MCQ ENVIRONMENTAL STUDY
1.ব্যাসল্ট শিলা থেকে সাধারনত থোন মাটি সৃশি হয়?
[a] বেলে [b] ব োআঁশ [c] এঁলেে [d] েযোলেরোইে
2.সমুকের জকল থোন ধরকনর লব্ন সব্বাশধে োকে?
[a] ব োডিয়োম বলোরোইি [b] মযোগলেডশয়োম বলোরোইি [c] ক্যোেডশয়োম বলোরোইি [d] ব োডিয়োম ক্োেবলেে
3.উশিদ ও প্রাণী জগকতর সমশিকে েী ব্কল?
[a] েোয়ুমন্ডে [b] জীেমণ্ডে [c] ডশেোমন্ডে [d] অশ্মমন্ডে
4.থোনটির প্রধান উপাদান নাইকরাকজন?
[a] ক্োলেবোহোইলেে [b] বরোটিে [c] ফ্যোে [d] ডিেোডমে
5.ব্ীজতন্তু ব্লা হয় োকে?
[a] চো [b] ডরষো [c] ক্োর্বো [d] গম
6.পশরকব্কির সাকে সশিয়তা ও জ্ঞানলাকের জনয ছাত্রকদর[a] র্ড়োলে হলে [b] বরোলজক্ট ক্রোলে হলে [c] বেখোলে হলে [d] েক্তৃেো ড লে হলে
7.এেটি সপুষ্পে উশিদ হল[a] অযোগোডরক্ো [b] ডমউক্র [c] স্পোরইলরোগোইরো [d] রোাংডচেো
8.মাশছর দ্বারা সংিাশমত হয়[a] মযোলেডরয়ো [b] ফ্োইলেডরয়ো [c] যক্ষ্মো [d] বিঙ্গু
9.শিনকমাল্ড োকে ব্কল?
[a] অযোগোডরক্ো [b] ডমউক্র [c] বর্ডেড ডেয়োম [d] ঈস্ট
10.ব্রান অকয়ল পাওয়া যায়[a] গম [b] ধোে [c] রলষ [d] িু ট্টো বেলক্
11.উচ্চরক্তচাকপর ওষুধ ততরী হয় থোন গাছ থেকে?
[a] ডেম [b] েো ক্ [c] ক্োেলমঘ [d] র্বগন্ধো
12.শ্রশমে থমৌমাশছর থমামিশি োকে[a] েলে [b] মস্তলক্ [c] উ লর [d] র্োলয়
13.স্বকোজী উশিদ নয়[a] ম [b] শশেোে [c] অযো র্োরডজেো [d] ডেেোম
14.অসমাঙ্গ ফুল হল[a] জেো [b] ধুেলরো [c] অর্রোডজেো [d] েয়েেোরো

15.শিনহাউস প্রোকব্র ফকল পৃশেব্ীর তাপমাত্রা[a] ক্লম [b] েোলড় [c] ডির েোলক্ [d] ওঠো েোমো ক্লর
16.থরশিজাকরটর থেকে শনগব ত ব্ায়ুদষ
ূ ে হল[a] TFT [b] বলোলরোফ্লুলরো ক্োেবে [c] বলোডরে [d] ক্োেবে
17.জল দূষণমুক্ত েরা যায় এমন রাসায়শনে হল[a] হোইলেোলজে [b] ক্োেবে [c] ডিডচাং র্োউিোর [d] বফ্লোডরে
18.জলািকয় অশতমাত্রায় তিব্ালজাতীয় উশিদ জন্মাকল জকল েকম যায়[a] অডিলজে [b] ক্োেবে িোই অিোইি [c] েোইলরোলজে [d] বক্োেেোই েয়
19.জীব্াশ্ম জ্বালানীর দহকন ব্াতাকস প্রধানত থোন গযাস ছশিকয় পকি?
[a] NO2 [b] CO2 [c] O2 [d] H2
20.িকের তীব্রতা মাপার এেেকে ব্কল[a] ডর্ডর্এম [b] বিড লেে [c] হোজব [d] ডমডম
21.ত্বে েযান্সাকরর অনযতম োরণ েী?
[a] CFC [b] PAN [c] SO2 [d] ওলজোেস্তলরর হ্রো
22.BOD সম্পশেবত োর সকঙ্গ?
[a] ডিেোরলজন্ট [b] ডিে মোফ্েোর [c] অজজে ষ
ূ ক্ [d] শজে ষ
ূ ক্
23.দুকধর থোন উপাদান প্লাশিে ততশরকত ব্যব্হৃত হয়?
[a] অযোেেুডমে [b] বলোডেউডেে [c] েযোক্লেোজ [d] বক্ড ে
24.পশিমব্কঙ্গ থোন থোন অরকনয গণ্ডার সংরক্ষণ েরা হয়?
[a] জে োর্োড়ো ও ক্োঞ্চেজঙ্ঘো [b] মহোেন্দো ও বগোরুমোরো
[c] জে োর্োড়ো ও বগোরুমোরো [d] বগোরুমোরো ও ড ঞ্চে
25.ওকজানস্তকরর অব্স্থান[a] আয়লেোডিয়োলর [b] স্ট্র্যোলেোডিয়োলর [c] বহডমডিয়োলর [d] রলর্োডিয়োলর
26.থিট থব্শরয়ার শরফ[a] েবোলর্েো েড় বেডরয়োর ডরফ্ [b] অলস্ট্র্ডেয়োর উত্তর-র্ূলেব অেডিে
[c] েবোলর্েো েড় Atolls [d] a ও b টি
ু
27.পশিমব্কঙ্গ আকসব শনকে দুশষত থজলার সংখ্যা[a] ২টি [b] ৪টি [c] ৮টি [d] এক্টিও েয়
28.নাগারনয অব্শস্থত-

