Class:

11

Total Question: 40

Subject: Math

Time: 30 Min

Name: _________________________

Roll No:

No.
Q.1

Question

No.

িনজ গিতেত 7/11 ছেট
Q.2
ু চলা একিট ন 22 ঘার মেধ একিট
জায়গায় পৗঁেছেছ। ন িনেজর গিতেত চলেল কত সময় বাঁচােনা যত
(1) 14 ঘা (2) 7 ঘা (3) 8 ঘা (4) 16 ঘা

Q.3

A এবং B ক X সেটর িট অ-খািল উপেসট িহসােব ধন যােত A Q.4
B এর উপেসট নয়, তারপর:-

24 িমটার এবং 36 িমটার উতার িট খঁিু টর শীষ একিট তার ারা
সংয
ু । যিদ তারিট 60° অনভ
ু িূ মক সে, তারপর তােরর দঘ হয়

িনেচর কানিট িঘাত ফাংশন?

Q.6

করণ দিেণর িদেক মখু কের সাজা 2 িকিম চেল গল এবং সখান থেক তার
ডানিদেক 90 িডি ঘেু র 2 িকিম চেল গল। তারপর িতিন তার বাম িদেক 45
িডি বাঁক িনেয় 1 িকিম মণ করেলন। সূচনার ে িতিন এখন কাথায়
থাকেবন?

50 িমটার লা একিট ন 10 সেকে 100 িমটার দেঘর একিট াটফম
অিতম কের। েনর গিত িমটার িত সেকে
(1) 50 (2) 10 (3) 15 (4) 20

Q.8

(1) f(x)= x^3 + 5x (2) f(x)= x-5x (3) f(x) = x-9 (4)
f(x) = x^2+3x + 6
Q.9

একিট কু একিট পাইপ ারা 5 ঘার মেধ জল িদেয় পূণ করা যায় এবং এিট
4 ঘার মেধ িতীয় পাইপ ারা খািল করা যায়। যিদ কুিট পূণ হেয় গেল
উভয় পাইপ খালা হয়, তাহেল য সমেয় এিট কুিট খািল করা হেব:

(1) দিণ অল (2) দিণ-পূব অল (3) উর-পিম অল (4) দিণপিম অল

(1) 6 িম (2) 8√3 িম (3) 8 িম (4) 6√3 িম
Q.7

Question

(1) 9 ঘা (2) 18 ঘা (3) 20 ঘা (4) 41/2 ঘা

(1) A হল B এর পিরপূরেকর একিট উপেসট (2) B হল A এর একিট
উপেসট (3) এবং B িবি (4) A এবং B এর পিরপূরক অ-িবয
ু

Q.5

_________________________

A এবং B এক িকেলািমটার দৗেড় এবং A 25 সেকে জয়লাভ কের। Q.10
A. এবং C এক িকেলািমটার দৗেড় এবং A 275 িমটাের জয়লাভ
কের। যখন B এবং C একই দূর চালায়, B 30 সেকে জয়ী হয়।
A এর এক িকেলািমটার দৗডা় েত সময় লােগ

বাইনািরেত 74.1875 হল :(1) 10010010.0011 (2) 1001010.0011 (3) 1001010.0101
(4) 1001100.0101
যিদ একিট সমেকাণী িভুেজর বােলা হয় x, x + 1 এবং x - 1, তাহেল কণ
হল:
(1) 5 (2) 4 (3) 1 (4) 0

(1) 2 িমিনট 25 সেক (2) 2 িমিনট 50 সেক (3) 3 িমিনট 20
সেক (4) 3 িমিনট 30 সেক
Q.11

একিট বাগান মাগািজন পরামশ িদেয়েছ য একিট ফেু লর িবছানার জন Q.12
একিট ভাল িমণ হল 20 পাল মািটর ময়লা, 15 পাল বািল এবং 5
পাল সার। এিট সবিন পেদ কাশ কন।
(1) 20:15:5 (2) 10:7:3 (3) 4:3:1 (4) 4:3:2

Q.13

একিট শরীের একিট কিঠন িসিলার থােক যার বাসাধ 'a' এবং উতা Q.14
'h' একে একিট িসিলােরর িভির উপর ািপত বাসােধর একিট
কিঠন গালাধ থােক। সূণ শরীেরর মাধাকষণ ক হল:
(1) িসিলােরর িভতের (2) গালােধর িভতের (3) উভেয়র মেধ
ইারেফেস (4) উভেয়র বাইের

Q.15

একিট পাইপ 40 িমিনেটর মেধ একিট টা খািল করেত পাের।
Q.16
থমিটর চেয় িণ বাস িবিশ িতীয় পাইপিট খািল করার জন
টাের সােথ সংয
ু করা হয়। িট পাইপ একসােথ টািট খািল করেত
পাের:
(1) 8 িমিনট (2) 40/3 িমিনট (3) 30 িমিনট (4) 38 িমিনট

