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১। কৃ্ষক্ জাোি তার জলেমত ধান ও পামটর চাষ ক্মরন। তার স্ত্রী ও বালির চারপামি 
খালি জায়গায় লবলিন্ন িাক্ সবলজ ও ফিেূমির গাছ িাগান।  

 ক্. বন ক্ী? 

 খ.আোমের জীবমন কৃ্লষ গুরুত্বপূ ণ শ্রক্ন? 

 গ. জাোি শ্রক্ান ধরমনর ফসমির চাষ ক্মরন-বযাখযা ক্র। 

 ঘ. িাক্-সবলজ, ফিেূি এগুমিা শ্রক্ান ধরমনর ফসি? ববলিষ্ট্য শ্রিখ। 

২। লিহাব গ্রামে তার োোবািীমত শ্রবিামত লগময়মছ। শ্রসখামন লগময় শ্রস তার োোর সামে 
শ্রেিায় ঘুরমত যায়। শ্রেিায় শ্রস শ্রেখমত শ্রপি লবলিন্ন ধরমনর গাছপািা, বীজ ও যন্ত্রপালতর 
শ্রোক্ান।  োো তামক্ বিমিন গ্রামের কৃ্ষক্রা এ শ্রেিা শ্রেমক্ উপকৃ্ত হয়। 

 ক্. কৃ্লষ লবজ্ঞানী ক্ামক্ বমি?  

 খ. েুটি কৃ্লষ গমবষ া প্রলতষ্ঠামনর নাে শ্রিখ। 

 গ. লিহামবর শ্রেখা শ্রেিাটি শ্রক্ান ধরমনর -বযাখযা ক্র। 

 ঘ. এ ধরমনর শ্রেিা শ্রেমক্ কৃ্ষক্রা ক্ীিামব উপকৃ্ত হয়- ব ণনা ক্র। 

৩। রলহে সামহব এক্টি নতুন বালি ক্মরমছন। লতলন বালির চারপামি খালি জায়গায়  আধুলনক্ বৃক্ষ 

শ্ররাপ  প্রযুলি অনুসরম র োধযমে বৃক্ষ শ্ররাপ  ক্রার লসদ্ধান্ত লনমিন। 

 ক্.কৃ্লষর এক্টি আলে প্রযুলির নাে শ্রিখ। 

 খ. কৃ্লষ প্রযুলির ববলিষ্ট্য শ্রিখ।  

 গ. রলহে সামহব ক্ীিামব বৃক্ষ শ্ররাপ  ক্রমবন বযাখযা ক্র। 

 ঘ. রলহে সামহমবর লসদ্ধামন্তর সঠিক্তা যাচাই ক্র। 



৪। শ্রহক্েত সামহব তার বালির পামির এক্খণ্ড জলেমত চাষাবাে ক্রার জনয োটি  পরীক্ষা 
ক্রমিন। তারপর কৃ্লষ ক্েণক্তণ ার পরােিণ অনুযায়ী সবলজ ও েসিা চাষ ক্রমিন এবং িামিা ফিন 

শ্রপমিন। 

 ক্. োটির বুনট ক্ামক্ বমি? 

  খ. োটির উপাোন ক্য়টি ও লক্ লক্? 

  গ. জলেমত চাষাবাে ক্রার পূমবণ শ্রক্ন োটি পরীক্ষা ক্রমত হয়? 

   ঘ. শ্রহক্েত সামহমবর জলেমত শ্রক্ান ধরমনর োটি লছি- শ্রতাোর উত্তমরর পমক্ষ যুলি োও। 

 

৫।লনমচর প্রশ্নগুমিার উত্তর োওঃ 

 ক্. কৃ্লষ প্রযুলি ক্ামক্ বমি? 

 খ.বালর িাঙি এর বযবহার শ্রিখ।  

 গ.োটি ক্ামক্ বমি?  

 ঘ. োটিমত আয়তমনর লিলত্তমত িতক্রা ক্ত িাগ বজব পোেণ োমক্? 

 ঙ.োটির শ্রিৌত গু াগু  লক্ লক্? 

 চ.বজব পোেণ ক্ামক্ বমি? 

 ছ. শ্রসচ ক্ী? 

 জ. বাংিামেমি ক্তটি সরক্ালর কৃ্লষ লবশ্বলবেযািয় রময়মছ ? 

 ঝ. প্রযুলি ক্ী? 

 ঞ. এক্টি ঔষলধ গামছর নাে শ্রিখ।  


