
Model Activity task 2021(July) 

Class 10 ( Part-4) 

মডেল অ্যাক্টিক্টিটি িাস্ক ২০২১ |  

দশম শ্রেণী গক্টণত( পািট -৪) 

ক্টিডের প্রশ্নগুক্টলর উত্তর শ্রলখ : 

1. বহুমুখী উত্তরধমী প্রশ্ন (MCQ) 

(i) বাস্তব সহগ যুক্ত একেলক্টবক্টশষ্ট ক্টিঘাত সমীকরণটি হল 

(a) x(x2−1)−3x=0 (b)  x2(x2−1)−6x=0 (c)  x(x-1)-x=0  (d) 2x−4=0 

(ii) (2x-2)(x+3)=0 সমীকরণটির বীজ দটুি হডলা 

(a)   -1,-3  (b)  -1,3  (c)  1,-3  (d) 1,3 

 (iii) বাক্টষ টক 10% সরল সুডদর হাডর 50 িাকার 2 বছডরর সদু ঐ একই হাডর 

100 িাকার 1 বছডরর সুডদর 

(a) দ্বিগুণ (b) অর্ধ েক (c)  এক চতুর েথাংশ  (d) সমাি 

(iv) O শ্রকন্দ্রীয় বৃডত্তর PQ ও RS দটুি সমাি দদডঘ টযর জযা । O ক্টবন্দ ুশ্রেডক PQ 

জযা এর দরূত্ব 8 শ্রসক্টম. হডল , O ক্টবন্দ ুশ্রেডক RS জযা এর দরূত্ব কত? 

(a)8 শ্রসক্টম (b)16 সেদ্বি  (c)4 সেদ্বি  (d)10 সেদ্বি 

েিথধথনঃ ত্রিভুর্ের সকন্দ্র সরর্ক েযথ এর দরূত্ব বলর্ত লম্ব দরূত্ব সবথঝথয়। অর েথৎ 

, OC⊥PQ এবাং OD⊥RS  

OQ = OS  (এরথ একই বৃর্ের বযথেথধ ে) 

CQ= 
1

2
PQ=

1

2
RS=DS (PQ ও RS দুটি েিথন দদর্্ েযর েযথ) 

△COQ ও △ODS এর 



∠OCQ=ODS=90º 

OQ=OS 

CQ=DS 

∴  △COQ ও △ODS পরস্পর েব েেি। 

∴  OC=OD=8 সেদ্বি । 

2. সতয / ক্টমেযা শ্রলখ (T/F) 

(i) একটি ঘিডকর প্রক্টতটি ধাডরর দদঘ টয অ্ডধ টক করা হডল , ঘিকটির 

আয়তি প্রেম আয়তডির 
1

8
 অ্ংশ হডব। 

সতয (T) । 

েিথধথনঃ 

 

ধদ্বর ্নকটির প্রথরদ্বিক বথহুর দদ্ েয দ্বিল 2a । অর েথৎ অদ্বিি দদ্ েয দ্বিল a । 

আিরথ েথদ্বন , ্নর্কর আয়তন = (বথহু)3 

অতএব, প্রথরদ্বিক আয়তন= (2a)3 = 8a3 

এবাং , অদ্বিি আয়তন =(a)3 = a3 

এখন,( অদ্বিি আয়তন ÷ প্রথরদ্বিক  আয়তন) =  
𝑎3

8𝑎3
 =

1

8
  

(ii) 
𝑎

2
= 

𝑏

3
=

𝑐

4
 হডল , a:b:c=4:3:2 হডব। 
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ক্টমেযা (T)। 

েিথধথনঃ 

ধদ্বর, 
𝑎

2
= 

𝑏

3
=

𝑐

4
= 𝑘 

বথ, a=2k  , b=3k  , c=4k 

এখন, a:b:c=2k:3k:4k = 2:3:4 

(iii) আসল P িাকা এবং বাক্টষ টক েক্রবৃদ্ধি সুডদর হার r% হডল , ক্টিতীয় 

বছডরর মূলধি 
𝑝𝑟

100
 িাকা। 

 ক্টমেযা (T) । 

েিথধথন, দ্বিতীয় বির্রর িূলধন =আেল + প্ররি বির্রর েুদ। 

দ্বিতীয় বির্রর িূলধন = P(1+
𝑟

100
)2 

 (iv) ক্টেডে O শ্রকন্দ্রক্টবক্টশষ্ট বৃডত্ত AB একটি বযাস । বৃডত্তর শ্রিতডর Q একটি 

ক্টবন্দ ু। ∠AQB সব টদা সূক্ষ্মডকাণ । 

ক্টমেযা (T) । 

3. সংক্টিপ্ত উত্তরধমী প্রশ্ন (S.A.) 

i)একটি লম্ববৃত্তাকার শ্রোডের আয়তি ও বক্রতডলর শ্রিেফল সাংখযমাডি 

সমাি হডল, উহার বযাসাধ ট ক্টিণ টয় কডরা 

েিথধথনঃ 

ধদ্বর, 

লম্ববৃেথকথর সচথর্ের আয়তন= 𝜋𝑟2h ্নএকক 

লম্ববৃেথকথর সচথর্ের বক্রতর্লর সেিফল=2 𝜋𝑟h বর্ েএকক 

শতেথনুেথর্র, 

𝜋𝑟2h=2 𝜋𝑟h 



বথ, 𝜋𝑟2h=2 𝜋𝑟h 

বথ, r=2 

উঃ লম্ববৃেথকথর সচথর্ের বযথেথধ ে 2 একক। 

ii) শ্রদখাও শ্রয ক্টমে ক্টিঘাত করণী (7- √𝟐)- এর অ্িুবন্ধী করণী হল (7+√𝟐) 

 

4. যুদ্ধক্ত ক্টদডয় প্রমাণ কডরা শ্রয, বৃত্তস্থ েতুিুটডজর ক্টবপরীত শ্রকাণগুক্টল 

পরস্পর সম্পুরক । 



 


