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1 Which law of Thermodynamics can be described as the “Law of conservation of 
energy”? 

তাপগতততিদ্যার কোন সূত্রকে “শতির রূপান্তর সংক্রান্ত নীতত” তিসাকি িযখ্যা েরা 
যায়?  

2 What is the application of Phase Contrast Microscope in Life Sciences? 

জীিতিজ্ঞাকন কেজ েনট্রাস্ট অণুিীক্ষকণর প্রকয়াগ েী?  

3 How many phases are there in a Colloidal System? 

এেটি কোলকয়ডীয় তসকস্টকে িস্তুর েয়টি দ্শা থাকে?   

4 Why the Bouin’s fluid is used? 

িইন্স ফু্লতয়ড (Bouin’s fluid) কেন িযিিার েরা িয়?  

5 Determine the median of this set of numbers: 15, 14, 10, 8, 12, 8, 16  

এই সংখ্যাসেূকির েধ্যোন তনণণয় েরুনঃ 15, 14, 10, 8, 12, 8, 16  

6 What is the relation between the Resolving Power and Limit of Resolution of a 
microscope?  

এেটি অণুিীক্ষকণর তিকেষে ক্ষেতা ও তিকেষণ োত্রার েকধ্য সম্পেণ  েী?  

7 What is the function of Sodium dodecyl sulfate(SDS)? 

কসাতডয়াে কডাতডতসল সালকেকের োজ েী?  

8 What is the full form of ROM? 

করাে (ROM)- এর পরু েথাটি েী?  

9 By which Greek letter, the Standard deviation is expressed?  

কোন গ্রীে িণণ দ্বারা সেে তিচু্যততকে প্রোশ েরা িয়?  



10 Which microscope helps to observe the three-dimensional (3D) picture of the 
surface of a sample under experiment?  

কোন অণুিীক্ষণ যন্ত্র পরীক্ষাধ্ীন নেুনার পৃষ্ঠতকলর তত্রোতত্রে তচ্ত্র পযণকিক্ষকণ সািাযয 
েকর?  

11 Which instrument is used in Fractionation of cells?   

কোষ ভগ্াংশেরকণর জনয কোন যন্ত্র িযিহৃত িয়?  

12 For a normal human being, the mean and median of pulse rate is 72 per minute 
and 70 per minute respectively. So what is the mode of pulse rate per minute? 

এে জন স্বাভাতিে োনুকষর নাড়ীস্পন্দকনর িাকরর কযৌতগে গড় ও েধ্যো যথাক্রকে 
72 িার প্রতত তেতনকে এিং 70 িার প্রতত তেতনকে। তকি োনুকষর নাড়ীস্পন্দন িাকরর 
প্রতত তেতনকে ভূতয়ষ্ঠে োন েত?  

13 If the null hypothesis is false, then which hypothesis is accepted? 

যতদ্ কনতত প্রস্তািনা ভুল িয়, তািকল কোন প্রস্তািনাটি গৃিীত িয়?  

14 What is the value of correlation coefficient (r) between two variables?  

দ্টুি চ্কলর েকধ্য সিগততর সিগাকের (r) োন েত?  

15 What are the examples input devices in a computer? 

এেটি েতম্পউোকরর ইন পেু তডভাইকসর উদ্ািরণগুতল েী েী? 

 
 


