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Roll No:

No.
Q.1

Question
িট অন
ু প িভুেজর বা 4:9 অনপ
ু ােত। এই িভুেজর ফল অনপ
ু ােত:-

No.
Q.2

(1) 04:18:00 PM (2) 06:16:00 PM (3) 06:17:00 PM (4) কউ
না
Q.3

একজন মানষু উজােন 36 িকিম এবং ভািটেত 48 িকিম সাির কের িতবার 6
ঘা সময় নয়। ােতর গিত হল:

Q.4

একিট িবদালেয় একিট পরীায় কৃতকায ও অকৃতকায পরীাথীর অনপ
ু াত 6 : Q.6
1। অনপ
ু াতিট 9 : 1 হত যিদ 6 ইেমার পরীাথী সফল হেতন। মাট পরীাথীর
সংখা হল:

1740 ক A, B এবং C এর মেধ ভাগ করা হেয়েছ যােত A এর 0.5 = 0, B Q.8
এর 6 = C এর 0.75। তাহেল C পােব
(1) িপ 580 (2) িপ ৬৯৬ (3) িপ 348 (4) িপ 464

Q.9

যিদ a/b = c/d = 5 হয়, তাহেল 2a+4c/3b+4d এর সমান:

িনেচর কানিট একিট চতুভজ
ু যার িতিট কাণ 90^0?
(1) সমারাল ব ৃ (2) আয়তে (3) রস (4) কউ না

(1) 140 (2) 120 (3) 200 (4) 160
Q.7

Question

(1) 5 (2) 20 (3) 60 (4) 15

(1) 0.5 িকিম/ঘা (2) 1 িকিম/ঘা (3) 2 িকিম/ঘা (4) 1.5 িকিম/ঘা
Q.5

_________________________

120 িমটার দীঘ একিট ন ঘায় 90 িকেলািমটার বেগ চলেছ।
এিট একিট রলওেয় াটফম অিতম করেব 230 দীঘ ইন
(1) 24/5 সেক (2) 46/5 সেক (3) 7 সেক (4) 14
সেক
একিট কেলেজ ছেল ও মেয়েদর অনপ
ু াত 5:3। যিদ 50 জন ছেল
়
কেলজ ছেড যায় এবং 50 জন মেয় কেলেজ যাগ দয়, তাহেল
অনপ
ু াত 9 :7 হেব। কেলেজ ছেলেদর সংখা হল:
(1) 300 (2) 450 (3) 500 (4) 600

রােহলা উর িদেক হাঁটা  কের। 15 িমটার হাঁটার পর, িতিন দিণ িদেক ঘেু র Q.10
20 িমটার হাঁেটন। তারপের িতিন পূব িদেক ঘেু র 10 িমটার হাঁেটন, তারপর
আবার, িতিন উর িদেক 5 িমটার হাঁেটন। স তার র িবু থেক কত দূের
এবং কান িদেক?

একিট চাকার চতুভেু জর িতনিট পর পর কাণ 1:3:4 অনপ
ু ােত,
চতুথ কােণর পিরমাপ িনণয় কর?
(1) 72° (2) 30° (3) 36° (4) 108°

(1) 10 িমটার, পিম (2) 5 িমটার, পূব (3) 5 িমটার, উর (4) 10 িমটার,
পূব
Q.11

7 mx 3.5 িমটার বা িবিশ একিট আয়তেের িভতের সবেচেয় বড় ব ৃের
ফল হল:-

Q.12

(1) 77/2 িম^2 (2) 77/8 িম^2 (3) 77/4 িম^2 (4) কউ না
Q.13

একিট ন 7 সেকে াটফেমর একিট লােপাের পাশ িদেয় যায় এবং 28 Q.14
সেকে াটফেমর পাশ িদেয় যায়। যিদ াটফেমর দঘ 390 িমটার হয়,
তাহেল েনর দঘ (িমটাের)

6, 14, 18 এবং 38 এর িলেচর সােথ কান সংখা যাগ করা উিচত,
যােত ফলপ সংখািল একিট অনপ
ু াত তির কের।
(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4
যিদ একিট AP-এর থম পদ 2 হয় এবং সাধারণ পাথক 4 হয়,
তাহেল এর থম 40িট পেদর যাগফল হল:(1) 2800 (2) 3000 (3) 3200 (4) কউ না

