
 

EXAM BANGLA PUBLICATION (www.exambanglapub.com) 
E-mail: info.exambangla@gmail.com 

WhatsApp No.- (+91) 8001650019 

প্রাইমারি টেে প্রযাকটি স টসে- 9 পরিবেশ রেদ্যা  

1. Animal Ecology কার লরখা? 
[A] লরন্ডিভযান 
[B] ওডাভ 
[C] লককর 
[D] এরটন 
উঃ [D] এরটন 

 

2. জুপ্াাংটন র- 
[A] প্রথভ লেণীয খাদক 
[B] ন্ডিতীয় লেণীয খাদক 
[C] তৃতীয় লেণীয খাদক 
[D] A ও B উবয় 
উঃ [A] প্রথভ লেণীয খাদক 
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3. লনকটন র- 
[A] জকর বাভান জীফ 
[B] জকর ন্তযণীর জীফ 
[C] জরজ উন্ডিকদয কে াংফন্ধ প্রাণ 
[D] জকর ন্ডনভজ্জভান উন্ডিদ 
উঃ [B] জকর ন্তযণীর জীফ 

 

4. ইককারন্ডজকযার ন্ডনচ ফরকত কী লফাঝায়? 
[A] একন্ডট ফাস্তুতকেয ফাকয়ান্ডটক অাং 
[B] একন্ডট ফাস্তুতকেয অযাফাইকয়ান্ডটক অাং 
[C] A এফাং B উবয় ন্ডিক 
[D] লকাকনান্ডটই ন্ডিক নয় 
উঃ [C] A এফাং B উবয় ন্ডিক 
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5. ৃন্ডথফীকত নাইকরাকজকনয কফবাচ্চ ঞ্চয় করা- 
[A] ভান্ডট 
[B] ফাতা 
[C] ভুদ্র 
[D] াথয 
উঃ [B] ফাতা 

 

6. নাইকরাকজন আফদ্ধ কযায অথব করা- 
[A] নাইকরাকজকনয তযন্ডরকযণ 
[B] ফাতাকয নাইকরাকজনকক কামবকয নাইকরাকজকন ন্ডযফতবন কযা 
[C] ফাতা লথকক নাইকরাকজকনয উৎাদন কযা 
[D] নাইকরাকজনকক নাইন্ডরক অযান্ডকড রূান্তন্ডযত কযা 
উঃ [B] ফাতাকয নাইকরাকজনকক কামবকয নাইকরাকজকন ন্ডযফতবন কযা 

 

Primary TET Suggestive Practice Set 

https://www.exambanglapub.com/product/primary-tet-practice-set-book/
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7. লকানন্ডট বাইযাজন্ডনত লযাগ?  
[A] ককরযা 
[B] ফন্ত 
[C] মক্ষা 
[D] টাইপকয়ড 
উঃ [B] ফন্ত 

 

8. লকান প্রাণী কাভডাকর জরাতঙ্ক লযাগ কত াকয? 
[A] কুকুয 
[B] ন্ডয়ার 
[C] ন্ডফডার 
[D] লফন্ডজ 
উঃ [A] কুকুয 
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9. লকানন্ডট াংক্রাভক লযাগ নয়? 
[A] এইড 
[B] ককরযা 
[C] কুষ্ঠ 
[D] ন্ডনউকভান্ডনয়া 
উঃ [C] কুষ্ঠ 

 

10. একন্ডট ফযাককটন্ডযয়া কয়ন্ডট লকাল ন্ডদকয় গন্ডিত? 
[A] একন্ডট 
[B] দুন্ডট 
[C] চাযন্ডট 
[D] অাংখয 
উঃ [A] একন্ডট 
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11. ফযাককটন্ডযয়া লক আন্ডফষ্কায ককযন? 
[A] যফাটব কক 
[B] ন্ডরউকয়ন হুক 
[C] যফাটব হুক 
[D] এডয়াডব লজনায 
উঃ [B] ন্ডরউকয়ন হুক 

 

12. লকান লযাগ প্রন্ডতকযাকধয জনয ন্ডফন্ডন্ডজ ন্ডটকা লদওয়া য়? 
[A] ককরযা 
[B] মক্ষা 
[C] ধনুষ্টাংকায 
[D] টাইপকয়ড 
উঃ [B] মক্ষা 

 



 

EXAM BANGLA PUBLICATION (www.exambanglapub.com) 
E-mail: info.exambangla@gmail.com 

WhatsApp No.- (+91) 8001650019 

প্রাইমারি টেে প্রযাকটি স টসে- 9 পরিবেশ রেদ্যা  

 

13. কুষ্ঠ লযাগ করা একন্ডট- 
[A] ফযাককটন্ডযয়াজন্ডনত লযাগ 
[B] বাইযাজন্ডনত লযাগ 
[C] ন্ডবটান্ডভকনয অবাফজন্ডনত রূ 
[D] যকভাকনয অবাফজন্ডনত লযাগ 
উঃ [A] ফযাককটন্ডযয়াজন্ডনত লযাগ 

 

14. নীকচয লকানন্ডট ককরযা, মক্ষা, টাইপকয়ড লযাগ ৃন্ডষ্ট ককয? 
[A] বাইযা 
[B] ফযাককটন্ডযয়া 
[C] ন্ডকগরাভন্ডন 
[D] একদয লকাকনান্ডটই নয় 
উঃ [B] ফযাককটন্ডযয়া 
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15. যাইকজান্ডফয়াভ ন্ডক? 
[A] ফযাককটন্ডযয়া 
[B] ছত্রাক 
[C] বাইযা 
[D] লপ্রান্ডটস্টা 
উঃ [A] ফযাককটন্ডযয়া 

 

 


