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Roll No:

No.
Q.1

Question

No.

যিদ 4 জন প
ু ষ বা 6 জন মিহলা িদেন 7 ঘা কাজ কের 12 িদেন একিট Q.2
কাজ করেত পাের; 10 জন প
ু ষ এবং 3 জন মিহলা একসােথ 8 ঘা কাজ
কের িণ বড় একিট কাজ শষ করেত কত িদন লাগেব?
(1) 6 িদন (2) 7 িদন (3) 8 িদন (4) 10 িদন.

_________________________
Question

A, B এবং C যথােম 10, 12 এবং 15 িদেন একিট কাজ শষ করেত
পাের, তারা একসােথ কাজ  কেরিছল। িক A কাজ শষ হওয়ার 5 িদন
আেগ কাজ ছেড় িদেয়েছ, A চেল যাওয়ার 2 িদন পের Bও কাজ ছেড়
িদেয়েছ। কত িদেন কাজ শষ হেয়েছ?
(1) 4 িদন (2) 5 িদন (3) 7 িদন (4) 8 িদন

Q.3

একিট টাপ 40 িমিনেটর মেধ একিট কু পূণ করেত পাের এবং একিট
িতীয় টাকা 60 িমিনেট ভরা কুিট খািল করেত পাের। ভুলবশত িতীয়
টাকা ব না কের, থম টাকািট খেু ল গল। কত িমিনেটর মেধ খািল
কুিট ভরাট হেব

Q.4

(1) 72 (2) 84 (3) 108 (4) 120
Q.5

A এবং B একিট িনিদ কাজ 8 িদেন করেত পাের, B এবং C একই কাজ Q.6
12 িদেন এবং A, B, C 6 িদেন স করেত পাের। A এবং C ারা
কাজ শষ করার জন েয়াজনীয় িদেনর সংখা হল:
(1) 24 িদন (2) 8 িদন (3) 16 িদন (4) 12 িদন

Q.7

একিট িনিদ কাজ করেত, B এর A এবং C একসােথ িতনণ এবং C A Q.8
এবং B একসােথ িণ সময় লাগেব। িতনজন িমেল ১০ িদেন কাজ শষ
কের। A ারা প ৃথকভােব কাজিট সূণ করেত য সময় লােগ তা হল:

একিট টাে পািন ভিত করার জন িট পা রেয়েছ। থম পািট 8
ঘার মেধ খািল টািট পূরণ করেত পাের, এবং িতীয়িট 10 ঘার মেধ,
যিদ উভয় পা একই সমেয় খালা হয় এবং 4 ঘা খালা রাখা হয় তেব
টাের য অংশিট পূরণ করা হেব তা হল:
(1) 10/09/2021 (2) 10/01/2021 (3) 05/02/2021 (4)
05/01/2021
A একিট কাজ 12 িদেন এবং B 24 িদেন করেত পাের৷ যিদ তারা একসােথ
কাজ কের, তাহেল তারা কত িদেন কাজিট শষ করেব?
(1) ২ 0 িদন (2) 8 িদন (3) 12 িদন (4) 15 িদন
য ভেরর উৎপিেল াথিমক িবু থােক তােক বলা হয়
(1) মাা (2) সমারাল ভর, (3) াভািবককরণ (4) অবান ভর

(1) 22 িদন (2) 24 িদন (3) 30 িদন (4) ২ 0 িদন
Q.9

P, Q-এর থেক িতনণ ভােলা একজন কােজর লাক এবং তাই Q-এর Q.10
থেক 48 িদেন কম সমেয় কাজ শষ করেত সম। একসে কাজ করেল,
তারা এটা করেত পাের:

3িট িভ বাে 5িট অিভ বল রাখার পিতর সংখা (কানও বা খািল
থাকেব না) হল:(1) 6 (2) 2 (3) 4 (4) কউ না

(1) 18 িদন (2) 24 িদন (3) 30 িদন (4) 12 িদন
Q.11

িতনিট পাশা একসােথ িনেেপর এেলােমেলা পরীার সােথ য
ু াথিমক Q.12
ঘটনার মাট সংখা কত?
(1) 216 (2) 226 (3) 236 (4) 218

Q.13

A কাজিট করেত B য সময় নয় তার থেক 5 িদেনর কম সমেয় একিট Q.14
কাজ করেত পাের। যিদ উভয়ই একসােথ 100/9 িদন হয়, তাহেল একই
কাজ (িদেন) করেত একা 'B' য সময় নয় তা হল:

