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Question Bank For BDP Course 
 

ফলিত পাঠক্রম ( Application Oriented Course ) 
গার্হ স্থ্য রসায়ন   

Household Chemistry : AOC-03 
 

1. What is the significance of ‘calorific value’? 

 ‘তাপন মূল্য’ এর তাৎপর্য কী ? 

2. What is the effect on the environment due to cutting down of trees? 

 গাছ কাটার কারণে পররণেণের উপর কী প্রভাে পড়ণছ? 

3. Write down the names of greenhouse gases. 

 রিনহাউস গযাসগুরল্র নাম রল্খুন । 

4. Which type of pollution causes acid rain? 

 ককান ধরণের দূষণের ফণল্ অ্যারসড েৃরি হয়? 

5. What are the ways that can prevent acid rain? 

 অ্যারসড েৃরি করাধ করার উপায়গুরল্ কী কী? 

6. In which sphere depletion of Ozone layer is found? 

 ককান োয়ুমন্ডল্ীয় স্তণর ওণ ান স্তণরর রেনাে কেখণত পাওয়া র্ায়? 

7. Which gas causes the depletion in the Ozone layer? 

 ককান গযাস ওণ ান স্তর ক্ষণয়র কারে? 

8. What is the ‘Talc’ used in Talcum Powder? 

 টযাল্কম পাউডাণর েযেহৃত ‘টযাল্ক মূল্ত কী? 

9. Write the names of compounds used as temporary Hair colour ? 

 অ্স্থায়ী চুল্ রঞ্জক রহসাণে েযেহৃত কর্ৌগগুরল্র নাম রল্খুন । 

10. What is used to impart red colour in lipstick? 

 ওষ্ঠরঞ্জণক ল্াল্ রঙ কেওয়ার  নয কী েযেহৃত হয়? 

11. What is the adverse effect of using hair spray? 
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 চুণল্র কে েযেহাণরর খারাপ প্রভাে কী? 

12. By which compound a liquid soap is generally made? 

 ককান কর্ৌগ দ্বারা একটি তরল্ সাোন সাধারেত ততরর হয়? 

13. Which type of hardness can be removed by boiling water? 

 শুধুমাত্র  ল্ ফুটিণয় ককান ধরণের খরতা দূর করা র্ায়? 

14. What is the artificially prepared Sodium Aluminium Silicate called? 

 কৃরত্রমভাণে প্রস্তুত কসারডয়াম অ্যালু্রমরনয়াম রসরল্ণকটণক কী েল্া হয়? 

15. Which ions cause the permanent hardness in water? 

 ককান আয়নগুরল্  ণল্র স্থায়ী খরতা সৃরি কণর? 

16. Write four names of antibiotics.  

 চারটি অ্যারিোণয়াটিণকর নাম রল্খুন। 

17. Write the names of the antimalarial drugs? 

 মযাণল্ররয়া প্ররতণরাধী ঔষণধর নাম রল্খুন । 

18. Which acid is found in greater amount in sunflower oil? 

 ককান অ্যারসড সূর্যমুখী কতণল্ কেরে পররমাণে পাওয়া র্ায়? 

19. Write the names of inedible oils? 

 খােয অ্নুপণর্াগী কতণল্র নাম রল্খুন? 

20. What is the main ingredient of a varnish? 

 ককানও োরনযণের মূল্ উপাোনটি কী? 

21. What compound is used for green coloured pigment? 

 সেু  েণেযর রঞ্জণকর  নয ককান কর্ৌগ েযেহার করা হয়? 

22. Which variety of coal has lowest calorific value? 

 ককান প্রকাণরর কয়ল্ার তাপনমূল্য সেণচণয় কম? 

23. Coal gas becomes poisonous for the presence of _____ element. 

 ককাল্গযাস রেষাক্ত হণয় ওণে __________ এর উপরস্থরতর  নয। 
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24. What is Water gas? 

 ওয়াটার গযাস কী? 

25. What chemical is added to the LPG gas for imparting a detectable smell to the leakage of 

the gas for safety?  

 দুর্যটনা এড়াণত LPG গযণস গন্ধ আনার  নয রক রাসায়রনক কমোণনা হয় র্াণত গন্ধ দ্বারা রল্ণক  সনাক্ত করা র্ায়। 

26. Presence of which element decreases the calorific value of coal? 

 ককান কমৌণল্র উপরস্থরতণত কয়ল্ার তাপন মূল্য হ্রাস পায় ? 

27. Calorific value of coal specimen will be greater if it contains_____ in greater amount. 

 কয়ল্ার নমুনার তাপনমূল্য কেরে হণে র্রে উহাণত ___________ এর পররমান কেরে থাণক।  

28. In which process Magnesium and Calcium ions can be removed from water? 

 ককান প্ররিয়াণত  ণল্ উপরস্থত মযাগণনরসয়াম এেং কযাল্রসয়াম আয়নগুরল্  ল্ কথণক দূর করা র্ায়? 

29. What is the range of amount of dissolved oxygen in water? 

  ণল্ দ্রেীভূত অ্রিণ ণনর পররমাে কত? 

30. What causes Silicosis disease? 

 রসরল্ণকারসস করাণগর কারে কী? 


