
১. বহুমুখী উত্তরধমী প্রশ্ন (MCQs) : 

 

(i) একজন সবজজ ববক্রেতা 20 টাকায় 10 টট লেবু বকক্রন 20 টাকায় ৪টট লেবু ববজে কক্ররন, 

তার শতকরা োভ হয় 

 

(a) 25  (b) 20  (c) 10  (d) 24 

(ii) PQRS ট্রাবিজজয়াক্রমর দটুট বতর্ যক বাহু PS ও QR-এর মধযববন্দ ুর্থােক্রম X ও Y, তক্রব 

XY = 

 

উত্তরঃ XY = (c) 
𝟏

𝟐
 (PQ+RS)  

 

(iii) 105–140 লেবিটটর িবরসংখযা 14 হক্রে, লেবিটটর িবরসংখযা ঘনত্ব হক্রব 

(a) 2.5  (b) 0.4  (c) 0.35  (d) 0.14 

(iv) 3 বমটার েম্বা ও 2 বমটার চওডা একটট আয়তাকার জায়গা 5 লেবসবম. বগ য টাবে বদক্রয় 

বাাঁধাক্রত হক্রে টাবে োগক্রব 

 

(a) 48 টি  (b) 96 টি  (c) 24 টট  (d) 72 টি 

 

2. সতয/বমথযা লেক্রখা (T/F): 

 

(i) ABC সমক্রকািী জিভুক্রজর  ∠BAC= 90° এবং BC- এর মধযববন্দ ুD হক্রে AD= 
𝟏

𝟐
 𝑩𝑪  

উত্তরঃ উজিটট সতয (T) 



 

(ii) একটট িবরসংখযা ববভাজন তাবেকায় একটট লেবির মধযববন্দ ু10 এবং প্রবতটট লেবির 

লেবি-দদঘ যয 6 হক্রে, লেবিটটর বনম্নসীমা হক্রব ৪। 

উত্তরঃ উজিটট বমথযা (F) 

 

(iii) একটট সামাস্তবরক আকাক্ররর লেি, একটট আয়তক্রেি এবং একটট জিভুজাকার 

লেি একই ভূবম ও একই সমান্তরাে সরেক্ররখা র্ুগক্রের মক্রধয অববিত এবং তাক্রদর 

লেিফে র্থােক্রম P, R ও T হক্রে P=R = 
𝑻

𝟐
 

উত্তরঃ উজিটট সতয (T) 

 

(iv) একটট সমবাহু জিভুক্রজর লেিফে ও উচ্চতার সাংখযমান সমান হক্রে, জিভুজটটর 

বাহুর দদঘ যয হক্রব  1 একক। 

উত্তরঃ উজিটট বমথযা (F) 

3. সংবেপ্ত উত্তরধমী প্রশ্ন : 

(i) একটট ঘবড িরির 10% ও 5% ছাক্রড ববেয় করা হক্রে সমতুেয ছাড কত হক্রব? 

 
(ii) একটট বৃক্রত্তর বযাক্রসর দদঘ যয এবং একটট বগ যক্রেক্রির বাহুর দদঘ যয সমান হক্রে, তাক্রদর 

িবরসীমার অনুিাত কত হক্রব? 



 
(iii) একটট গ্রাক্রমর 33টট লদাকাক্রনর দদবনক োক্রভর (টাকা) তাবেকা নীক্রচ লদওয়া হক্রো। 

দদবনক োভ 

  টাকা) 

0-50 50-100 100- 150 

লদাকাক্রনর 

সংখযা  

8 15 10 

 



 

 

4 . র্ুজি বদক্রয় প্রমাি কক্ররা লর্, লকাক্রনা জিভুক্রজর দটুট বাহুর মধযববন্দদুক্রয়র সংক্রর্াজক 

সরেক্ররখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাে ও অক্রধ যক । 

 
মনে করি ABC ত্রিভুনেি AB বাহুি মধ্যরবন্দ ুহল D এবং AC বাহুি মধ্যরবন্দ ুহল E . DE যুক্ত 

কিলাম।  

প্রমাণ কিনে হনব (i) DE ।। BC এবং (ii) DE=
1

2
 𝐵𝐶 

অঙ্কে : ED কক F রবন্দ ুপয যন্ত এমে ভানব বরধ্ যে কিা হল যানে DE = EF হয়। B , F যুক্ত 

কিলাম।  

প্রমাণ : ত্রিভুে ADE এবং ত্রিভুে EFC এি  

DE = EF ( অঙ্কোেুযায়ী ) 

AE = EC ( শেযােুযায়ী ) 
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∠AED=∠CEF ( রবপ্রেীপ ককাণ ) 

∴△ADE ≅ △CEF . 

∴ AD = CF ( সব যসম ত্রিভুনেি অেরুূপ বাহু ). 

আবাি AD = BD . 

সুেিাং CF = BD . 

∠DAE=∠ECF ( রকন্তু এিা একান্তি ককাণ ) 

∴ AD ।। CF অর্ যাৎ BD ।। CF  

অেএব BDFC চেুভুযনেি  BD ।। CF এবং CF = BD .  

অেএব চেুভুযে BDFC হল একটি সামান্তরিক।  

অেএব DF ।। BC অর্ যাৎ DE ।। BC ( প্রমারণে ) 

আবাি BDFC সামান্তরিনকি DF = BC  

E হল DF এি মধ্যরবন্দ।ু  

অেএব 2DE=BC⇒DE=
1

2
 𝐵𝐶 ( প্রমারণে ) . 

  

 