[a] ক্েবোেলক্ [b] র্ডিমেলঙ্গ [c] বক্রোেোলে [d] ওডড়শোলে
29.১৮৬০-১৮৬৯ সাকলর মকধয ব্ায়ুকত োব্বন ডাই অক্সাইকডর পশরমান ব্ৃশি থপকয়কছ[a] ১৩% [b] ১৪% [c] ১৫% [d] বক্োেটিই েয়
30.প্রব্াল প্রাচীর হল[a] জেজ উডিল র মৃেল হ [b] মুলের েেল লশর র্োেরডেলশষ
[c] ডেিোডরয়ো র্লেবর রোেীল র ব হ [d] বক্োেটিই েয়
31.োরতীয় ব্ন আইন প্রেম প্রনয়ন েরা হয়[a] ১৯১২ োলে [b] ১৯২৭ োলে [c] ১৯৩২ োলে [d] ১৯৭২ োলে
32.থসৌরজগকত জীব্ন ও জীব্বব্শচত্রয আকছ এেমাত্র[a] র্ৃডেেীলে [b] েুলধ [c] শডেলে [d] েৃহস্পডেলে
33.সমুকে রকয়কছ পৃশেব্ীর সশিত জকলর [a] ৩ িোগ [b] ৯৩ িোগ [c] ৯৭ িোগ [d] ৭৯ িোগ
34.PVC-এর পুকরা েো হল[a] Polyvinyl Chloride [b] Pentavanadium Chloride [c] Phenylevinyl Chloride [d] বক্োেটিই েয়
35.সালফার ডাই অক্সাইকডর প্রোকব্[a] ফ্ু ফ্ু ল ক্যোন্সোর হয় [b] উডিল র বলোলরোডফ্লের র্ডরমোে ক্লম
[c] েৃলের েডে হয় [d] িীে হোউস্ ইলফ্ক্ট হয়
36.জাপাকন প্রায় দুহাজার মানুকষর মৃতুয ঘকট[a] ডেলক্ে ষ
ু লে [b] ী ো ষ
ূ লে [c] র্োর ষ
ূ লে [d] বেোহো ষ
ূ লে
37.শনকচর থোন দূষেটির অপসারকণ উশিদ সাহাযয েকর[a] অডিলজে [b] েোইলরোলজে [c] ক্োেবে িোই অিোইি [d] হোইলেোলজে
38.িে দূষকণর ফকল[a] হৃ লরোগ হলে র্োলর [b] রক্তচোর্ বেলড় বযলে র্োলর
[c] েডধরেো ব খো ড লে র্োলর [d] ওর্লরর েগুডেই হলে র্োলর
39.শব্গত ১০০ ব্ছকর পৃশেব্ীর গি তাপমাত্রা থব্কিকছ[a] ৬ ডিিী ব েড য়ো [b] ০.৬ ডিিী ব েড য়ো [c] ৬.৬ ডিডি ব েড য়ো [d] ৬০ ডিডি ব েড য়ো
40.প্লাশিে দহকনর ফকল[a] ক্যোন্সোর হলে র্োলর [b] েন্ধযোত্ব ব খো ড লে র্োলর
[c] ওর্লরর টি
ু ই হলে র্োলর [d] এ লের বক্োেটিই েোও হলে র্োলর

