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িব�ান িবষয়ক �ইজ �িতেযািগতার �� ও উ�র |daily life science questions and answers

Daily life science questions and answers: সম� �িতেযািগতামলূক পরী�ার জন� ���পূণ� িব�ান িবষয়ক
�ইজ �িতেযািগতার �� ও উ�র । এখােন, আিম সম� �িতেযািগতামলূক পরী�ার উ�র সহ খুব দরকারী িব�ান িবষয়ক
�ইজ �িতেযািগতার �� ও উ�র �দান করিছ। �িতেযািগতামলূক পরী�ার জন� এই িনব�ািচত daily life science
questions and answers ,িব�ান িবষয়ক �ইজ �িতেযািগতার �� ও উ�র  ���িলর সােথ অনশুীলন ক�ন।

1. িনেচর �কান�র জন� �কৃত ফল নয়?

A. আেপল
B. �খজরু
C. আ�রু
D. বরই

উ�রঃ D. বরই

2. িনেচর �কান� কম সং�ামক?

A. ��
B. �হপাটাই�স
C. য�া
D. কনজাং�ভাই�স

উ�রঃ �� �রাগ
3. িনেচর �কান� মশাবািহত �রাগ নয়?

A. �ড� ু�র
B. ম�ােলিরয়া
C. ঘুেমর অসু�তা
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D. ফাইেলিরয়ািসস

উ�র: ঘুেমর অসু�তা
4. িনিদ�� অ�ামাইেনা অ�ািসড�িলেত কাব�ন, হাইে�ােজন, নাইে�ােজন এবং অি�েজন ছাড়াও িন�িলিখত উপাদান�িলর
মেধ� �কান� পাওয়া যায়?

A. ফসফরাস
B. দ�া
C. ক�ালিসয়াম
D. সালফার

উ�র: D. সালফার

5. িন�িলিখত উপাদান�িলর মেধ� �কান� �ায় ুফাইবাের আেবেগর সং�মেণর জন� অপিরহায�?

A. ক�ালিসয়াম
B. আয়রন
C. �সািডয়াম
D. দ�া

উ�রঃ উঃ ক�ালিসয়াম

6. িভটািমন যা খুব দায়ব� এবং রা�ার পাশাপািশ সংর�েণর সময় সহেজই �ংস হেয় যায়

A. িভটািমন A
B. িভটািমনb6
C. িভটািমন C
D. িভটািমন K

উ�রঃ C. িভটািমন িস

7. অ�াি�-ম�ােলিরয়াল ওষুেধ ব�ব�ত �যৗগ হল

A. অ�াসিপিরন
B.িনওি�ন
C. আইেসাি�ন
D. ��ােরা�ইন

উ�রঃ D. ��ােরা�ইন

8. িনেচর �কান� চম�েরাগ?
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A. র�শনূ�তা
B. �পলা�া
C. অি�ওম�ালািসয়া
D. িরেকটস

উ�র:  �পলা�া

9. িভটািমন িড এর সবেচেয় ধনী উৎস

A. কড িলভার অেয়ল
B. পালং শাক
C. দধু
D. পিনর

উ�রঃ কড িলভার অেয়ল

10. িনেচর �কান পরী�া ক�া�ার িনণ�েয় সাহায� কের?

A. এ�-�র
B. ��াব পরী�া
C. র�   পরী�া
D. বােয়াপিস পরী�া

উ�র: D. বােয়াপিস পরী�া