(1) 120 (2) 130 (3) 140 (4) 150
Q.15

একিট ম একিট িলন িভুজাকার পাক ABC এর িভতের উভােব দাঁিডে় য় Q.16
আেছ। যিদ পােকর িতিট কাণ থেক মিটর শীেষর উতার কাণ একই হয়,
তেব âˆ†ABC-ত, মিটর পাদেদশিট

7744 এর বগমল
ূ হল ____।
(1) 81 (2) 82 (3) 88 (4) কউ না

(1) ভরেক (2) পিরিধ ক (3) ক (4) অথেক
Q.17

একজন বি ৫০ টাকায় িকছ ু চাল ও গম িকনেলন। 380. চাল ও গেমর ওজেনর Q.18
অনপ
ু াত 4 : 3 এবং চাল ও গেমর সমান পিরমােণর মূল অনপ
ু ােত 5 : 6। চাল
কনা হেয়িছল
(1) িপ 380 (2) িপ 200 (3) িপ 300 (4) িপ 180

16 িমটার এবং 9 িমটার দেঘর িট ের মেধ দূর হল x
িমটার। যিদ t নীচ থেক অনিটর িনজ িনজ শীেষর সসারেণর িট
কাণ এেক অপেরর পিরপূরক হয় তাহেল x ( িমটাের) এর মান হেব
(1) 15 (2) 16 (3) 12 (4) 9
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Q.19

একজন মানষু 75 সেকে 250 িমটার চওডা় রাা পার কেরন। তার গিত
িকিম/ঘা

Q.20

(1) x-অের উপর (2) y-অের উপর (3) Ilnd চতুভজ
ু মেধ
(4) কউ না

(1) 10 (2) 12 (3) 12.5 (4) 15
Q.21

3 বছেরর জন একিট িনিদ অের সাধারণ সদু হল $8,178৷ যিদ সেু দর হার Q.22
হয় 7% pa, 10% pa এবং 12% pa., যথােম থম বছর, িতীয় বছর এবং
ত ৃতীয় বছেরর জন। মূল পিরমাণ খঁজ
ু নু ।
(1) িপ 28,200 (2) িপ 29,200 (3) িপ 22,800 (4) কউ না

Q.23

িবু (0, 5) িমথা :-

97874*2 সংখািট 11 ারা িবভাজ করার জন *ক সবিন কান মান িদেত Q.24
হেব?
(1) 3 (2) 2 (3) 9 (4) কউ না

একিট ব ৃের বাসাধ 1 িম. যিদ এর বাস 100% ব ৃি করা হয়,
তাহেল এর ফল ব ৃি পােব:(1) 150% (2) 200% (3) 300% (4) কউ না
একজন বি তার সি ভাগ কের দয় যােত তার ীর সােথ তার
ছেলর অংশ এবং তার মেয়র সােথ ীর অংশ উভয়ই অনপ
ু াত 3 : 1
অনপ
ু ােত হয়। কনা যিদ ছেলর থেক R 10,000 কম পায়, তাহেল
পেু রা সির মূল (পীেত) হয় :
(1) িপ 16,250 (2) িপ 16,000 (3) িপ 18,250 (4) িপ
17,000

Q.25

িসিরেজর থম 17িট পেদর যাগফল 5, 9, 13, 17,..... খঁজ
ু নু

Q.26

(1) 529 (2) 629 (3) 523 (4) কউ না

িনেচর কয়িট সংখা 132 ারা িবভাজ? 264, 396, 462, 792,
968, 2178, 5184, 6336
(1) 4 (2) 5 (3) 6 (4) কউ না

Q.27

যিদ 8, x এবং 50 মাগত অনপ
ু ােত থােক, তাহেল x এর মান হল:

Q.28

(1) 30 (2) 20 (3) 5 (4) 32

একিট রখা 4 সিম বাসােধর একিট ব ৃ শ কের। আেরকিট রখা
টানা হয় যা ব ৃের শক। যিদ িট রখা সমারাল হয় তেব তােদর
মেধ দূর হল:(1) 8 সিম (2) 6 সিম (3) 4 সিম (4) কউ না

Q.29

ধনাক সংখা a, b, c, d AP ত থাকুক তাহেল abc, abd, acd, bcd হল:- Q.30
(1) এিপ/িজিপ/এইচিপ-ত নয় (2) এিপ (3) িজিপেত (4) এইচিপেত