41.সমুকে এেকোিী প্রাণীর জন্ম হকয়শছল[a] ৩৫০ বক্োটি েছর আলগ [b] ২৫০ বক্োটি েছর আলগ
[c] ১৫০ বক্োটি েছর আলগ [d] ৪৫০ বক্োটি েছর আলগ
42.মানুকষর পূব্বসুশর শছল[a] অলস্ট্র্োলেোডর্ডেক্ো [b] অস্ট্র্োলেডিে [c] েযোডর্ডেক্ো [d] বক্োেটিই েয়
43.েযান্সার সৃশি েরকত পাকর[a] হোইলেোক্োেবে [b] বলোলরোলেডিে [c] CO [d] H2O
44.ক্ষশতের শব্শেন্ন ছত্রাে ও ফুকলর থরনু থেকে হকত পাকর[a] অযোেোডজব ও হোঁর্োডে [b] অযোডেডময়ো [c] জডন্ড [d] ক্লেরো
45.শনকচর থোনটি থগৌন ব্াযুদষ
ু ে[a] PAN [b] SO2 [c] H2S [d] CO2
46. জীব্মন্ডল ব্া ব্াকযাস্ফীয়ার সংিান্ত প্রােশমে ধারণার জনে থে ?
A. ুলয়

B. বহলক্ে C. েযোমোক্ব

D ওিোম ।

47. পৃশেব্ীর মকধয অব্শস্থত গেীরতম হ্রদটি হলA. শেক্োে হ্র
B. ুডর্ডরয়র হ্র C. ক্ো ডর্য়োে হ্র

D. টিটিক্োক্ো হ্র ।

48. পৃশেব্ীকত সব্কচকয় থব্িী প্রজাশতর জীব্ ব্াস েকর –
A. জেমন্ডলে

D. আয়ে মন্ডলে ।

B.েোয়ুমন্ডলে C. ডশেোমন্ডলে

49. প্রােৃশতে সম্পকদর অব্ক্ষয় ও পশরকব্িগত সমসযাটি প্রব্ল হয় –
A. বেে ডেপ্ললের োলে

B. েীে ডেপ্ললের োলে C. েুজ ডেপ্ললের োলে

D. ডশল্প ডেপ্ললের োলে ।

50. সমুে থেকে তাপীয় িশক্ত উৎপাদন প্রেৃয়ার নাম –
A. MAB
B. ADEC C. OTEC D. OPEMI
51. সম্পদ সম্পশেবত World Resources and Industries- ব্ইটি থলকখ্ন –
A. মোশবোে

B.ডমলচে C. যবোলচে ক্োর ে D. ডজমোরমযোে ।

52. থয অিকল স্বাদু জল বেোনা জকলর সাকে শমশশ্রত হয় তাকে ব্কলA. বেডেয়োে

B. বরোফ্োন্ডোে C. আই েযোন্ড

D. এ চু য়োরী ।

53.জাতীয় অরণয নীশত গৃহীত হকয়শছল –
A. ১৯৬০

B. ১৯৫২ C. ১৯৫০

D. ১৯৫৬ োলে ।

54. জলজ ব্াস্তু তকে স্বাধীন োকব্ সাতার থেকট ঘুকর থব্িাকত সখ্ম প্রানীকদর ব্লা হয় –
A. ডেয়োল জক্

B. বেক্েে C. প্লযোঙ্কেে

D. বেেেস্ ।

55. খ্াদয িৃঙ্খকলর সাংগঠশনে এেেকে ব্লা হয় –
A. র্ুডিস্তর

D. ডেিোম ।

B. খো য ডর্রোডমি C. খো য

56. রাষ্ট্রপুঞ্জ েতৃব ে থঘাশষত আন্তজবাশতে জীব্ তব্শচত্রয ব্ষব হল
A. ২০০৯

B. ২০১০ C. ২০১১

D. ২০১৪ োলে ।

57. World Conservation Union –এর সদর দপ্তর অব্শস্থত
A. অলস্ট্র্ডেয়োয়
B.ব্রোডজলে C. ুইজোরেযোলন্ড D. ডেে আডিক্োয়
58. নযািানাল ওয়াইল্ড লাইফ অযােিান প্লান গঠিত হয়
A. ১৯৮৩

B. ১৯৮২ C. ১৯৮০

D. ১৯৮১ োলে ।

59. ব্ান্ধব্গি জাতীয় উদযান থোন রাকজয অব্শস্থত ?
A. মহোরোষ্ট্র
B. মধযরল শ C. অন্ধ্ররল শ D. উত্তর রল শ
60. শনকচর থোনটি থগৌন দুষকণর উদাহরণ
A. NO2
B. PAN C. CO2
D. SO2
61. শিল্পকক্ষকত্র থধাোঁয়া ও োসমান ধূশলেণা শনয়েণ েরা হয়
A. ক্েলিে োর দ্বোরো B. োইলেন্সর দ্বোরো C. স্ক্র্যোেোর দ্বোরো D. ইলেলরোস্টযোটিক্ বরড ডর্লেের দ্বোরো
62. জলােূশম সংিান্ত রামসার সকন্মলন’ অনুিঠিত হকয়শছল
A. ইরোলে
B. ইরোলক্ C. ডফ্েেযোলন্ড D. আয়োরেযোলন্ড
63. এে থব্ল = েত থডশসকব্ল ?
A. ১০০ বিড েে
B. ১০ বিড েে C. ৫০০ বিড েে

