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Roll No:

No.
Q.1

Question
শূেনর সংখা ৬০০ িমিলয়ন

No.
Q.2

(1) 6 (2) 8 (3) 10 (4) কউ না
Q.3

একিট ব িচ ারা আব প ৃের পিরমাণেক ________ বেল

Q.4

কান তাপমাায় পািন ফেু ট? ফােরনহাইট এবং সলিসয়াস উভেয়র জন Q.6
সিঠক উর খঁজ
ু নু ।

একিট তেলর কূ প িত ঘায় 680 িলটার তল উৎপ কের। 15 িদেন Q.8
কত তল উৎপ হয়?
(1) 267000 িলটার (2) 244800 িলটার (3) 254000 িলটার (4)
245700 িলটার

Q.9

(5005 - 5000)/10.00 = x, তাহেল x এর মান

Q.10

(1) 0.5 (2) 1000 (3) 2000 (4) 500
Q.11

নর খঁজ
ু নু : CIV

একেজাডা় সমারাল রখা আঁকেত আমরা ববহার কির

Q.12

িনিলিখত িবকিলর মেধ কানিট 8722 ক সূণভােব ভাগ কের?
(1) 45, 56 (2) 56, 65 (3) ৬৭, ৭৮ (4) ৮৯, ৯৮

এর মান খঁজ
ু নু : qÂ ÷Â 0.6 যখােন qÂ = 1.86Â Â
(1) 3.1 (2) 3.2 (3) 3.2 (4) 3.3

একিট িবু ______________ এর একিট িচ

এর মান খঁজ
ু নু : 11 y + 5 = 929; তাই, y =
(1) 83 (2) 84 (3) 85 (4) 86

Q.14

(1) কাস (2) িবভাজক (3) ল সট বগে (4) এর মেধ য
কােনা
Q.15

C হল A এবং B এর ণফল। িনেচর কানিট সত নয়?

(1) অবান (2) ডট (3) িকউব (4) দঘ

(1) 104 (2) 504 (3) 1004 (4) 54
Q.13

কান সমীকরণিট যােগর সহেযাগী সি দখায়?

(1) A হল C এর একিট ণনীয়ক (2) B হল C এর একিট ণনীয়ক
(3) C হল A এবং B উভেয়রই একিট সাধারণ িণতক (4) A হল B
এবং C এর একিট সাধারণ ণনীয়ক

(1) 100^0 ফােরনহাইট এবং 212^0 সলিসয়াস (2) 212^0
ফােরনহাইট এবং 32^0 সলিসয়াস (3) 212^0 ফােরনহাইট এবং
100^0 সলিসয়াস (4) 32^0 ফােরনহাইট এবং 100^0 সলিসয়াস
Q.7

Question

(1) 1 + (2 + 3) = (1 + 2) + 3 (2) 6 + 0 = 6 (3) 4 + 8 = 8
+ 4 (4) 6 + 7 = 8 + 9

(1) পিরিধ (2) এলাকা (3) আয়তন (4) ব ৃ

Q.5

_________________________

িট সহ-ধান সংখার LCM কত?
(1) তােদর যাগফল (2) তােদর পাথক (3) তােদর পণ (4) তােদর
ভাগফল

একিট ন 440 িকেলািমটার দূর পাঁচ ঘায় অিতম কের। একিট Q.16
শন A থেক B শেন যেত নিট 12 ঘা সময় নয়। A এবং B
এর মেধ দূর খঁজ
ু নু ।

এিট তখন হয় যখন সম পের সমান দঘ থােক এবং সম কােণর
পিরমাপ সমান থােক।
(1) বভুজ (2) িনয়িমত বভুজ (3) িনয়িমত বভুজ নয় (4) কউ না

(1) 1056 িকিম (2) 860 িকিম (3) 972 িকিম (4) 1024 িকিম
Q.17

2-সংখার সংখার ণফল হল 1938। যিদ একক সংখার ণফল 28 হয় Q.18
এবং তােদর দশিটর সংখা 15 হয়, তাহেল সংখািল হল
(1) 30, 24 (2) 34, 57 (3) 23, 24 (4) কউ না

Q.19

আমার ােস 30 জন িশ আেছ। িতিট িশর কােছ ৬িট কের বই
রেয়েছ। সব িমিলেয় কত বই আেছ
(1) 240 (2) 225 (3) 180 (4) 185

জাক িমছির 63 টুকরা সংহ. তার বু িসদ তােক আরও 29িট টুকেরা
িদেয়েছ। জাক এখন কত টুকরা িমছির আেছ?
(1) 100 (2) 92 (3) 150 (4) 93

Q.20

এর মান খঁজ
ু নু : t + 39.6 যখােন t = 25.3 Â
(1) 65.9 (2) 54.9 (3) 64.9 (4) 26.9

M060720225102527

Q.21

অনপ
ু িত সংখািট কী: ____ + 4675 = 4675

Q.22

যিদ িট সংখার ধমু া একিট সাধারণ ণনীয়ক থােক, তাহেল
সংখািলেক ______ বলা হয়

(1) 4675 (2) -1 (3) 0 (4) 1
(1) িনখঁত
ু সংখা (2) মৗিলক সংখা (3) যৗিগক সংখা (4)
তুলনামূলকভােব সহ-ধান সংখা
Q.23

12 এর থম িট িণতক কত?