একিট ন 12 িমিনেটর জন 30 িকেলািমটার িত ঘা গিতেত এবং পরবতী
8 িমিনেটর জন 45 িকেলািমটার িত ঘা গিতেত চেল। েনর গড় গিত
খঁজ
ু নু :
(1) 37.5 িকিম িত ঘা (2) 36 িকিম ঘা (3) 48 িকিম ঘা (4) 30
িকিম িত ঘা
একজন প
ু ষ ও একজন ছেল পেয়েছন িপ। তারা একসে য কােজর জন
5 িদেনর মজিু র িহসােব 800 টাকা। প
ু েষর কমদতা ছেলর িণ।
ছেলিটর দিনক মজিু র কত?
(1) িপ 160/3 (2) 169/3 টাকা (3) িপ 133/3 (4) িপ 121/3
একজন বি, িযিন 9/2 িকিম/ঘা বেগ পাহােডর় িনেচ এবং 3 িকিম/ঘা
বেগ পাহােডর় উপের যেত পােরন। স আেরাহণ কের এবং 5 ঘার মেধ তার
ািটং পেয়ে নেম আেস। িতিন কতদূর উেঠিছেলন?
(1) 13.5 িকিম (2) 3 িকিম (3) 15 িকিম (4) 9 িকিম
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Q.17

A, B এবং C একিট কাজ যথােম 12, 24 এবং 36 িদেন সূণ
করেত পাের। তারা িক একসােথ একই কাজ স করেব?

Q.18

(1) 61/11 িদন (2) 4 িদন (3) 72/11 িদন (4) 6 িদন
Q.19

উৎপির মধ িদেয় একিট সরল রখা যথােম P এবং Q িবুর
সমারাল রখা 4x + 2y = 9 এবং 2x + y + 6 = 0 এর সােথ
িমিলত হয়। তারপর O িবু রখাংশ PQ অনপ
ু ােত ভাগ কন:-

(1) 1/39 (2) 1/28 (3) 1/17 (4) 1/6
Q.20

(1) 1 : 2 (2) ৩ : ৪ (3) 2 : 1 (4) 4 : 3
Q.21

একিট HP এর ষ ময়াদ হল 1/61 এবং 10 তম ময়াদ হল 1/105৷ তাহেল
সই HP এর থম টাম হল:-

12 সিম লা একিট উ লািঠ মািটেত 8 সিম লা একিট ছায়া ফেল। একই
সমেয়, একিট টাওয়ার মািটেত 40 িমটার লা একিট ছায়া ফেল। টাওয়ারিটর
উতা হল
(1) 72 িম (2) 60 িম (3) 65 িম (4) 70 িম

সূেযর উতা কাণ 30' থেক 45' পয পিরবিতত হয়, একিট মর Q.22
ছায়ার দঘ 4 িমটার কেম যায়, মিটর উতা (অনমু ান কন √3
=1.732)

P 5 িকিম/ঘা হাের 6 ঘা এবং 6 িকিম/ঘা হাের 3 ঘার জন মণ কের।
যাার গড় গিত িকিম/ঘায়
(1) 16/5 (2) 16/3 (3) 20/9 (4) 05/12/2018

(1) 1.464 িম (2) 9.464 িম (3) 3.648 িম (4) 5.464 িম
Q.23

A এবং B একসােথ 12 িদেন একিট কাজ করেত পাের। যিদও B একা Q.24
এিট 30 িদেন শষ করেত পাের। A একা কাজ শষ করেত পাের:
(1) ২ 0 িদন (2) 25 িদন (3) 15 িদন (4) 18 িদন

Q.25

(1) 13 ঘা (2) 12 ঘা (3) 15 ঘা (4) 14 ঘা

1, 2, 3, 4, 5 এবং 6 িচিত মখু সহ একিট িনরেপ ডাই চারবার Q.26
রাল করা হয়। া চারিট অিভিহত মানিলর মেধ, সাবতা য
নূনতম অিভিহত মান 2-এর কম নয় এবং সবািধক অিভিহত মান 5-এর
বিশ নয় তখন,

যিদ একিট সমেকাণী িভুেজর বািল একিট গািণিতক অগিতেত
থােক তেব তােদর অনপ
ু াত িনণয় কন।

Q.28

(1) ৩ : ৪ : ৫ (2) 4 : 5 : 6 (3) 2 : 3 : 4 (4) কউ না
Q.29

x = - 2 এবং y = - 0.25 এর জন 3 / (x - 4 y) + 2 / (0.5 x + Q.30
8 y) এর মান কত?Â
(1) 11/3Â (2) 3/11Â (3) - 3 / 11Â (4) - 11/3Â

Q.31

একিট গািড় 10 ঘার মেধ একিট যাা শষ কের। যিদ এিট মেণর অেধক
40 িকিম িত ঘায় এবং বািক অেধক 60 িকেলািমটার িত ঘায় কভার
কের। , গাডী় ারা আািদত দূর হয়
(1) 400 িকিম/ঘা (2) 480 িকিম/ঘা (3) 380 িকিম/ঘা (4) 300
িকিম/ঘা

(1) 16/81 (2) 1/81 (3) 80/81 (4) ৬৫/৮১
Q.27

একিট ন গেড় 75 িকিম/ঘা বেগ চেল। যিদ কভার করেত হেব দূর
1050 িকিম। নিট কভার করেত কতণ সময় নেব?

