Class:
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Total Question: 40

Subject: Math

Time: 30 Min

Name: _________________________

Roll No:

No.
Q.1

Question
219 এবং +2190 এর মেধ কয়িট পূণসংখা রেয়েছ?

No.
Q.2

(1) 2408 (2) 1871 (3) 2409 (4) কউ না

_________________________
Question

দশিমক 20.21, 19.08, 19.13, 25.4, এবং 27.16 িনেচর ম অনসু াের
সাজােনা যেত পাের:(1) 19.08 > 19.13 > 27.16 > 25.4 > 20.21 (2) 19.08 >
19.13 > 20.21 > 25.4 > 27.16 (3) 27.16 > 25.4 > 20.21 >
19.08 > 19.13 (4) 27.16 > 25.4 > 20.21 > 19.13 > 19.08

Q.3

যিদ 2 িদেয়  হওয়া সংখার মানসু াের, িতিট সংখা তার
Q.4
পূবসিূ রর অেধক বগ হয়, তাহেল এই মিটেত 11তম সংখািটর মান
কত হেব?
(1) 1 (2) 2 (3) 4 (4) 8

Q.5

(1) 2 (2) 1.5 (3) 2.5 (4) 1

একিট সমবা িভুজ PQR-এর পােশর QRিট S িবুেত এমনভােব Q.6
উৎপ হয় য QR = RS এবং P S-এর সােথ য
ু হয়। তারপর
∠PSR-এর পিরমাপ হয়
(1) 30° (2) 15° (3) 60° (4) 45°

Q.7

যিদ A এবং B ধনাক পূণসংখা হয় য তােদর যাগফল একিট িনখঁত
ু Q.8
বগ এবং তারা িনেজই িট পূণসংখার িনখঁত
ু বগ হয়, তাহেল A এবং B
এর সাব মান িনেচর কানিট?

যখন একিট ধনাক পূণসংখা Â ক 3 ারা ভাগ করা হয় তখন m
থেক 3 িবেয়াগ করা হেল ফলাফল একই হয়। 2m এর মান কত?

Q.10

যিদ EÂ 1 থেক 40 সেমত জাড় পূণসংখার যাগফলেক বাঝায় Q.12
এবং O 1 থেক 40 সেমত িবেজাড় পূণসংখার যাগফলেক বাঝায়,
তাহেল OE-এর মান কত?

nÂ যিদ একিট ধনাক পূণসংখা হয়, তাহেল িনেচর কান রািশিট
অবশই 8 এর একিট পূণসংখা িণতক হেত হেব?

Q.14

একিট অনন ব ৃ সবদা দ নন-কািলিনয়ার x সংখার মাধেম আঁকা Q.16
যেত পাের তারপর x অবশই হেব

যিদ △ ABC হল একিট সমিবা িভুজ যার ∠C = 90° এবং
AC= 5 সিম, তারপর AB হল:
(1) 5 সিম (2) 10 সিম (3) ৫'৮৭৩০; 2 সিম (4) 2.5 সিম

একিট △ ABC ∠A:∠B:∠C = 2:3:4. একিট লাইন িসিড আঁকা || AB,
তারপর ∠ACD হল:
(1) 40° (2) 60° (3) 80° (4) 20°

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 1
Q.17

সম সংখার জন z, ফাংশনÂ hÂ h(z) = 4z^2 + 6z - 8 িহসােব
সংািয়ত করা হয়। িনেচর কানিট z এর সাব মান যার জন শত 20 <
h(z) < 80Â স?
(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

(1) 4n + 2n (2) 6 + 2n (3) 8(n - 1) + 6 (4) 8 + 4n + (n
+ 1)^2 - (n - 1)^2
Q.15

যিদ pÂ থম 3Â মৗিলক সংখার ণফল হয়, তাহেল মাট কতিল
ণনীয়ক (1 এবং p সহ) p এর থাকেব?
(1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 8