D. ১০০০ বিড েে

64. ব্ৃশির জকল PH এর মাত্রা েত হকল তাকে অম্ল ব্ৃশি ব্লা হকব্ ?
A. ৭ এর ক্ম

B.৮ এর ক্ম C. ৫.৬ এর ক্ম

D. ১০ এর ক্ম ।

65. দূষণ মানুকষর জীব্ন ও সেযতা সহ অনযানয জীব্কদর অশস্তত্ব শব্পন্ন েকর – এেো ব্কল।
শব্জ্ঞানী A. োউে উইক্

D. বহলক্ে ।

B. ওিোম C. ডিে

66. ওকজান স্তর থোন অিকল সীমা ব্ি ?
A. স্ট্র্োলেোডিয়োর

B. রলর্োডিয়োর C. আয়ে ডিয়োর

D. মযোগলেলেোডিয়োর ।

67. তাজমহকলর ক্ষয় প্রাপ্ত এর জনয দায়ী থোন গযাসটি ?
A. NO2

B. PAN C. SO2

D. CO2 ।

68. অযাকজন্ডা – ২১ শনকচর থোনটির সাকে সম্পশেবত ?

A. মডিে রোলেোক্ে

B. স্টক্লহোম লেেে C. বক্োলর্েলহলগে লেেে D. ে ুন্ধরো লেেে।

69. োরকতর সব্কচকয় থব্িী জন শব্রল রাজয –
A. বক্রোেো

D. বমঘোেয় ।

B.ডির্ুরো C. ড ডক্ম

70. থোনা এেটি প্রজাশতর ব্হন ক্ষমতা শনধব াশরত হয় –
A. ম্পল র ীমোেদ্ধেোর দ্বোরো
B. মৃেুযহোর দ্বোরো
C. জেহোর দ্বোরো
D. রজোডে বগোষ্ঠীর েৃডদ্ধর হোর দ্বোরো।
71. পৃশেব্ীর ব্ৃহত্তম নযািানাল পােব –
A. ক্রলেে

B. িযোন্ড ক্যোডেয়ে C. ক্োডজরোঙ্গো

D. ইবযোলেোলস্টোে েযোশোেোে র্োক্ব ।

72. International Biodiversity Day শহসাকব্ পাশলত হয় –
A. ২২ বম

B. ২০ বম C. ২৩ বম

D. ২১ বম ।

73. সব্কচকয় শনন্ম উৎপাদন ক্ষমতা যুক্ত ব্াস্তু হল –
A. রেোেদ্বীর্

D. খোঁডড় ।

B. মরিূ ডম C. র্ুকুর

74. পশরকব্ি প্রণাশলর ব্ৃহত্তম এেে টি হল –
A. েোস্তুেন্ত্র

B. েোলযোম C. র্ুডিস্তর

75. MAB এর পুবরো নাম শে ?
A.মযোে অযোন্ড েোলযোলেক্লেোেডজ।
C. মযোে অযোন্ড েোলযোেডজ

D. ইক্োি ।

B. বমলেডরয়োে অযোন্ড েোলযোেডজ
D. মযোে অযোন্ড েোলযোডিয়োর ।

76. িূ ত্বলক্র র্ডরেেব লে অন্তজব োে শডক্ত ক্োজ ক্লর A. ধীরিোলে B. আক্ডিক্িোলে C. ধীর ও আক্ডিক্িোলে D. িূ -অিযন্তর বেলক্ ধোেো বমলর
77. অন্তজব োে শডক্তর রধোে উত্ A.বেজডস্ক্র্য় র্ োলেবর িোঙে B. র্োলের চেে C. বজোয়োর িোেো

D. েোিোর উ গীরে

78. িূ র্ৃলষ্ঠ েোেোরক্ম িূ শ
ৃ য শেরী হে,ডেলচর বক্োে রডিয়োটি এলে অাংশ বেয় A. িূ ডমক্ম্প B.অগ্ন্ুযত্র্োে C.মডহিোেক্আলেোড়ে D.ে ী রেোহ
79. বক্োমে ডশেোস্তলর াংেমে েে ক্োযবক্রী হয় A) মডিডেক্ আলেোড়লে B) আক্ডিক্ িূ -আলেোড়লে
C) মডহিোেক্ িূ -আলেোড়লে D) ডগডরজডে িূ -আলেোড়লে
80. িূ ডমক্ম্প ও অগ্ন্ুযত্র্োে হে A) ইউস্টযোটিক্ আলেোড়ে B) ডগডরজডে আলেোড়ে C) আক্ডিক্ আলেোড়ে
81. মহোল লশর ডৃ ি হয় বয আলেোড়লে েো হে A) মডহিোেক্ B) ডগডরজডে C) মডিডে
D) আক্ডিক্ আলেোড়ে