A-ত 6িট লাল এবং 4িট কােলা বল এবং B-এ 4িট লাল এবং 6িট Q.32
কােলা বল রেয়েছ। একিট বল urn A থেক এেলােমেলাভােব টানা হয়
এবং B ত াপন করা হয়। তারপর B থেক এেলােমেলাভােব একিট
বল টানা হয় এবং A ত াপন করা হয়। যিদ একিট বল এখন A থেক
এেলােমেলাভােব আঁকা হয়, তাহেল এিট লাল হওয়ার সাবনা পাওয়া
যায়। ........

যিদ উৎস (0, 0) (5, 2) এ ানািরত হয়, তাহেল নতুন অের িবুিটর
ানা কী হেব যা পরু ােনা অে (1, 2) ারা িতিনিধ করা হেয়িছল।
(1) (-4, -1) (2) (-4, 0) (3) (৪, ০) (4) কউ না
িনেচর কান কিনকিট সমীকরণ (x-3y)(x+3y) = 36 ারা কাশ করা হয়?
(1) ব ৃ (2) উপব ৃ (3) অিধব ৃ (4) পরাব ৃ
A এবং B একিট কাজ যথােম 15 িদন এবং 10 িদেন সূণ করেত পাের।
তারা িপেত কাজ শষ করার চিু  কেরেছ। 30,000 চিু কৃত অেথ A এর
অংশ হেব:
(1) 18,000 টাকা (2) 16,500 টাকা (3) 12,500 টাকা (4) 12,000
টাকা

(1) 30/55 (2) 31/55 (3) 32/55 (4) 33/55
Q.33

0, 1, 2, 3, 4 এবং 5 পনু রাব ৃি ছাডা় ই সংখািল ববহার কের 3 ারা Q.34
িবভাজ একিট পাঁচ অের সংখা তির করেত হেব। এিট করা যেত
পাের মাট উপায় হল:(1) 216 (2) 240 (3) 600 (4) 3125

Q.35

রাজ এবং ম ঘায় যথােম 3 িকিম এবং 2 িকিম বেগ িবপরীত Q.36
িদেক হাঁেটন। 2 ঘা পের তারা এেক অপেরর থেক কত দূের থাকেব?
(1) 8 িকিম (2) 10 িকিম (3) 2 িকিম (4) 61 িকিম

Q.37

A এবং B একসােথ একিট কাজ 5 িদেন করেত পাের এবং A একা এিট Q.38
8 িদেন করেত পাের। B একাই একই কাজ করেত পাের:
(1) 34/3 িদন (2) 63/5 িদন (3) 40/3 িদন (4) 84/5 িদন

একজন মানষু তার াভািবক গিতর 6/7 তম গিতেত হাঁটেত 12 িমিনট দির
কের। তার ারা নওয়া াভািবক সময় সই দূরিট কভার কের
(1) ১ ঘা (2) 1 ঘা 12 িমিনট (3) 1 ঘা 15 িমিনট (4) 1 ঘা 20
িমিনট
একিট সরল পাহােডর় উপের এবং নীেচ থেক, 10 িমটার একিট ের শীেষর
অবনমন এবং উতার কাণ। উতা 60° এবং 30° যথােম পাহােডর় উতা
(িমটাের)
(1) 30 (2) 80 (3) 60 (4) 40
থেক 10 বছর বয়সী একিট িশর জন াথিমক একমখু ী িবমান ভাডা় একজন
াবয়ের জন িনয়িমত ভাডা় র অেধক এবং একিট িরজােভশন চাজ যা
াবয়েদর িটিকেটর মেতা িশর িটিকেট সমান। একজন াবয়েদর জন
একিট সংরিত িটিকেটর দাম 216 টাকা এবং একজন াবয় এবং একজন
িশর (3 থেক 10 বছেরর মেধ) একিট সংরিত িটিকেটর দাম 327 টাকা।
একজন াবয়েদর জন যাার মূল ভাডা় কত?
(1) 111 (2) 216 (3) 210 (4) 58.5
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Q.39

যিদ 1 িমিনেট 50 িমটার দূর কভার করা হয়, তাহেল 2 িমিনেট 90 Q.40
িমটার এবং 3 িমিনেট 130 িমটার দূরিট 15 িমিনেট কভার করা হয়,
(1) 610 িম (2) 750 িম (3) 1000 িম (4) 650 িম

A এবং B একই সােথ একিট িবু থেক  হয়। A তার পূব িদেক চেল যায়
এবং 2 িকিম মণ কের এবং B তার দিেণ চেল যায় এবং 2 িকিম মণ
কের। A ঘিডর় কাঁটার িদেক 90 িডি বাঁক নয় এবং 2 িকিম মণ কের। B
কাঁটার িবপরীত িদেক 90 িডি বাম িদেক বাঁক নয় এবং 2 িকিম মণ কের।
কাথায় তারা  িবু থেক পাওয়া যােব?
(1) উভয়ই দিণ-পূব অেল (2) উভয়ই পূবােল (3) A পূবােল এবং B
উর অেল (4) A দিেণ এবং B উর অেল
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