
নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিচ ো 

1. বহুমু ী উত্তরধমী প্রশ্ন (MCQS) 

(i) ল োনটি ত্রিভুচের সব বসমতোর শতব নয় — 

(a) বাহু-বাহু-বাহু  

(b) বাহু-ক াণ-বাহু 

(c) ক াণ-ক াণ-বাহু 

(d) ল োণ-ল োণ-ল োণ 

(ii) √4/49 বর্ বচসলম. লেিফি লবলশষ্ট বর্ বচেচির এ টি বোহুর দৈর্ঘ বয হচব 

(a) √4/49 

(b) 2/7 লসলম. 

(c) 2 কেমি. 

(d) 7 কেমি. 

(iii) 1.69 -এর বর্ বমূি হচিো 

(a) 13 

(b) 1.3 

(c) 0.13 

(d) 13.03 



(iv) xy= 

(a) (x+y)2−(x−y)2   

(b) (x+y)2+(x−y)2  
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(d) (
𝑥+𝑦

2
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2
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2
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2

 

2. সতয/লমথ্যো লি  (T/F): 

(i) (x + y)2 -এর সূি লথ্চ  (x – y)2-এর সূি লনণ বয়  রচত y-এর পলরবচতব (y) লি চত 

হচব। (সসতয  

(ii) (4 – x) (x –4) = 16 – x2  সলমথ্যো  

(iii) 

 
 

লেচি, ∠1 ও ∠2 পরস্পর অনুরূপ ল োণ।((স লমথ্যো  

(iv) 

 
 

লেচি, লবষমবোহু ΔABC-এর এ টি উচ্চতো AD । AD ত্রিভুেটির এ টি মধযমো।((স লমথ্যো  

3. সংলেপ্ত উত্তরধমী প্রশ্ন (লে ল োচনো ৈটুি):  

(i) র্লণচতর ভোষোয় সমসযোটি হি,  

https://1.bp.blogspot.com/-EMkRA55TkD0/YP918Z3Xj1I/AAAAAAAAGYE/bTBdI6_BCnMl_3_nAtbBbsNziISWelgfwCLcBGAsYHQ/s368/PicsArt_07-27-06.48.32.webp
https://1.bp.blogspot.com/-fet8GD6AEMA/YP92IzYWp4I/AAAAAAAAGYI/JwA8hcz2TrcmgVhpfLBn7teejPdK19FcwCLcBGAsYHQ/s483/PicsArt_07-27-06.49.03.webp


সময় (লমলনি) ৈরূত্ব (লমিোর) 

1 150 

25 ? 

র্লতচবর্ এ ই থ্ো চি সময় ও ৈরূচত্বর সমোনুপোলত সম্পচ বর সোহোচেয x-এর মোন লনণ বয় 

 চরো। 

উত্তরঃ েিয় কবমি হলে দরূত্ব কবমি হলব ও েিয়  ি হলে দরূত্ব  ি হলব। অর্ থাৎ এখালে 

েম্প থটি হে েরে েিােুপাতী।  

∴ 1:25::150:x 

চতুর্ থ রামি= ২য় রামি×৩য় রামি 

  ১ি রামি 

বা,  x = 25 × 150 

বা, x=150×25  

বা, x= 3750  

∴ মেলণ থয় x এর িাে 3750  

উঃ এখালে x এর িাে 3750 

(i)  তোলি োটির সোহোচেয এ টি লিস্তম্ভ লি লেি অঙ্কন  র। 

বছর 2009 2010 

পড়োর বই 1200 800 

র্চের বই 1400 1100 

উত্তরঃ  



 

 

(ii) m+
𝟏

𝒎
=–p হচি, লৈ োও লে, m²+

𝟏

𝒎𝟐=P2–2  

উত্তরঃ  
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)2=(−p )2 [ উভয় পলে বর্ থ  লর পাই] 
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বা, m2+
1

𝑚2=p2−2 (প্রিামণত) 

4.  লরমেোেোর আয়তচেিো োর েলমর দৈর্ঘ বয প্রচের 2 গুণ এবং এই েলমর লেিফি 

578 বর্ বলমিোর।  লরমেোেোর েলমটির দৈর্ঘ বয, প্রে ও পলরসীমো লনণ বয়  র। 

ধমর, জমির প্রস্থ x মিিার 

তাহলে জমির দদর্ থ = 2x মিিার 

∴ কেত্রফে = 2x × x বর্ থমিিার 

=2x² বর্ থমিিার 

প্রশ্নােুোলর,  

2x² = 578 

বা, x2=578/2  

বা, x2 = 289 

বা, x=√289  

বা, x=√17×17  

বা, x=17  

∴ জমির প্রস্থ 17 মিিার 

জমির দদর্ থ 2×17=34 মিিার 

জমির পমরেীিা= 2(দদর্ থ+প্রস্থ) 

=2(34+17) মিিার 

=2(51) মিিার 

=102 মিিার 

উঃ  মরি চাচার জমির দদর্ থয 34 মিিার প্রস্থ 17 মিিার ও পমরেীিা 102 মিিার  