A একিট কাজ সূণ করেত B এর িণ এবং C এর িতনণ সময় নয়।
তারা একসােথ কাজিট 1 িদেন শষ কের। কান সমেয়, A একা কাজিট
সূণ করেব।
(1) 9 িদন (2) 5 িদন (3) 6 িদন (4) 4 িদন
িট িবমান I এবং II পরপর লবেত বামা বষণ কের। I এবং II
সিঠকভােব িহট ার করার সাবনা যথােম 0.3 এবং 0.2। থমিট
ল িমস করেলই িতীয় িবমানিট বামা ফলেব। িতীয় িবমানিট
লবেত আঘাত করার সাবনা হল:-

(1) 15 িদন (2) ২ 0 িদন (3) 25 িদন (4) 30 িদন
(1) 0.2 (2) 0.7 (3) 0.06 (4) 0.14
Q.15

একিট িনিদ কাজ 10 জন প
ু েষর একিট দল 12 িদেন স করেত Q.16
পাের, একই কাজ 10 জন মিহলার একিট দল 6 িদেন স করেত পাের।
ই দল একসে কাজ করেল কাজ শষ করেত কত িদন লােগ?
(1) 4 িদন (2) 6 িদন (3) 9 িদন (4) 18 িদন

অণী সহগ 1 সহ একিট িঘাত সমীকরেণ, একজন ছা x এর সহগ 16
ভুলভােব 19 িহসােব পেড় এবং মূলিল -15 এবং -4 িহসােব পায়। সিঠক
িশকড় হল:(1) 6, 10 (2) -6, -10 (3) -7, - 9 (4) কউ না
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Q.17

একই বা িবপরীত িদেকর িট ভরেক বলা হয়:-

Q.18

12 িদেন একিট িনিদ কাজ করেত পাের। B A এর থেক 60% বিশ
দ। একই কাজ করেত B একা লাগেব:

(1) সমারাল ভর (2) অবান ভর (3) াভািবককরণ (4) মাা
(1) 15/2 িদন (2) 8 িদন (3) 10 িদন (4) 7 িদন
Q.19

{(1,2), (2,3), (-1,4), (-3,7), (7,2), (1,-4)} িক একিট ফাংশন? Q.20
(1) হাঁ (2) না (3) বলেত পাের না (4) কউ না

একজন িমকেক একজন িঠকাদার িনেয়াগ কেরিছল এই শেত য তােক
টাকা দওয়া হেব। তার িতিট িদেনর কােজর জন 75 টাকা িক জিরমানা
করা হেব িপ হাের। তার অনপ
ু িিতর জন িতিদন 15 টাকা। 20 িদন
পর, িঠকাদার িমকেক িপ পিরেশাধ কের। 1140. িমক কত িদন কাজ
থেক অনপ
ু িত িছল:
(1) 3 িদন (2) 5 িদন (3) 4 িদন (4) ২ িদন

Q.21

50 শূন কত অনগু ামী! ধারণ কের?

Q.22

(1) 12 (2) 10 (3) 8 (4) 11

A B এর গ ৃহীত সমেয়র িতন-চতুথাংশ সমেয়র মেধ B এর অেধক কাজ
কের। যিদ তারা একসােথ কাজিট সূণ করেত 18 িদন নয়, তেব B একা
এিট করেত কত সময় নেব?
(1) 30 িদন (2) 35 িদন (3) 40 িদন (4) 45 িদন

Q.23

িদেন 8 ঘা কাজ কের, অনু 18 িদেন একিট বই কিপ করেত পাের। 12 Q.24
িদেন কাজ শষ করার জন তােক িদেন কত ঘা কাজ করেত হেব?
(1) 1 ২ ঘা (2) 10 ঘা (3) 11 ঘা (4) 13 ঘা

Q.25

় িনমাণ করা হেব। তাই 280 Q.26
100 িদেন 5 িকেলািমটার দেঘর একিট সডক
জন িমক িনয
ু হেয়িছল। িক ৮০ িদন পর দখা গল মা ৭/৮
িকেলািমটার রাার কাজ শষ হেয়েছ। এখন িনিদ সমেয় কাজ শষ করেত
আর কত লােকর েয়াজন িছল?
(1) 480 (2) 80 (3) 200 (4) 100

Q.27

রাজ এবং রাম একসােথ কাজ কের 10 িদেনর মেধ একিট কাজ কের। রাজ Q.28
একা 12 িদেন এিট করেত পাের। রাম একাই কাজ করেব
(1) ২ 0 িদন (2) 40 িদন (3) 50 িদন (4) 60 িদন

Q.29

A 'm' িদেন একিট কাজ সূণ করেত পাের এবং B 'n' িদেন এিট সূণ Q.30
করেত পাের। A এবং B উভয়ই একসােথ কাজ করেল কাজিট সূণ
করেত কত িদন লাগেব?
(1) (m+n) িদন (2) (1/mx 1/n)িদন (3) m+n/mn িদন (4)
mn/m+n িদন

Q.31

60 জন প
ু ষ 250 িদেন একিট কাজ সূণ করেত পাের। 200 িদন Q.32
একসে কাজ কেরেছন। এরপর খারাপ আবহাওয়ার কারেণ ১০ িদন কাজ
ব রাখেত হয়। সময়মেতা কাজ শষ করেত আর কত প
ু ষেক িনেয়ািজত
করেত হেব?

