Class:

4

Total Question: 40

Subject: Biotechnology

Time: 30 Min

Name: _________________________

Roll No:

No.
Q.1

Question
ফসু ফেু সর কাজ হল

No.
Q.2

(1) র পা করা. (2) িফার র। (3) র  করা। (4) কউ না

_________________________
Question

আইেটমিলেক জীিবত এবং িনজীব - খলনা, জাপিত, ছেল, চয়ার,
বাগ, চডই়ু , বা, মােছর মেধ ণীব কন। কতিট জীিবত/অজীব
আেছ?
(1) জীিবত িজিনস- 5, িনজীব িজিনস-3 (2) জীিবত িজিনস- 4, িনজীব
িজিনস-2 (3) জীিবত িজিনস-1, িনজীব িজিনস-7 (4) জীিবত িজিনস2, িনজীব িজিনস-6

Q.3

িনেচর কান ধরেনর দহ আেলার পেথ রাখেল তী ছায়া তির হয়?

Q.4

(1)  (2)  (3)  এবং  (4) অ
Q.5

(1) ত পিরবতন. (2) ধীর পিরবতন। (3) পযায়িমক পিরবতন।
(4) কউ না.

কান অ বায়ু থেক অিেজন চেু ষ এবং বাতােস কাবন ডাইঅাইড পা Q.6
করেত সাহায কের?

পািনর কারেণ বাে পিরবিতত হয়

িনেচর কান িবব ৃিতিট সত নয়?
(1) বষায় রইনেকাট ববহার করা হয়। (2) শীতকােল রইনেকাট
ববহার করা হয়। (3) শীতকােল উেলর কাপড় ববহার করা হয়। (4)
ীকােল সিু তর কাপড় ববহার করা হয়।

(1) দয় (2) াসয (3) িকডিন (4) কউ না
Q.7

ছিব তালা হল-

Q.8

(1) বাীভবন (2) ঘনীভবন (3) পরমান (4) গেল যাওয়া

একজন ছা একিট ািেকর পাে মািট রােখ িকছ ু কৃিমর জন একিট
ঘর তির করেত। িতিন পাের শীেষ গত কেট দন কারণ কীটিলর
________ েয়াজন।
(1) ানার করার জন ান (2) াস নওয়ার জন বাতাস (3)
সূযােলাক ব ৃি (4) যাগােযাগ করার জন শ

Q.9

একিট সংমণ যা উূত হয় যখন িনিদ বাকেটিরয়া একিট গভীর ত
িদেয় েবশ কের যা বদনাদায়ক পশী সংেকাচন ঘটায়।

Q.10

(1) ডায়ালাইিসস (2) সাজাির (3) উভয় (4) কউ না
(1) িটেটনাস (2) বাত (3) পািলও (4) কউ না
Q.11

িবজেয়র পেট বাথা। িনেচর কানিট কারণ হেত পাের?

Q.12

(1) সা সাতটায় খাবার খেয়েছন (2) খাবার খেয় পািন পান করেলন।
(3) স খাবার িঠকমেতা িচবােত পােরিন (4) খাবার খেয় িঠকমেতা হাত
ধেু তন না।
Q.13

িনউিজলাের িবখাত িবানী আেন রাদারেফাড কান ে নােবল
পরু ার লাভ কেরন?

িনেচর কান অংশিট আমােদর শরীেরর যাবতীয় কাযম িনয়ণ কের?

Q.14

িবেজাডি় ট খঁেু জ বর কন(1) আেয়িগিরর অু ৎপাত. (2) সবজ
ু গাছপালা ারা খাদ িত। (3)
মামবািত ালােনা। (4) মেঘর গঠন।

জনন ববা আমােদর সাহায কের:
(1) বাা উৎপাদন করা (2) খাওয়া খাবার হজম কের (3) আমােদর
শরীের র সালন কের (4) শরীর থেক বজ পণ অপসারণ

Q.16

গরেমর িদেন গােছর পাতা ঝের পেড় কারণ
(1) গাছ বল হেয় পেড।় (2) অতিধক াস-াস সািলত হয়। (3)
অতিধক সােলাকসংেষণ সািলত হয়। (4) কান াস-াস ঘেট না

(1) চাখ (2) কান (3) মি (4) নাক
Q.17

িশলা _____ এর ভােব ছাট ছাট কণােত িবভ হেয় মািট তির
কের।
(1) তাপমাা পিরবতন (2) জল (3) বায়ু (4) এই সবলু

(1) পদাথিবদা (2) রসায়ন (3) ঔষধ (4) কউ না.
Q.15

একিট অকাযকর িকডিন আেছ যারা সহ করা উিচত

Q.18

আেলােত উিেদর ব ৃি িতিয়ার নাম িক?
(1) ফেটািপজম (2) িজওিপজম (3) দ ৃিভি (4) কউ না
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Q.19

সামিু ক ঘাডা় দখেত কমন তা অেনক লাকই জােন, িক তারা কান
সাধারণ গাীর অগত?

