Class:

3

Total Question: 40

Subject: Biotechnology

Time: 30 Min

Name: _________________________

Roll No:

No.
Q.1

Question

No.

কিশক নামক অত সূ জাহাজ ধমনী এবং িশরা এেক অপেরর সােথ সংয
Q.2
ু
কের।

_________________________
Question
িনেচর কানিট ব ৃহৎ অের কাজ নয়?

(1) জল শাষণ (2) মেলর গঠন (3) খাদ মন (4) লবণ শাষণ

(1) 1 (2) 0 (3) বলেত পাের না (4) কউ না
Q.3

এর মেধ কানিট মলতাগকারী অ নয়: অ, ফসু ফসু , থাইরেয়ড বা িকডিন?

Q.4

(1) অ (2) াসয (3) থাইরেয়ড (4) িকডিন
Q.5

কাঁকডা় , ারিফশ, িচংিড় এবং গলদা িচংিডর় মেতা াণীেদর শরীেরর চারপােশ
শ ___ থােক। তােদর ___ এর পিরবেত ইিটর বিশ ____ আেছ।

(1) উট (2) হািত (3) বাঙ (4) কউ না
Q.6

িনে সামিু ক শবােলর ফাইেকাকলেয়ড িনযাস রেয়েছ যার অথৈনিতক মূল
রেয়েছ:

Q.8

(1) algin এবং carrageenan। (2) ফাইেকািবিলন এবং কােরািটনেয়ড (3)
fucoxanthin. (4) কউ না
Q.9

প ৃিথবীর সবেচেয় অভরীণ র, বা কার, ধানত কিঠন এবং তরল ানাইট
িনেয় গিঠত

লা চুওয়ালা আিম সবেচেয় ছাট পািখ। আিম ফলু থেক অম ৃত চষু া
ভােলাবািস. আমােক িচনেবন?

Q.10

একিট ঝালরয
ু াচীের, াচীেরর ঢাল এবং ের ব ৃি াচীর সমতেলর
তুলনায় কম হয় কারণ সমতলিট আরও সরু িত।

Q.12

অপিরার পািন াের জন ভােলা

Q.14

রাসায়িনক পিরবতনেলা হেলা-

Q.16

সিঠক িবকিট িচিত কন 1. ততম ল াণী, িচতা 2. সবেচেয় বড়
নপায়ী াণী, নীল িতিম 3. সবেচেয় জাের নপায়ী াণীেদর মেধ একিট,
হাউলার বানর 4. সবেচেয় লা াণী, হািত

িনেচর কানিট পাষা াণী?
(1) খরেগাশ (2) িসংহ (3) িজরাফ (4) জা

Q.18

(1) সবদা অপিরবতনীয়। (2) সবসময় িবপরীত. (3) বিশরভাগই
অপিরবতনীয়। (4) বিশরভাগই িবপরীতমখু ী।
Q.19

ববত পািন পনু রায় ববহার করার সিঠক পিত িনেচর কানিট?
(1) পান করার জন শাকসবিজ পিরার করেত ববত জল
ববহার করা (2) কাপড় ধায়ার জন বািস পািন ববহার করা (3)
রাার কােজ কারখানার পািন ববহার করা হে (4) গাসেলর পর
পািন গােছ ববহার করা

(1) সত (2) িমথা (3) বলেত পাের না (4) কউ না
Q.17

কান খাবার একিট দত পাার খােদর ায় সম (ায় 99%)
তির কের?
(1) আম (2) বাঁশ (3) আেপল (4) কউ না

(1) সত (2) িমথা (3) বলেত পাের না (4) কউ না

Q.15

কান িদেন জামাকাপড় ত কায়?
(1) রৗল িদন (2) আ িদন (3) ব ৃির িদন (4) মঘা
িদন

(1) ন পািখ (2) চডই়ু (3) ফালকন (4) উটপািখ
Q.13

একিট িশয়াল ঋতু পিরবতেনর সােথ সােথ ঘন পশম ব ৃি পায়।
এই অিভেযাজন িশয়ালেক ___ করেত সাহায কের
(1) খাদ খঁজ
ু নু (2) গরম রাখা (3) শিশালী হও (4) কউ না

(1) সত (2) িমথা (3) বলেত পাের না (4) কউ না
Q.11

িক পািখ উডে় ত সাহায কের?
(1) সিু বন শরীর (2) হালকা এবং ফাঁপা হাড় (3) পালক এবং
ডানা (4) উপেরর সবেলা

(1) পাখনা, শাঁস, পা (2) শাঁস, পা, পাখনা (3) পাখনা, শাঁস, পা (4) পা,
পাখনা, শাঁস
Q.7

িনেচর একিট উভচর াণী িক?