(1) -40Â (2) -20Â (3) 0 (4) 20
Q.13

সংখািটেক 3 ারা িবভাজ করার জন 8_31245 নেরর ফাঁকা ান দখল
করেত পাের এমন ুতম এবং সবেচেয় বড় সংখািল কী কী?
(1) 1 এবং 4 (2) 1 এবং 7 (3) 3 এবং 5 (4) 0 এবং 6

(1) 2 (2) 3 (3) 6 (4) 9
Q.11

াড একটা জায়গা থেক  করেলন। এক িকেলািমটার হাঁটার পর স বাম
িদেক মাড় নয়, তারপর দড় িকিম হাঁটার পর আবার বাম িদেক মাড় নয়।
এখন িতিন পূব িদেক যােন। কান িদেক, িতিন মূলত  কেরিছেলন?
(1) পিম (2) পূব (3) দিণ (4) কউ না

(1) 1, 1Â (2) 9, 36Â (3) 4, 49Â (4) 36, 64
Q.9

িভুজ PQR ক O এবং বাসাধ r cm সহ একিট ব ৃেক পিরব ৃ কের
যােত ∠PQR=90° . যিদ PQ =3cm,QR=4cm হয়, তাহেল r-এর মান
হেব;

একিট িনিদ হাের সাধারণ সেু দ িবিনেয়াগ করা অেথর পিরমাণ 10 বছের িণ
হেয় যায়। একই হাের িনেজেক িতনণ করেত কত সময় লাগেব?
(1) 10 (2) 20 (3) 30 (4) কউ না

Q.18

G হল সমবা △ এিবিস AB = 10 সিম হেল AG এর দঘ হেব
(1) ৫ √3/3সিম (2) 10√3/3 সিম (3) 5 √3 সিম (4) 10√3সিম

M060720226102613

Q.19

∠A, ∠B, ∠C একিট িভুেজর িতনিট কাণ। যিদ ∠A -∠B =15° , Q.20
∠B- ∠C =30°, তারপর ∠A, ∠B এবং ∠C হল
(1) 80°, 60°, á Ž0° (2) 70°, 50°, 60° (3) 80°,65°, 35°
(4) 80°, 55°, 45°

Q.21

সবেচেয় বড় 5-সংখার সংখা এবং সবেচেয় ছাট 3-অের সংখার
পাথক িনণয় কর

(1) 03:07:00 AM (2) 05:04:00 AM (3) 05:03:00 AM (4)
03:05:00 AM
Q.22

(1) 99000 (2) 99899 (3) 89900 (4) কউ না
Q.23

একিট অধব ৃের কাণ হল

একিট রিজােরটের 5 পােকট আনারেসর জস
ু , 3 পােকট আেমর জস
ু এবং
2 পােকট কমলার জস
ু থােক। আনারেসর রেসর পােকট এবং আেমর রেসর
পােকেটর সংখার অনপ
ু াত কত?

যিদ y^2 = 4a(x - k)Â সমীকরণ ারা উপািপত একিট বেরখা Yঅেক (0,2)Â এবংÂ (0, -2) ছদ কের, তাহেল িনেচর কান িবব ৃিতিট
সত?
(1) ak = -1 (2) ak = 2 (3) ak = 0.5 (4) ak = 3

Q.24

(1) areﬂexangle (2) একিট ূল কাণ (3) anacuteangle (4)
একিট সমেকাণ

PR হল একিট ব ৃের শক, যার ক O এবং বাসাধ 4 সিম, Q িবুেত।
যিদ ∠POR =90° , OR = 5 সিম এবং OP = 20/ 3 সিম, তারপর
(সিমেত) PR এর দঘ হল:
(1) 3 (2) 16/3 (3) 03/23/2021 (4) 03/25/2021

Q.25

একিট সংখার অেধক 18 যাগ করেল যাগফল হয় 46। সংখািট হল:- Q.26
(1) 60 (2) 56 (3) 90 (4) কউ না

একিট িনয়িমত বভুেজর একিট অভরীণ কােণর সমি তার সম বািহক
কােণর সমির িণ। বভুেজর বার সংখা
(1) 10 (2) 8 (3) 12 (4) 6

