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# Assignment-1 #
*নীচের প্রশ্ন গুলির যথাযথ উত্তর দাওঃ
1) বায়ুমণ্ডচির ওচ ান স্তচরর গুরুত্ব বযাখ্যা কচরা। বর্তমাচন এই স্তর কীভাচব ক্ষয়প্রাপ্ত হচে র্া বর্না
ত কচরা।
2) লিলর্শীি উন্নয়চনর ধারনা কীভাচব অপ্রেলির্ বা অলেরােলরর্ শক্তি বযবহাচর আমাচদরচক উজ্জীলবর্ কচর ?
3) লির োচে আদশ ত গ্যাচের আয়র্ন েলরবর্তচনর ক্ষক্ষচে উষ্ণর্ার প্রভাব আচিােনা কচরা। বাস্তব গ্যাে গুলি ক্ষকান্
অবিায় আদশ ত গ্যাচের নযায় আেরর্ কচর?
4) বাষ্পঘনত্ব কী? কর্ গ্রাম কযািলেয়াম কাচবাচনচের
ত
েচে িঘু হাইচরাচলালরক অযালেচের লবক্তিয়ায় 1.5 ক্ষমাি কাবনত
োই-অক্সাইে উৎেন্ন হচব? (Ca=40,C=12,O=16)

# Assignment-2 #
*নীচের প্রশ্ন গুলির যথাযথ উত্তর দাওঃ
1) দদঘ ত প্রোরর্ গুর্াঙ্ক কাচক বচি? দদঘ ত প্রোরর্ গুর্াঙ্ক, ক্ষক্ষে প্রোরর্ গুর্াঙ্ক ও আয়র্ন প্রোরর্ গুর্াচঙ্কর একক
অলভন্ন হওয়ার কারর্ বযাখ্যা কচরা।
2) একটে েহ

েরীক্ষার োহাযয ক্ষদখ্াও ক্ষয র্াে েলরবাহীর্াঙ্ক হি েদাচথরত লন স্ব দবলশষ্ট্য । র্ােীয় ক্ষরাধ কী?

3) দুটে বাস্তব ক্ষগ্ািীয় র্চির উদাহরর্ দাও এবং উহারা উত্তি প্রকৃলর্র প্রলর্ফিক না অবর্ি প্রকৃলর্র প্রলর্ফিক র্া
বযাখ্যা কচরা।
4) লপ্র চমর ক্ষক্ষচে লনগ্র্ত রক্তির েয যলর্র রালশমািা লনর্য়ত কচরা।

# Assignment-3 #
1) আধুলনক েযায়
ত েূেটে ক্ষিচখ্া। আধুলনক েযায়
ত োরলর্চর্ হযাচিাচ ন ক্ষমৌি, ক্ষার ধার্য ও লনক্তিয় ক্ষমৌি গুলি ক্ষকান্
ক্ষকান্ ক্ষেলর্র্ অবিান কচর?
2) ক্ষমৌচির দুটে েযায়গ্র্
ত
ধচমরত উদাহরর্ দাও এবং ক্ষেগুলি েযায়
ত োরলর্চর্ কীভাচব েযায়
ত ও ক্ষেলর্ বরাবর েলরবলর্তর্
হয় র্া বযাখ্যা কচরা।
3) Na ও Na+ এর মচধয ক্ষকানটে অলধক েুলির্ এবং ক্ষকন? েমচযা ী ক্ষযৌচগ্র দুটে দবলশষ্ট্য উচেখ্ কচরা।
4) দুটে ক্ষমৌি X ও Y -এর েরমার্ু িমাঙ্ক যথািচম 19 ও 17. X ও Y রাোয়লনক ভাচব যুি হচি র্লিৎচযা ী না
েমচযা ী কী ধরচর্র ক্ষযৌগ্ গ্ঠর্ করচব? যুক্তিেহ উত্তর দাও।

** ছাে- ছােীরা বালিচর্ প্রশ্নগুলির উত্তর খ্ার্ায় লিখ্চব এবং মাদ্রাো খ্ুিচি লশক্ষক- লশলক্ষকাচদর লনকে খ্ার্া গুলি
*** লবচশষ প্রচয়া ন ছািা বালি ক্ষথচক ক্ষবচরাচব না।েবাই েুি ও ভাচিা ক্ষথচকা।

মা ক্ষদচব।