িনেচর কান উিিট সত?
(1) ভারত চারিদক থেক জেল ঘরা। (2) পািন িতনিট অবায়
থাকেত পাের: গাস তরল এবং কিঠন। (3) গাছপালা জল
েয়াজন হয় না। (4) ফটু ােনা পািনেত জীবাণু থােক।

Q.20

িনেচর কান াণীর বাােদর বহন করার জন একিট থিল আেছ?
(1) গিরলা (2) খরেগাশ (3) কাা (4) হিরণ

(1) িটএফিটএফ (2) িটিটএফএফ (3) এফএফিটিট (4) িটিটিটএফ
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Q.21

িনেচর িক দাঁত নই?

Q.22

(1) পািখ (2) উট (3) ঘাডা় (4) কউ না
Q.23

মহাসাগর প ৃিথবীর প ৃের ায় 55% জেু ড।়

(1) ফাঁডা় (2) বাীভূত হয় (3) শীতল (4) একই থােক
Q.24

(1) সত (2) 0 (3) বলেত পাের না (4) কউ না
Q.25

খাদনালীেত খাদেক িনেচর িদেক চািলত করার জন দায়ী অের নডা় চডা় েক বলা Q.26
হয়

জীবিবােনর িতনিট শাখা হল:

Q.28

বরফ গেল যাওয়া হল-

Q.30

(1) পযায়িমক পিরবতন। (2) িবপরীত পিরবতন. (3) ধীর পিরবতন। (4)
অপিরবতনীয় পিরবতন।
Q.31

িনেচর কানিট সত বব?

পােটর আঁশ পাওয়া যায় পাট গােছর....... থেক।

Q.32

িনেচর কানিট ভারেতর জাতীয় প?

Q.34

Q.36

মৗমািছর তির এই পদাথিট সাবান ও মামবািত তিরেত ববত হয়। এটােক িক Q.38
বেল?

আ বষাকােল পিরেবেশ পাকামাকেডর় সংখা বেড় যায়। এই পাকামাকড়
িবিভ জলবািহত রাগ স ৃি কের। ব ৃির পািনই এর ধান কারণ কারণ এই
পাকােলা ির ব ৃির পািনেত িডম পােড।় পািনবািহত রাগ _______ এর
মাধেম ছডা় য়।
(1) কুকুর (2) িবডা় ল (3) পাকামাকড় (4) মাউস

মানবেদেহর সবেচেয় বড় অ কানিট?

পািন জেম গেল বরেফ পিরবিতত হয়

রােমর টম নােম একিট পাষা কুকুর িছল। টম ভােলা িছল না। রাম
িক করেত হেব?
(1) টমেক একটা জেল ছেড় দাও (2) টমেক রাার পােশ রেখ
িদন (3) তােক ডাােরর কােছ িনেয় যান (4) সবার উপের.

(1) মধু (2) মাম (3) রস (4) পরাগ
Q.39

যখনই একিট ধাতুেক থেম উ কের তারপর ঠাা করা হয়,
তখন িনেচর কান পিরবতন ঘেট?

(1) চিু  (2) সািরত হয় (3) একই থােক (4) বা

(1) িসংহ (2) বাঘ (3) জা (4) িজরাফ

Q.37

িনেচর কানিট অপিরবতনীয় পিরবতন?

(1) নাক (2) কান (3) চামডা় (4) কউ না

(1) পাতা (2) বীজ (3) িশকড় (4) কউ না
Q.35

(1) পািখ (2) গাভী (3) িবডা় ল (4) কউ না

(1) থেম চিু  এবং তারপর সািরত হয়। (2) থেম সািরত
হয় এবং তারপর চিু  হয়। (3) িনণয় করেত পাের না। (4) উভয়

(1) িবিভ পদােথর িবিভ বিশ রেয়েছ। (2) অালিু মিনয়াম একিট চৗক
পদাথ। (3) মাখন পিল ারা ধ থেক প ৃথক করা হয়। (4) পািতত জল
পিরাবণ ারা া করা হয়
Q.33

বাসা তির কের

(1) িট পচা। (2) কাপড় িছঁেড় যাওয়া। (3) জল গরম করা।
(4) বরফ গেল যাওয়া।

(1) রসায়ন, পদাথিবদা, এবং জীবিবদা (2) রসায়ন, পদাথিবদা এবং িবান
(3) িবান, গিণত এবং ইংেরিজ (4) কউ না
Q.29

সূয িক প ৃিথবীেক দিণ কের?
(1) হাঁ (2) না (3) বলেত পাের না (4) কউ না

(1) পিরালিসস (2) অবয় (3) এেমিসস (4) মলতাগ
Q.27

একিট পাে পািন রেখ িদেলই তা রােদ িদন

কান পািখ, যিদও সেু রলা গােনর জন পিরিচত, একিট কােকর
নীেড় িডম পােড?়
(1) িমংেগা (2) কােয়ল (3) কবত
ু র (4)  হরন

Q.40

সিরতা দাঁত াশ করার সময় কেলর খালা রেখ িদল। এটা
দখেল আপিন িক করেবন?
(1) টাপিট শভােব ব কন (2) সিরতােক জেলর  ও
সংরণ সেক বাখা কর (3) A এবং B উভয় (4) কউ না
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