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Aóg †kÖwY 

welqt Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ 

14 Zg mßv‡ni evwoi KvR: 

 

1| wb‡Pi cÖkœ ¸‡jvi DËi gyL¯’ Ki‡e Ges LvZvq wj‡L ivL‡e| 

K. ‡mj wK? 

L. Kjvg wK? 

M. mvwi wK? 

N. dg~©jv evi wK? 

O. UvB‡Uj evi wK? 

 

 

wcÖq wkÿv_x© eÜziv, 

Avgiv B‡Zvg‡a¨ K¬v‡m cvV`vb I †nvgIqv‡K©i gva¨‡g cÖwZwU Aa¨v‡qi ¸iæZ¡c~Y© cÖkœ¸‡jv cÖ`vb 

K‡iwQ| ZvB AvR Avevi cybivq Av‡jvPbv myweav‡_© cÖ_g Aa¨vq †_‡K ïiæ Kijvg| 

       Av.b.g Rvwq` nvmvb wmwÏKx 

mnKvwi wkÿK 

01797-659028| 

 

চর্তদুল প্তাহর বাড়ির কাজ 

শ্রেড় িঃঅষ্টম 

ড়বয়িঃ ড়বজ্ঞান 

 

    ড়নহচর প্রশ্নগুহার উত্তর পিহব 

১। জনাব লারড়মন ম্যাডাম একড়দন ক্লাহ রূপান্তড়রত কান্ড পিাহনার ময় ছাত্র-ছাত্রীহদর ড়বড়ভন্ন বাস্তব উপকর  

শ্রদড়িহয়ড়ছহন।উপকর  ড়হহব ড়তড়ন আলু ও আদা শ্রদড়িহয়ড়ছহন।        

ক) ম্পূ  ুফু কাহক বহ? 

ি)শ্রযৌড়িক ফ বহত ড়ক বুঝ? 

ি)জনাব লারড়মহনর শ্রদিাহনা প্রথম উপকরনটি কীভাহব প্রজনন ম্পন্ন কহর ? ব্যাখ্যা কর। 

ঘ)”উপকরন দুটিহত একই অঙ্গজ প্রজনন ঘটহও এহদর বৃড়ি পিড়ত ড়ভন্ন”---উড়িটির যথাথতুা ড়বহেন কর।      

                     

২।  

                                                               ফল 

 

 

 

                                                          র ফ 

 

 

 

                                            গুচ্ছফ              শ্রযৌড়িক ফ 

ক)মৃদ্গত  অঙ্কুহরাদ্গম  কাহক বহ? 

ি)এড়পহকাটাই ও াইহপাহকাটাই বহত ড়ক বুঝ? 

ি)উপহরর ফগুহার প্রকারহভদ উদার   ব নুা কর। 

ঘ)ফ সৃড়ষ্টর আহি শ্রয ড়নহক ম্পন্ন য় ,শ্রই ড়নড়িকর  প্রড়িয়াটি ড়চড়িত ড়চত্র   ব নুা  কর। 

ZvwiL: 01-10-2020 

PZz_© Aa¨vq 
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‡kÖwb t 8g 

welq t evsjv‡`k I wek̂ cwiPq| 

PZz`©k mßv‡ni evwoi KvR| 

Aa¨vq t 12 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 m¤ú~b© Aa¨vq  wiwWs co‡e Ges 

 

1| evsjv‡`‡ki cÖvK…wZK m¤ú` m¤ú‡K© e¨vL¨v Ki| 

2| evsjv‡`‡ki Av_©-mvgvwRK AMÖMwZ‡Z cÖvK…wZK m¤ú‡`i f‚wgKv  e¨vL¨v Ki| 

cÖkœ¸‡jv  co‡e 

 

শ্রেণি :অষ্টম 

ণিষয় :ণহন্দুধম ম ও ননণিকণিক্ষা 

অধ্যায় :সপ্তম ( আদি ম জীিন চণিি ) 

িাণিি কাজ : 

ণনচচি প্রচেি উত্তি দাও : 

১। ঠাকুি ণনগমানচেি দি মন ব্যাখ্যা কি । 

২। ‘ইসকন’ মূল উচেশ্য ও সমাচজি এি প্রিাস িি মনা কি । 

৩। ‘শ্রী কৃষ্ণ কতৃক কংসিধ ণিল অিশ্যম্ভী’- মন্তব্যটি ণিচেষি কি । 
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