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1 What does the history of science mean? 

বিজ্ঞানের ইবিহাস িলনি কী বিাঝায়? 

2 Bronze is made by mixing which metals? 

বরাঞ্জ তিবর করা হয় বকাে বকাে ধািুর বিশ্রণ ঘটিনয় ? 

3 What is the Egyptian script called? 

বিশনরর বলবি বক বক িলা হয় ? 

4 What is the extraordinary contribution of medical science in 
India in the Iron Age? 

বলৌহযুনে ভারিিনষে বিবকৎসা বিজ্ঞানের অসাধারণ অিদােটি 
বক? 

5 Kautilya's 'Arthashastra' contains a lot of information about 
the engineering development of which era? 

বকৌটিনলের ‘অর্েশানে’ বকাে যুনের প্রনকৌশলেি বিকাশ সম্পনকে  
প্রিুর ির্ে িাওয়া যায়? 

6 Which scientist corrected the ancient notion of planetary 
rotation by inventing telescopes? 

বকাে বিজ্ঞােী দরূিীক্ষণ যনের আবিষ্কার কনর িা দ্বারা গ্রহনদর 
আিিে নের প্রািীে ধারণানক সংনশাধে কনরে? 

7 Who accurately measures the orbits of the planets? 

গ্রহনদর কনক্ষর সঠিক িবরিাি বক কনরে ? 

8 Which Indian physicist discovered the theory that plants 
respond to stimuli? 

বকাে ভারিীয় িদার্েবিজ্ঞােী উবিনদর উনেজোয় সাডা বদওয়ার 
িত্ত্বটি আবিষ্কার কনরে? 

9 Who is the founder of ‘Bengal Chemical and Pharmaceutical 
Works’? 

 

 



‘Bengal Chemical and pharmaceutical works’- বক প্রবিষ্ঠা 
কনরে? 

10 Which is the longest wavelength wave? 

সিনিনয় দীঘে িরঙ্গদদনঘেে যুক্ত িরঙ্গ বকােটি? 

11 The red giant and the white dwaf these two stages of life can 
be found in? 

লাল দােি (Red giant) ও বেি িািে (White dwaf) এই দটুি 
স্তর কার জীিে দশায় বদখনি িাওয়া সম্ভি ? 

12 Whose satellite is Titan? 

টাইটাে কার উিগ্রহ? 

13 Who artificially proves the theory of chemical expression and 
the origin of life in the laboratory? 

রাসায়বেক অবভিেবক্তিাদ ও প্রানণর আবিভে ানির িত্ত্বটি বক 
িরীক্ষাোনর কৃবিি ভানি প্রিাণ কনরে ? 

14 Which is correct according to the level of human expression? 

িােুনষর অবভিেবক্তর স্তর অেুযায়ী বকােটি সঠিক ? 

15 What is the main source of energy in the ecosystem? 

িাস্তুিনের প্রধাে শবক্তর উৎস বক? 

16 What type of beneficial bacteria is present in the roots of 
legume plants? 

বশম্বনোিীয় উবিনদর িূনল বকাে ধরনের উিকারী িোকনটবরয়া 
উিবিি র্ানক ? 

17 Which of the following is not a cause of deforestation? 

বেম্নবলবখি বকােটি অরণেোনশর (Deforestation) কারণ েয়? 

18 Which of the following plays a major role as an air pollutant? 

বেম্নবলবখি বকােটি িায়ুদষূক বহনসনি িুখে ভূবিকা গ্রহণ কনর? 

19 What substance is responsible for soil pollution? 



বকাে িদার্ে িৃবেকা দষূনণর জেে দায়ী?  

20 What is the source of unconventional renewable energy? 

অবিরািবরি িেুঃেেিীকরণ বযােে শবক্তর উৎস বকােটি? 

21 which one of the following is not possible to do  through the 
remote sensing? 

দরূ সন্ধাে (Remote sensing) এর িাধেনি বেন্মবলবখি বকােটি 
করা সম্ভি েয়? 

22 In what way is it possible to create high yielding, disease 
resistant and highly nutritious plants or to create new plants 
from a single plant cell? 

বকাে িদ্ধবিনি উচ্চ ফলেশীল, বরােপ্রবিনরাধী ও উন্নি 
িুবিগুণসম্পন্ন উবিনদর সৃবি িা একটি উবিনদর বকাষ বর্নক 
েিুে োছ সৃবি করা সম্ভি? 

23 What kind of nutrients are present in potatoes? 

আলুনি বকাে ধরনণর বিৌবিক উিাদাে অিবিি?  

24 Which vitamins are needed for proper build up of bones? 

অবির যর্াযর্ বেিোনণর জেে বকাে বভটাবিে প্রনয়াজে হয়? 

25 Goiter' is caused by a deficiency of which mineral? 

‘েলেন্ড’ বরাে বকাে খবেনজর অভানি সবৃি হয়? 

26 Which of the following is not a contagious disease? 

বেম্নবলবখি বকােটি সংক্রািক বরাে েয় ? 

27 Insulin, the hormone that helps in the metabolism of sugars 
in human body, is produced from which gland? 

িােিনদনহ শকে রা বিিানক সাহাযে-কারী হরনিাে ‘ইেসুবলে’ বকাে 
গ্রবি বর্নক উৎিন্ন হয়? 

28 INSAT-1B satellite is associated with which mass 
communication? 

ইেসোট- 1 B উিগ্রহ বকাে েণসংনযাে িাধেনির সানর্ যুক্ত? 

29 How does the transfer of technology is possible? 



প্রযুবক্তর হস্তান্তর বক ভানি সম্ভি? 

30 What does the word 'LASER' mean? 

বলজার (LASER) শনের অর্ে বক ? 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 

  

 

  
 

  

 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 
 