Q.20

িনেচর কান অিটেক পাের সােথ তুলনা করা যায়?
(1) দয় (2) াসয (3) িকডিন (4) মি

(1) ােিসয়ান (2) মাছ (3) নপায়ী াণী (4) মালাস
Q.21

আমােদর শরীেরর কান অংশ আমােদর িজিনস দখেত সাহায কের?

Q.22

(1) কান (2) দাঁত (3) চাখ (4) হাত
Q.23

হােলাইেনর সময় জাক-ও-লন খাদাই করেত ববত জনিয় খাবার
কী?
(1) কুমডা় (2) লবু (3) জল তরমজ
ু (4) কউ না.

খাবার েবশ করেল আমােদর পাকলী সািরত হয় এবং বাইের গেল Q.24
সংকুিচত হয়। এইভােব পট সািরত এবং সংকুিচত হেত পাের। এিট সব
কারণ আমােদর পট তির হয়:

একিট পাে পািন রেখ িদেলই তা রােদ িদন
(1) ফাঁডা় (2) বাীভূত হয় (3) শীতল (4) একই থােক

(1) হাড় (2) পশী (3) র (4) লাহা
Q.25

একিট পািখর _______ আেছ।

Q.26

(1) ফাঁপা হাড় (2) শিশালী হাড় (3) বল হাড় (4) রিঙন হাড়
Q.27

িনেচর কানিট আমােদর িচেট অবিত?

(1) সত (2) িমথা (3) বলেত পাের না (4) কউ না
Q.28

(1) দয় (2) িকডিন (3) ুা (4) পট
Q.29

অাসেকিরয়ািসস স ৃিকারী কৃিম

জেয়ের দাহ যা িবপাকিয়ার অবনিতর কারেণ বথা এবং ফালাভাব
স ৃি কের।

Q.30

গরেম গাঢ় রেঙর পাশােকর চেয় হালকা রেঙর কাপড় ভােলা কন?

Q.32

িকডিনেত 10-12 িমিলয়ন নন থােক।

Q.34

Q.36

যখন একিট গােছর পাতার চারপােশ পিলিথেনর বাগ বঁেধ রাখা হয়, তখন Q.38
তার উপর পািনর ফাঁটা দখা যায়:

একিট মৗমািছর কত জাডা় ডানা থােক?
(1) 2 (2) 4 (3) 6 (4) কউ না

পািন জেম গেল বরেফ পিরবিতত হয়
(1) চিু  (2) সািরত হয় (3) একই থােক (4) বা
আমােদর চারপােশর িজিনসিলর িবশাল বিচের কারেণ:
(1) ণীিবভাগ (2) বিচ (3) অনপ
ু াত (4) জিটলতা

(1) ঘাম। (2) ািপেরশন। (3) বাীভবন। (4) পিলিথন িকছ ু জল
হািরেয়েছ
Q.39

রাসায়িনক পিরবতনেলা হেলা(1) সবদা অপিরবতনীয়। (2) সবসময় িবপরীত. (3) বিশরভাগই
অপিরবতনীয়। (4) বিশরভাগই িবপরীতমখু ী।

(1) সত (2) িমথা (3) বলেত পাের না (4) কউ না
Q.37

এর মেধ কানিট মলতাগকারী অ নয়: অ, ফসু ফসু , থাইরেয়ড বা
িকডিন?
(1) অ (2) াসয (3) থাইরেয়ড (4) িকডিন

(1) হালকা রং তাপ শাষণকারী দির (2) হালকা রং উাপ শাষণকারী
(3) হালকা রং উােপর ভােলা িনগমনকারী (4) উভয় (a) এবং (c)
Q.35

ািপেরশন ধানত একিট উিেদর ______ এর মাধেম ঘেট।
(1) িশকড।় (2) কা। (3) কুঁিড় (4) পাতা

(1) বাত (2) কেলরা (3) িহেমািফিলয়া (4) কউ না
Q.33

তামার নােকর িছ েটােক বেল?
(1) নািসকা (2) াসনালী (3) াসয (4) কউ না

(1) Ascaris lumbricoides (2) যাবেডাভাইরাস (3) াজেমািডয়াম
ফালিসেপরাম (4) কউ না
Q.31

িকছ ু াদ িরেসরও গােল পাওয়া যায়।

Q.40

মাইেটািসেস .............. ােমােজাম মেত চলেত  কের।
(1) anaphase (2) মটােফজ (3) prophase (4) টেলােফজ
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