
নিচের প্রশ্নগুনির উত্তর লিখ : 

1বহুমুখী উত্তরধমী প্রশ্ন (MCQs) 

(i)আট অচের কু্ষদ্রতম সংখযা লেচে সাত অচের বৃহত্তম সঙ্খ্যার নবচ াগফি হচিা 

(a) (00000001 – 9999999)  

(b) (11111111 – 9999999) 

(c) (100000000 -  9999999) 

(d) 10000000 – 9999999) 

(ii)500 সংখযাটটচে লরামাি সংখযা  নিখচি পাব 

(a)C (b) D  (c) L (d) M 

 



 

 (vii)অংশ নিম িষ্ট হচি নিম িষ্ট হচ চে শতেরা 

(a) 25%          (b)25               (c)100             (d)400 

(2) সতয/ নমেযা লিচখা (T/F) 

(i) 500 গ্রাম = 0.05 নেগ্রা (নমেযা) 

(ii) 1/3 ÷ 15 = 5 (নমেযা) 

)iii) 50 টাোর 1/ 5 অংশ লেচে 10 টাো নিচ  নিচি আর লোচিা টাোই পচে 

োেচব িা। (সতয) 

(iv) 5501 এর সবচেচে োচের 1000 এর গুনিতচে পুি ণ সংখযা হি  6000 (সতয) 

(v) –2.1 হি এেটট ঋিাত্মে পূি ণসঙ্খ্যা। (নমেযা) 



 

 

3.(i)স্তম্ভ লমিাও ( লে লোচিা নতিটট) 

প্রেম স্তম্ভ নিতী  স্তম্ভ 

i) y−7<20 d) y-7, 20 – এর থেকে  থ োট 

ii) y−7≥20 e) y-7, 20 এর সমোন এবং 20 – এর থেকে বড় 

iii) y−7≠20 b) y-7, 20 এর অসমোন 

iv) y−7≤20 a) y-7, 20 এর সমোন এবং 20 – এর থেকে থ োট 

v) y−7>20 c) y-7, 20 – এর থেকে বড় 

 .(ii)স্তম্ভ লমিাও ( লে লোচিা নতিটট) 

ে খ 

(i)এেটট ননকরট থ োকের বক্রতল ও সমতকলর 

সংখ্যো যেোক্রকম 
(a)  1,2 

(ii)এেটট ননকরট শে্েুর  বক্রতল ও সমতকলর 

সংখ্যো যেোক্রকম 
(a)  1,1 

(iii)বর্ গোেোর ভুনমযুক্ত নিজকমর ধোর সংখ্যো ও 

তল সংখ্যো যেোক্রকম 
(d)12, 6 

(iv)বর্ গোেোর ভুনমযুক্ত নিরোনমকের ধোর সংখ্যো ও 

তল সংখ্যো যেোক্রকম 
(b)  8,5 

 



4.সংনক্ষপ্ত উত্তরধমী প্রশ্ন 

(i) তুনম লতামার দাদার লেচে 5 বেচরর লোট । েি বযবহার েচর লতামার দাদার ব সচে লতামার 

ব চসর সাহাচেয প্রোশ ের । 

সমোধোনঃ ধনর আমোর বয়স x ব র । 

আর আনম দোদোর থ কয় 5 ব করর থ োট অে গোৎ দোদো আমোর থ কয় 5 ব করর বড় । 

অে গোৎ , দোদোর বয়স (x+5) ব র । 

(ii) 5005005 সংখযাটটচে স্থািী মাচি নবস্তার েচর লিখ । 

সমোধোনঃ 5000000+5000+5 

 

(iii) 

(i)  

ে খ 

A.সমকরখ্ ন ত্র (b) 

B.অসমকরখ্ ন ত্র (a) 

C.সমনবন্দ ু ন ত্র (c) 

  

(iv) A হাচতর োচে 50 এর মচধয 20 িম্বর লপচ চে, নেন্তু B 25 এর মচধয 10  িম্বর লপচ চে। লে 

লবনশ লপচ চে শতেরার সাহাচেয নিি ণ  ের। 



 

(v) এেটট সমবাহু ত্রিভুচের পনরসীমা 14.4 লসনম। ত্রিভুেটটর 1  টট বাহুর দদর্ঘ ণয দশনমে সংখযা  

লিখ। 

সমোধোনঃ এেটট সমবোহু ত্রত্রভুকজর িনরসীমো= 3 × 1  টট বোহুর দদর্ঘ গয 

∴ 1  টট বোহুর দদর্ঘ গয= সমবোহু ত্রত্রভুকজর িনরসীমো÷3 

= 14.4 থসনম ÷ 3 

 

∴ত্রত্রভুজটটর 1  টট বোহুর দদর্ঘ গয= 4.8 থসনম 



5. (i)  

4. (i)সংখযা লরখার সাহাচেয নবচ াগফি নিি ণ  েরঃ (+7) – (–5)

 

(iii) সুোতার তেয লেচে স্তম্ভনেি অেি ের 

  
গাি গাইচত 

ভাচিাবাচস 

িাে েরচত 

ভাচিাবাচস 

আঁেচত 

ভাচিাবাচস 



সুোতার বনু্ধর 

সংখযা 
4 5 7 

 

 