একিট িভুেজর মধমা হল একিট শীষিবু থেক আঁকা একিট রখা :(1) িবপরীত িদেকর মধিবুেত। (2) িবপরীত িদক িদেয় একিট সমেকাণ
গঠন করা। (3) শীষিবুেত কাণেক িখিত করা। (4) িবপরীত িদকেক
2:1 অনপ
ু ােত ভাগ করা।
ই িদেন A, B এবং C একসােথ একিট কােজর 1/2 অংশ শষ করেত
পাের এবং আরও 2 িদেন B এবং C একসােথ 3/10 কাজ শষ করেত
পাের। তারপর A একা পেু রা কাজিট সূণ করেত পাের।
(1) 15 িদন (2) 10 িদন (3) 12 িদন (4) 14 িদন
একিট িনিদ সংখক প
ু ষ 30 িদেন একিট কাজ স করেত পাের। 5
জন বিশ থাকেল 10 িদন কম সমেয় শষ করা যত। েত প
ু েষর
সংখা কত িছল?
(1) 10 (2) 15 (3) 20 (4) 25
একিট কাজ শষ করেত B এর য সমেয়র চেয় A 10 িদন কম সময়
নয়। যিদ A এবং B উভেয়ই 12 িদেনর মেধ এিট করেত পাের, তেব B
একা কাজিট শষ করেত য সময় নয় তা হল A:
(1) 30 িদন (2) 27 িদন (3) ২ 0 িদন (4) 25 িদন
A 25 ঘায় 75 প ৃা িলখেত পাের। A এবং B একসােথ 27 ঘায় 135
প ৃা িলখেত পাের। খ কত সমেয় 42 প ৃা িলখেত পাের?
(1) 17 ঘা (2) 19 ঘা (3) 21 ঘা (4) 23 ঘা

(1) 10 (2) 15 (3) 18 (4) 20
Q.33

একিট মু া বারবার িনেপ করা হয় যতণ না একিট লজ থমবার উেঠ Q.34
আেস। এই পরীার জন নমনু া ান িলখনু
(1) S = [T, HTT, HHT, HHHT, HHHHT, ...] (2) S = [T,
HT, HHT, HHHT, HHHHT, ...] (3) S = [T, HHHT,
HHT, HHHT, HHHHT, ...] (4) S = [T, HT, HHT,
HHHHT, HHHHT, ...]

Q.35

A, B এবং C 20, 30 এবং 60 িদেনর মেধ একিট কাজ করেত পাের। Q.36
িত ত ৃতীয় িদেন খ এবং গ ারা সাহায করা হেল ক কত িদেন কাজ করেত
পাের?

A 12 িদেন একিট িনিদ কাজ করেত পাের। B A এর থেক 60% বিশ
দ, B এবং A একসােথ একই কাজ করেত কত িদন সময় লাগেব?
(1) 80/13 িদন (2) 70/13 িদন (3) 75/13 িদন (4) 60/13 িদন

A হল একিট 3 x 3 মাি এবং B হল এর সংল মাি। যিদ B-এর
িনধারক 64 হয়, তাহেল det A হল:(1) 4 (2) Â±4 (3) Â±8 (4) 8

(1) 10 িদন (2) 12 িদন (3) 15 িদন (4) ২ 0 িদন
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Q.37

িনেচর িবব ৃিতেলার মেধ কানিট সত?

Q.38

(1) শূন অনমু ান সত. (2) শূন অনমু ান িমথা. (3) ডটা শূন অনমু ােনর
সােথ সামসপূণ। (4) শূন অনমু ােনর িবে শিশালী মাণ রেয়েছ।
Q.39

িদেন 5 ঘা কাজ কের 639 জন লাক 12 িদেন একিট রাা মরামত Q.40
করেত পাের, 30 জন বি িদেন 6 ঘা কাজ কের কত িদেন কাজিট শষ
করেব?

জনাদন তার 2/3 কাজ 10 িদেন শষ কের। একই কােজর 3/5িট সূণ
করেত তার য সময় লাগেব, তা হল:
(1) 4 িদন (2) 8 িদন (3) 6 িদন (4) 9 িদন
থম 100িট াভািবক সংখার গড় কত?
(1) 50 (2) 51 (3) 50.5 (4) কউ না

(1) 210 িদন (2) 213 িদন (3) 214 িদন (4) 215 িদন
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