A, B এবং C বাটসমান। একিট িনিদ মােচ তােদর করা রােনর
অনপ
ু াত হল A : B = 5 : 3 এবং B : C = 4 : 5। সব িমিলেয়
তারা 564 রান কেরেছ। B-এর করা রােনর সংখা হল:
(1) 124 (2) 104 (3) 14 (4) 144

Q.31

রাম উর িদেক মখু কের দাঁিডে় য় আেছন। িতিন 10 িকিম সাজা হাঁেটন, বাম Q.32
িদেক ঘেু র এবং অন 15 িকিম সাজা হাঁেটন এবং অবেশেষ বাম িদেক ঘেু র 10
িকিম হাঁেটন। িতিন এখন র পেয় থেক কত দূের?
(1) 10 িকিম (2) 5 িকিম (3) 12 িকিম (4) 15 িকিম

Q.33

25িট গাছ এেক অপেরর থেক 5 িমটার দূের সরল রখায় রাপণ করা হয়। Q.34
তােদর জল দওয়ার জন মালীেক গােছর সােথ সামস রেখ থম গাছ থেক
10 িমটার দূের একিট কূ প থেক িতিট গােছর জন আলাদাভােব জল আনেত
হেব। কূ প থেক  করেল থম থেক  কের সম গােছ জল দওয়ার জন
স কতদূর যােব?

একজন বি উজােন এক িকিম দূর দশ িমিনেট এবং িনেচর িদেক
চার িমিনেট সাির করেত পাের। ােতর গিত কত?
(1) 4.5 িকিম/ঘা, (2) 4 িকিম/ঘা (3) 9 িকিম/ঘা (4) 5.6
িকিম/ঘা
একিট অােরা ন যখন ভূিম থেক 3125 িমটার উতায় উেড় যায়
তখন তাৎিণকভােব অন একিট েনর নীেচ উভােব যখন ভূিমেত
একই িবু থেক িট েনর উতার কাণ 30° এবং 60° যথােম
সই মহু েত
ূ িট েনর মেধ দূর
(1) 6520 িম (2) 6000 িম (3) 5000 িম (4) 6250 িম

(1) 3375 িমটার (2) 3380 িমটার (3) 3370 িমটার (4) কউ না
Q.35

একজন বি পূব িদেক 400 িমটার সের যায়। স তার বাম িদেক ঘেু র 400 Q.36
িমটার সের যায়। তারপর আবার স তার বাম িদেক ঘেু র 400 িমটার হাঁেট।
অবেশেষ স তার ডানিদেক ঘেু র 100 িমটার সের যায়। এখন িমটাের কত দূের।
স িক র িদক থেক?

একিট সেকর মেধ আেদশকৃত জাডা় থেক সম থম ানাের
(x-ানা) সট৷
(1) পিরসীমা (2) ডােমইন (3) সক (4) িবপরীত

(1) 1300 (2) 900 (3) 800 (4) 500
Q.37

একিট বাে এক টাকা, 50 পয়সা এবং 25 পয়সার 280িট কেয়ন থােক। িতিট Q.38
কেয়েনর মান 8: 4 : 3। তারপর 50 পয়সা কেয়েনর সংখা হল:

সমাধান: 25.05 x 123.95 + 388.999 x? = 8940.32
(1) 15.001 (2) 14.001 (3) 13.001 (4) কউ না

(1) 70 (2) 60 (3) 80 (4) 90
Q.39

অিভবির মান 1 - 6 + 2 - 7 + 3 - 8 + ... থেক 100 পদ :(1) -225 (2) -250 (3) -300 (4) কউ না

Q.40

সীমা ৩০ িমটার উের হঁেটেছ। তারপর স ডানিদেক ঘেু র 30 িমটার
হাঁেট তারপর স ডানিদেক ঘেু র 55 িমটার হাঁেট। তারপের স বাম
িদেক ঘেু র 20 িমটার হাঁেট। তারপের স আবার বাম িদেক মাড় নয়
এবং 25 িমটার হাঁেট। স তার আসল অবান থেক কত িমটার দূের?
(1) 45 িম (2) 50 িম (3) 66 িম (4) 55 িম
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