Q.27

িট রখার অংশ PQ এবং RS X এ এমনভােব ছদ কের য XP = Q.28
XR, যিদ ∠ PSX = ∠ RQX , তাহেল একটা থাকেত হেব
(1) PR=QS (2) PS = RQ (3) XSQ= âˆ XRP (4) ar
(△PXR) = ar(△QXS)

Q.29

(1) 120° (2) 90° (3) 100° (4) 110°

যিদ 'd'Â হয় 3Â বিশ 5 বার 'x'Â এবং 'x'Â হয় 3Â কম Â 'z'Â Q.30
এবংÂ 'z' = 2,Â 'd' এর মান কত?
(1) -2 (2) -1Â (3) 0 (4) 1

Q.31

একিট িভুেজর িভির উপর অিত মধকিট তার িভির অেধক হেল
িভুজ হেব

Q.32

(1) সমেকাণ (2) তী-কাণ (3) ূলেকাণ (4) সমবা
Q.33

A, B, C, D হল একিট ব ৃের চারিট িবু, AC এবং BD একিট E িবুেত
ছদ কের যােত ∠BEC =130°এবং ∠ECD =20 ° ∠BAC=?

P এবং Q হল িট ব ৃের ক যার বাসাধ যথােম 9 সিম এবং 2 Q.34
সিম, যখােন PQ = 17 সিম, R হল X সিম বাসােধর আেরকিট
ব ৃের ক, যা উপেরর িট ব ৃের িতিটেক বািহকভােব শ কের।
যিদ ∠PRQ = 90°, তাহেল x এর মান হেব

িট িবেজাড় সংখার ণফল হল:(1) এমনিক একিট সংখা (2) একিট িবেজাড সংখা (3) িনধারণ করা যােব না
(4) কউ না
12 সিম লা একিট জা 20 সিম বােসর একিট ব ৃে আঁকা হয়। ক থেক
জার দূর হল
(1) 8 সিম (2) 6 সিম (3) 10 সিম (4) 16 সিম
যিদ িট ব ৃের বাসাধ 6 সিম এবং 3 সিম হয় এবং অন
ু  সাধারণ
শকিটর দঘ 8 সিম হয়, তেব িট কের মেধ দূর হেব
(1) √145 সিম (2) √140 সিম (3) √150 সিম (4) √135সিম

(1) 4 সিম (2) 6 সিম (3) 7 সিম (4) 8 সিম
Q.35

আয়তাকার 240 ঘন একক িবিশ একিট আয়তাকার কিঠেনর িট বা Q.36
4 এবং 6 একক লা। থম আয়তোকার কিঠেনর তুলনায় অেধক
বা িবিশ অন আয়তোকার কিঠেনর মাট ফল কত?
(1) 37 (2) 62 (3) 124 (4) 248

Q.37

ABCD হল একিট ািপিজয়াম যার পা AD BC এর সমারাল, Q.38
ডায়ােগানাল AC এবং BD O ত ছদ কের। AO = 3,CO = x
-3, BO = 3x - 19 এবং DO = x 5 হেল, x এর মান(িল) হেব
থাকা

8 সিম এবং 8.5 সিম দেঘর িট বগেের পিরিধর অনপ
ু াত কত?
(1) 08:09:00 AM (2) 03:16:00 PM (3) 04:17:00 PM (4) কউ
না
কােণর অভরীণ িখক ∠ একিট িভুজ ABC-এর B এবং ∠C O-ত
িমিলত হয়। যিদ ∠BAC = 80°, তাহেল ∠ এর মান। BOC হল
(1) 120° (2) 140° (3) 110° (4) 130°

(1) ৭,৬ (2) 12,6 (3) 7,10 (4) 8,9
Q.39

বাসােধর িট ব ৃের সাধারণ জার দঘ 30 সিম এবং 40 সিম যার Q.40
কিল 50 সিম দূের থােক (সিমেত)
(1) 12 (2) 24 (3) 36 (4) 4

লেনর বয়স 9 বছর। তার বাবার বয়স তার চেয় ৪ ণ। দাদা লেনর বাবার
থেক 30 বছেরর বড।় দাদার বয়স কত?
(1) 34 (2) 36 (3) 66 (4) কউ না
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