Q.24

(1) 12 এবং 24 (2) 12 এবং 26 (3) 12 এবং 40 (4) 12 এবং 36
Q.25

কান সংখািট বিশ? 4.361 বা 3.461

432 িশ একিট খলা খেলেছ। তােদর মেধ 126 জন একিট পরু ার
িজেতেছ। কয়জন িশ পরু ার পায়িন?
(1) 306 (2) 376 (3) 346 (4) 206

Q.26

(1) 4.361 (2) 3.461 (3) 5.261 (4) কউ না

আিম লাে িত মােস $30 খরচ কির। আিম িত বছর লাে কত খরচ
কির?
(1) 350 (2) 360 (3) 230 (4) 470

Q.27

িপটার 5 কিজ পিনর িকনেলন। িতিন 15িট িপজা তির কেরিছেলন। িতিন Q.28
িতিট িপােত 0.25 কিজ পিনর রেখিছেলন। স কত পিনর রেখ
গেছ?

77875 এবং X এর ণফল িনণয় কন। X হল একিট াভািবক
সংখা যা 55 এর থেক 7 বিশ।
(1) 4283125 (2) 4283129 (3) 4283105 (4) 4828250

(1) 1 কিজ 200 াম (2) 2 কিজ 280 াম (3) 1 কিজ 250 াম
(4) 3 কিজ 120 াম
Q.29

78.12 এবং 1.5 এর ণফল কী?

Q.30

(1) 117.81 (2) 117.18 (3) 117.32 (4) 117.8
Q.31

সিঠক িবব ৃিত সনা কন।

(1) 3,98,75,21 (2) 39,8,75,21 (3) 39,87,521 (4) কউ না
Q.32

(1) িট সহ-ধােনর LCM হল তােদর পণ। (2) যমজ াইমিলর
HCF হল তােদর পণ। (3) একিট সংখার ব ৃহম ণনীয়ক হল 1। (4)
একিট সংখার ুতম ণনীয়ক হল সংখা িনেজই।
Q.33

একিট বাগােন িত সািরেত 6986465িট গাছ রেয়েছ। বাগােন সংখা
238 হেল, বাগােন মাট গােছর সংখা িনণয় কন।

িনেচর কানিট সিঠকভােব লখা?

3,00,00,000 নেরর পূবসিূ র
(1) 3,00,00,001 (2) 2,99,99,999 (3) 2,99,99,998 (4)
কউ না

Q.34

িনেচর কান সংখািটেক 2 িদেয় ভাগ করা যায়?
(1) 1. 1,377 (2) 1. 2,323 (3) 1. 5,554 (4) 1. 6,489

(1) 1762778670 (2) 1862778670 (3) 1662778670 (4)
1692778670
Q.35

x + y + 5z অিভবিেত, চলকিল হল

Q.36

(1) x এবং y (2) x এবং 5z (3) x, y এবং z (4) x, y, 5 এবং z

Q.37

একিট বগেের পিরিধ একিট আয়তেের পিরিধ থেক 6 সিম কম। Q.38
বগেের িতিট বার দঘ 8 সিম, আর আয়তেিটর দঘ 10
সিম। আয়তেের  কত?

কানটা সত?
(1) 1 িতিট সংখার একিট ণনীয়ক (2) িতিট সংখা িনেজই একিট
ফার (3) একিট সংখার ণনীয়ক সংখািটর সমান বা কম (4) এই
সবলু
12,24 এবং 36 এর LCM িনণয় কর।
(1) 36 (2) 24 (3) 72 (4) 108

(1) 9 সিম (2) 10 সিম (3) 11 সিম (4) কউ না
Q.39

23 ক িনেজর সােথ কতবার যাগ করেত হেব যােত যাগফল 456213 Q.40
এবং 1810759 এর যাগফেলর সমান হয়?
(1) 97564 বার (2) 98560 বার (3) 98464 বার (4) 98564 বার

87 ারা িবভাজ একিট সংখা পেত 13601 থেক সবিন কান
সংখািট িবেয়াগ করেত হেব?
(1) 45 (2) 29 (3) 46 (4) 47
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