D) মডহিোেক্ আলেোড়ে

82. অিযন্তরীে শডক্তর উত্ হে A) মযোগমোর চেে B) অডিক্লষবর র্োেবক্য
C) র্ডরচেে বরোে D) অযোলিলেোডিয়োলর উষ্ণেোর র্ডরেোডহেো
83. িূ ডমরূর্ গঠলে মুখয িু ডমক্ো র্োেে ক্লর A) র্োডেবে রডিয়ো
B) মহোজোগডেক্ রডিয়ো C) অডেরোক্ৃ ডেক্ রডিয়ো D) বক্োেেোই েয়
84. ডেলচর বক্োে িূ ডমরূর্ অন্তজব োে রডিয়োর ফ্ে েয় A) িূ ডমক্ম্প
B) ে ী েোঁক্ েো ডমলয়ন্ডোর C) অগ্ন্ুযত্র্োে

D) িডঙ্গে র্েবে

85. ডেম্নডেডখেগুডের মলধয বক্োে জুডড়টি ক্োযব-ক্োরে ম্পডক্ব ে A) V-আক্ৃ ডের উর্েযক্ো ও অেলরোহে B) V-আক্ৃ ডের উর্েযক্ো ও আলরোহে
C) স্বোিোডেক্ েোঁধ ও অেলরোহে D) ঢোলের র্িোে অর্ রে আলরোহে
86. িূ ত্বলক্ উঁচু ও ডেচু িোলের মলধয উচ্চেোজডেে িোর োময েোলির অেিোলক্ েেো হয় A) ইউস্টযোটিক্ ঞ্চেে
B) র্যবোয়ে C) মডিডে
D) অেলরোহে
87. েলয়র বশষ ীমোর োলর্লে িূ -র্ৃলষ্ঠর মেেীক্রে হওয়োর রডিয়োলক্ েেো হয় A) মডিডেক্ ঞ্চেে B) ইউস্টযোটিক্ ঞ্চেে C) আেহডেক্োর
D) র্যবোয়ে
88. বয র্ডিয়োয় েয়্জোে র্ োলেবর ঞ্চয় ও র্ুডিিেে হয় েো হে A) র্যবোয়ে
B) আলরোহে C) অেলরোহে D) ির অর্ রে
89. বয রডিয়োয় িু ডমিোলগর উচ্চেোর হ্রো ঘলে েো হে A) অেলরোহে B) আলরোহে C) র্যবোয়ে
D) আেহডেক্োর
90. র্োহোলড়র ঢোলে ডস্ক্র্ েো েযোেো ঢোে গঠলে ডেলচর বক্োে রডিয়ো ডিয় A) অেলরোহে
B) আলরোহে C) আেহডেক্োর D) র্ুডিে িেে
91. র্লড় েোক্ো অেলশষ রূলর্ েিোইে েো বেৌহ অিোইি বয রডিয়োর ফ্ে েো হে A) অেলরোহে
B) আলরোহে C) ির অর্ রে D) আেহডেক্োর
92. বিৌমজলের েেে েমেো বেডশ হওয়োর ক্োরে িূ -র্ৃষ্ঠীয় জে অলর্েো এই জলের A) চোর্ ও েোর্মোিো বেডশ
B) চোর্ ও েোর্মোি ক্ম
C) চোর্ বেডশ েোর্মোিো ক্ম D) চোর্ ও েোর্মোিো মোে
93. বিৌমজলের র্ডরমোে েোলড় যখে িূ িোলগ A) িূ ডমর ঢোে বেডশ হয়
B) েোষ্পীিেে বেডশ হয়
C) ডশেোর রলেশযেো বেডশ হয় D) ডেলরে ডশেোর উর্ডিডে বেডশ হয়
94. ক্ো োমোটির স্তর েোক্লে বিৌমজলের র্ডরমোে A) বেডশ হয়
B) ক্ম হয় C) বমোেোমুটি হয়

