বর্ বি  খ) দিয়া বি   

গ) দনউদিয় বি  ঘ) প্রদেদিয়া বি  

১৮। F=ma সম্পকবটি হতিা -  

i) ভর নিগুি হচি িচির  াি নিগুি হচি    

ii) ধুি িি ত্বরণ সৃনি কচর   

iii) বি দিগুর্ হতি ত্বরর্ দিগুর্ হতব    

দনতচর বকানটি সঠিক?   

ক) i ও ii    খ)  i ও iii     

গ)  ii ও iii ঘ) i, ii ও iii  

19. একটি বস্তুর ভর ৬ বকদজ। এর উপর একটি বি প্রযুি 

হওয়ায় এর ত্বরর্ বহাি ২ দমোর/তস২ । প্রযুি বতির মান কে?  

 ক) ৩ দনউটন খ) ৪  দনউটন  

গ) ৮ দনউটন ঘ) ১২ দনউটন    

২০। ২। দনতচর বকানটি কৃদষ এবং দশতে ব্যবহৃে হয়?  

ক) CuSO4 খ) HgSO4 গ) Ag2SO4 ঘ) KNO3  