D) অডে ক্ম হয়

95. ডেলচর বক্োে ডশেোস্তলর বিৌমজে স্তর গঠিে হলে র্োলর েো A) ক্ো োর্োের
B) বেলের্োের C) চু েোর্োের
D) িলেোমোইে
96.টারটাশরে অযাশসকড অপ্রশতসম োব্বকনর সংখ্যা েত?
[a] 1 [b] 2 [c] 3 [d] 4
97.থোন পিশতকত শমশ্রণ থেকে উপাদান গুশল পৃেে েরা যায়?
[a] বক্োমোলেোিোডফ্ [b] আাংডশক্ র্োেে [c] ডেলয়োজী ফ্োলেে[d] ে ক্টি
97.ধাতু েকল্পর মকধয থোন তব্শিিয পশরলশক্ষত হয়?
[a] ধোেু র [b] অধোেু র[c] ধোেু ও অধোেু র [d] বক্োেেোই েয়
98.দুধ থোন ধরকনর েব্ণ?
[a] োশলর্ে ে[b] রক্ৃ ে েেে[c] ক্েয়ডিয় েেে[d] বক্োেেোই েয়
99.পযব ায় সারণীর অন্তগব ত থোন পযব াকয়র থমৌলকে ব্লা হয় আদিব থমৌল?
[a] রেম [b] ডদ্বেীয়[c] র্ঞ্চম[d] চেু েব
100.অশক্সকজকনর েয়টি আইকসাকটাপ পাওয়া যায়?
[a] 1টি [b] 2টি [c] 3টি [d] 4টি
101.থোল গযাকস হাইকরাকজন ছািাও থোন গযাস োকে?
[a] ইলেে[b] ডমলেে[c] অযোড টিডেে[d] ওলজোে
102.থসাশডয়াম শসশলকেট েী নাকম পশরশচত?
[a] বক্োয়োেবজ[b] ক্যোডন্ডফ্লুইি[c] অযো ডর্ডরে[d] ক্োরলেোেোলিো
103.থোন থমৌশলে গযাস সব্বাকপক্ষা োরী?
[a] বরিে [b] ব লেডেয়োম[c] বজেে[d] ডহডেয়োম
104.থোনটি সব্কচকয় হালো গযাস?
[a] হোইলেোলজে[b] অডিলজে[c] েোইলরোলজে[d] োেফ্োর-িোই-অিোইি
105.শনকচর থোন ধাতু কে কুইে শসলোর (Quick Silver) ব্লা হয়?
[a] রুর্ো[b] ব োেো[c] েোমো[d] র্োর
106.শনকচর থোন রাসায়শনে পদােব টি শপপকির হুকল পাওয়া যায়?
[a] ফ্ডমবক্ অযোড ি[b] মযোডেক্ অযোড ি[c] োইডরক্ অযোড ি[d] ক্োেবডেক্ অযোড ি
107.থব্শেং পাউডার আসকল েী?
[a] ব োডিয়োম েোইলরে[b] ব োডিয়োম েোই ক্োেবলেে[c] ব োডিয়োম অিোলেে[d] ব োডিয়োম হোইলেোিোইি
108.েশিে থসাডা আসকল েী?
[a] ব োডিয়োম-েোই-ক্োেবলেে[b] ব োডিয়োম োেলফ্ে[c] ব োডিয়োম বলোলরে[d] ব োডিয়োম হোইলেোিোইি

109.প্রেম থতজশিয়তা থে আশব্স্কার েকরন?
[a] মো োম কুডর[b] বেলক্লরে[c] রো োরলফ্োিব[d] েীে বেোর
110.শনকচর থোনটি রাসায়শনে শব্শিয়া নয়?
[a] জেলক্ েোলষ্প র্ডরেে ক্রো[b] খো য র্ডরর্োক্[c] ে ে[d] ক্য়েোর হে
111.থোন থযৌকগর থক্ষকত্র সমব্য়তা ধমব থদখ্া যায়?
[a] মলযোজী বযৌগ[b] েডরেলযোজী বযৌগ[c] বক্োেটিই েয়[d] উিয়ই
112.থোন থমৌলটির ব্াইকরর েকক্ষ দুটি ইকলক্ট্রনই সুশস্থত?
[a] Fe[b] He[c] Mg[d] H
113.থোনটি সব্কচকয় হালো ধাতু ?
[a] Na[b] Hg[c] Be[d] Li
114.শনকচর থোনটি তশিত ধনাত্মে অধাতু ?
[a] S[b] Cl2[c] H2[d] C
115.থোন েব্কন টিন্ডাল ইকফক্ট থদখ্া যায়?
[a] রক্ৃ ে েেে[b] ো লর্ন্সে[c] ক্েডিয় েেে[d] বক্োেেোই েয়
116.পশরকব্কির ক্ষশতোরে থোন ধাতু র থযৌগ থমাটর গাশির শনিঃসৃত থধাোঁয়ায় োকে?
[a] বেোহো[b] স্তো[c] ী ো[d] েোমো
117.শনকচর থোনটি শদকয় ননশিে ব্াসনপত্র োটিং েরা হয়?
[a] বেফ্েে[b] হীরো[c] িোফ্োইে[d] বেোহো
118.তশিত থলপন পিশতকত থলাহার ওপর থোন ধাতু র প্রকলপ থদওয়া হয়?
[a] রুর্ো[b] ডজঙ্ক[c] ডেলক্ে[d] টিে
119.োব্বকনর থোন ধকমব র জনয িৃঙ্খশলত থযৌগ গঠিত হয়?
[a] ক্যোটিলেশে[b] গঠেগে মেয়েো[c] আলেোক্ীয় মেয়েো[d] বক্োেটিই েয়
120.ইউকরশনয়াকমর থরশডও অযােটিে ক্ষকয় েী উত্পন্ন হয়?
[a] ী ো[b] ডে মোে[c] বেোহো[d] িোফ্োইে
121.থটরাইোইল থলড থপকরাকল থযাগ েরা হয়,োরণ[a] ডহমোয়ে রডেহে ক্রোর জেয[b] ফ্লো র্লয়ন্ট েোড়োলেোর জেয
[c] ফ্লো র্লয়ন্ট ক্মোলেোর জেয[d] অযোডন্টেডক্াং বরটিাং েোড়োলেোর জেয
122.অযাসশপশরন হকলা[a] বফ্েে[b] যোডে োইডলক্ অযোড ি
[c] অযোড েোইে যোডে োইডেক্ অযোড ি[d] বেেজডয়ক্ অযোড ি

123.থোনটি িেবরা?
[a] ডল োরে[b] েযোর্েোডেে[c] গ্লুলক্োজ[d] ময় ো
124.TNT হল[a] োর[b] ডেলিোরক্[c] ক্ীেেোশক্[d] শযোওেো ডেেোরক্

125.ব্াতাস থোন ধরকনর পদােব?
[a] বমৌডেক্[b] বযৌডগক্[c] ডমশ্র[d] বক্োেটিই েয়
126.আগুন থনোকনার জনয থোন গযাস ব্যব্হার েরা হয়?
[a] অডিলজে[b] েোইলরোলজে[c] ক্োেবে িোই অিোইি[d] ক্োেবে মলেোিোইি
127.আধুশনে দীঘব পযব ায় সুত্র থে প্রোি েকরন?
[a] ডেউেযোন্ড[b] বমলন্ডডেি[c] প্লযোঙ্ক'[d] বেোর
128.শনকচর থোনটি শব্জারে পদােব?
[a] H2S[b] SO2[c] CO[d] ে ক্টি
129.পারদ সংের থোন ধরকনর েব্কনর উদাহরণ?
[a] েোেক্ ও েোে উিয় েরে[b] েোেক্ ক্ঠিে েোে েরে
[c] েোেক্ েরে েোে ক্ঠিে[d] উিয় েোেক্ এোং েোে ক্ঠিে
130.অসম্পৃক্ত েব্নকে েীোকব্ সম্পৃক্ত েব্কন পশরনত েরা যায়?
[a] েোেক্ বযোগ ক্লর[b] আলরো েেে বযোগ ক্লর[c] েোে বযোগ ক্লর[d] ে ক্টি
131.শনকচর থোনটি সাব্বজনীন োব্ে রূকপ পশরশচত?
[a] বলোলরোফ্মব[b] ইেোর[c] বেডিে[d] জে
132.৫০০ িাম োব্কে সকব্বাচ্চ ৪৫ িাম োব্ েব্ীেূত হকত পাকর ,োব্টির োব্যতা েত?
[a] 45[b] 25[c]9 [d] 5
133.থোকনা শনশদব ি পযব াকয়র ব্াোঁশদে থেকে ডানশদকে থগকল পরমানুর থোন পশরব্তবন ঘকট?
[a] েডড়ে ঋেোত্বক্েো ক্লম[b] ধোেে ধমব েোলড়[c] আক্োর ক্লম[d] অধোেে ধমব েোলড়
134.অযাশসড েব্কন থোনটি থদখ্া যায়?
[a] ডমেোইে অলরি হেু েলেবর হয়[b] বফ্েের্েযোডেে বগোেোর্ী েলেবর হয়
[c] ডমেোইে বরি হেু েলেবর হয়[d] বফ্েের্েযোডেে েেবহীে হয়
135.অন্তধৃবশত থদখ্ায় থোন ধাতু গুশল?
[a] আয়রে[b] র্যোেোডিয়োম[c] ডেলক্ে[d] ে ক্টি
136.ব্াতাকস থোন গযাস োোর জনয থতল ছশব্র সাদা রং োকলা হকয় যায়?

[a] NO2 [b] H2S [c] CO2 [d] SO2
137.শনকচর থোন গযাসটি থপািা ব্ারুকদর গন্ধযুক্ত?
[a] NO2 [b] H2S [c] SO2 [d] CO2
138.সমুকে সাদা থধাোঁয়া ততরীর জনয থোন থযৌগ ব্যব্হার েরা হয়?
[a] H2S [b] PH3 [c] Co2 [d] NH3
139.শনকচর থোনটি েযালশিয়াকমর আেশরে?
[a] ক্োেবোেোইে [b] ফ্লুওস্পোর [c] মযোগলেেোইে [d] ক্যোেোমোইে
140.সমস্ত অযাশসকড থোন উপাদানটি অব্িযই োেকব্?
[a] বলোডরে [b] হোইলেোলজে [c] অডিলজে [d] োেফ্োর
141.থগাব্র গযাকস প্রধানত থোন উপাদানটি োকে?
[a] ডমলেে [b] ইলেে [c] CFC [d] ক্োেবে মলেোিোইি
142.দুকধর ফযাকটর পশরমান থোন সমকয় েকম যায়?
[a] েষবোক্োলে[b] গরমক্োলে [c] শীেক্োলে [d] ে ময় এক্ই েোলক্
143.শনকচর থোনটি সমকযাজী থযৌগ?
[a] CaC2 [b] CCl4 [c] NaCl [d] NaF
144.জামব ান শসলোকর থোন ধাতু টি অনুপশস্থত োকে?
[a] েোমো [b] স্তো [c] ড েিোর [d] ডেলক্ে
145.এে শলটার সমুকের জকল গকি েত িাম লব্ন োকে?
[a] 50[b] 25[c] 20[d] 10
146.ওকজান গযাকসর ব্ণব েী?
[a] েীে[b] েোে[c] হেল [d] েো োমী
147.োর উপশস্থশতকত দইকয়র স্বাদ টে হয়?
[a] বেঁ েু ে[b] ডিডেগোর[c] েোরেোডরক্ অযোড ি[d] েযোক্টিক্ অযোড ি
148.থোনটির থক্ষকত্র পানদান েরা সম্ভব্?
[a] ডস্টে[b] ক্োস্ট আয়রে'[c] রে আয়রে[d] বক্োেটিই েয়
149.সম পশরমান আইকসামার যুক্ত শমশ্রনকে শে ব্কল?
[a] েরডিয়োি ডমশ্রে [b] বরডিে ডমশ্রে [c] ব রোডমক্ ডমশ্রে [d] বরড ডমক্ ডমশ্রে
150.প্রেম থলাকরাফমব থে প্রস্তুত েকরন?
[a] ডেডেগ [b] ড ম্প ে [c] এিমন্ড বিডি [d] েোলেবলেো
151.থোন গযাসটি ওয়াটার গযাকসর মকধয পাওয়া যায়?

[a] েোইলরোলজে [b] ক্োেবে মলেোিোইি [c] ডমলেে [d] োেফ্োর িোই অিোইি
152.শনকচর থোনটি ব্ক্সাইট থেকে উত্পন্ন হয়?
[a] বেোহো [b] অযোেুডমডেযোম [c] মোইক্ো [d] েোমো
153.ফরমযালশডহাইকডর সাকে োর শব্শিয়ায় ব্যাকেলাইট প্লাশিে ততরী হয়?
[a] বলোলরোফ্মব [b] েযোর্েোডেে [c] বফ্েে [d] বেডিে
154.থোন শমশ্রনকে অম্লরাজ ব্লা হয়?
[a] ডেেিোগ H2SO4 এর োলে এক্িোগ HCL এর ডমশ্রে
[b] ডেেিোগ HNO3 এর লঙ্গ এক্িোগ HCL এর ডমশ্রে
[c] এক্িোগ H2SO4 এর োলে ডেেিোগ HCL এর ডমশ্রে
[d] এক্িোগ HNO3এর োলে ডেেিোগ HCLএর ডমশ্রে
155. থোনটি রাসায়শনে পশরব্তবন?
[ক্] জে েোলষ্প র্ডরেে হওয়ো [খ] ক্োঁলচর লো বিলঙ েু ক্লরো হওয়ো
[গ] বেোহোয় মডরচো ধরো [ঘ] ডচডের োেোলক্ গুঁড়ো ক্রো
156. প্রােৃশত গযাকসর উপাদান থোনটি?
[ক্] ডমলেে [খ] ইলেে [গ] বরোলর্ে [ঘ] ডেউলেে
157. থোন ধরকনর পদােব িরীকর েযান্সার সৃশি েকর?
[ক্] োহয র্ োেব [খ] ডেলিোরক্ র্ োেব [গ] বেজডস্ক্র্য় র্ োেব [ঘ] জোরক্ র্ োেব
158. রাসায়শনে সার মাটিকত েী প্রদান েকর?
[ক্] উডিল র র্ুডি [খ] উডিল র শডক্ত [গ] উডিল র খোেোর [ঘ] উডিল র েোর্
159. জীকব্র থদহ গঠকনর প্রধান জটিল অনু থোনটি?
[ক্] চডেব [খ] ব েুলেোজ [গ] বরোটিে[ঘ] বেে োর

