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ণিম্নণিণিত প্রশ্নগুণির উত্তর দাও। (প্রণতণি প্রশ্নশ্নর মাি ২ ) 

1. একনি অংশীদানর ব্যব্সায় নতিজশ্নির মূিধশ্নির অিুপাত 3 ∶ 8 ∶ 5 এব্ং প্রথম ব্যনির িাভ তৃতীয় ব্যনির 
িাশ্নভর থথশ্নক 60 িাকা কম হশ্নি, ব্যব্সায় থমাি কত িাভ হশ্নয়নিি? 

2. ব্ানষিক সরি সুশ্নদর হার 4% থথশ্নক 3 3

4
%  হওয়ায় অমি ব্াবু্র ব্ানষিক আয় 60 িাকা কম হয়। অমি 

ব্াবু্র মূিধি নির্িয় কশ্নরা। 
3. দুজশ্নির একনি অংশীদানর ব্যব্সায় থমাি িাভ হয় 1500 িাকা। রানজশ্নব্র মূিধি 6000 িাকা এব্ং িাভ 

900 িাকা হশ্নি, আফতাশ্নব্র মূিধি কত? 
4. থকাি আসি 7 1

2
  ব্িশ্নর সুশ্নদ আসশ্নি নিগুর্ হশ্নি, ব্ানষিক সুশ্নদর হার কত হশ্নব্? 

5. শতকরা ব্ানষিক সরি সুশ্নদর হার কত হশ্নি থকাি িাকার 4 ব্িশ্নরর সুদ আসশ্নির 8

25
 অংশ হশ্নব্ তা নির্িয় 

কশ্নরা। 
6. 400 িাকার 2 ব্িশ্নর সমূি চক্রবৃ্নি 441 িাকা হশ্নি, ব্ানষিক শতকরা চক্রবৃ্নি সুশ্নদর হার কত িাকা হশ্নব্। 
7. ব্ানষিক নিনদিষ্ট শতকরা চক্রবৃ্নি হার 𝑟% সুশ্নদ নকিু িাকা 𝑛 ব্িশ্নর নিগুর্ হশ্নি, কত ব্িশ্নর 4 গুর্ হশ্নব্ তা 

নির্িয় কশ্নরা। 
8. ব্ানষিক 5% চক্রবৃ্নি হার সুশ্নদ নকিু িাকার 2 ব্িশ্নরর চক্রবৃ্নি 615 সুদ িাকা হশ্নি, আসি কত? 
9. একনি অংশীদানর ব্যব্সায় পৃথা ও রাশ্নব্য়ার মূিধশ্নির অিুপাত 2 ∶ 3 এব্ং রাশ্নব্য়া ও থজসনমশ্নির মূিধশ্নির 

অিুপাত 4 ∶ 5 হশ্নি, পৃথা, রাশ্নব্য়া ও থজসনমশ্নির মূিধশ্নির অিুপাত কত ? 
10. 𝑥2 − (2 + 𝑏)𝑥 + 6 = 0 সমীকরশ্নর্র একনি ব্ীজ 2 হশ্নি, অপর ব্ীজনির মাি নিনি?  
11. (𝑎 − 2)𝑥2 + 3𝑥 + 5 = 0 সনমকরর্নির 𝑎 -এর চশ্নির থকাি থকাি ঘশ্নির সাশ্নপশ্নে একনি নিঘাি 

সমীকরর্ তা নির্িয় কশ্নরা।  
12. (𝑥 + 𝑦) ∝ (𝑥 − 𝑦) হশ্নি থদিাও থে, 𝑥2 + 𝑦2 ∝ 𝑥𝑦 ।  
13. 𝑎 ∶ 𝑏 = 3 ∶ 2 এব্ং 𝑏 ∶ 𝑐 = 3 ∶ 2 হশ্নি, 𝑎 + 𝑏 ∶ 𝑏 + 𝑐 কত নির্িয় কশ্নরা। 

14. 𝑥 =
2√15

√5+√3
  হশ্নি, 𝑥+√3

𝑥−√3
+

𝑥+√5

𝑥−√5
 এর মাি নির্িয় কশ্নরা।  

15. 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 35 = 0 সমীকরশ্নর্র নব্জিয় −5 ও −7 হশ্নি, 𝑎 এব্ং 𝑏 -এর মাি নিশ্নিা।  
16. 𝑥2 − 22𝑥 + 105 = 0 সমীকরশ্নর্র নব্জিয় 𝛼 ও 𝛽 হশ্নি, 𝛼 − 𝛽 -এর মাি নিশ্নিা। 
17. 𝑥2 − 𝑥 = 𝑘(2𝑥 − 1) সমীকরশ্নর্র নব্জিশ্নয়র সমনষ্ট শূিয হশ্নি, 𝑘 এর মাি কত? 
18. 𝑥2 + 8𝑥 + 2 = 0 নিঘাত সমীকরশ্নর্র দুনি ব্ীজ 𝛼 ও 𝛽 হশ্নি, (

1

𝛼
+

1

𝛽
) -এর মাি নির্িয় কর।  

19. √72 থথশ্নক কত নব্শ্নয়াগ করশ্নি √32 হশ্নব্ তা থিশ্নিা।  
20. 𝑥, 12, 𝑦, 27 ক্রনমক সমািুপানত হশ্নি 𝑥 ও 𝑦 -এর ধিাত্মক মাি নির্িয় কশ্নরা। 
21. 𝑥 ∝

1

𝑦
 এব্ং 𝑦 ∝

1

𝑧
 হশ্নি, 𝑥, 𝑧 -এর সশ্নে সরিশ্নভদ িা ব্যস্তশ্নভদ আশ্নি তা নির্িয় কশ্নরা।  

22. (𝑏 − 𝑐)𝑥2 + (𝑐 − 𝑎)𝑥 + (𝑎 − 𝑏) = 0 নিঘাত সমীকরশ্নর্র নব্জিয় সমাি হশ্নি প্রমার্ কশ্নরা থে, 
2𝑏 = 𝑎 + 𝑐   

23. 𝑥 ও 𝑦 দুনি চিমাি রানশ। তাশ্নদর সম্পনকিত মাি গুনি হিঃ 𝑥 = 6, 𝑦 = 9; 𝑥 = 4, 𝑦 = 6; 𝑥 =

12, 𝑦 = 18; 𝑥 = 3.6, 𝑦 = 5.4;  𝑥 ও 𝑦 -এর মশ্নধয নকরূপ থভদ সম্পকি আশ্নি তা েুনিসহ নির্িয় কশ্নরা। 
24. 𝑥 ∝ 𝑦, 𝑦 ∝ 𝑧 এব্ং 𝑧 ∝ 𝑥 হশ্নি, আশূিয থভদ ধ্রুব্ক নতিনির গুর্ফি নির্িয় কশ্নরা। 



25. 𝑥 ∝ 𝑦𝑧 এব্ং 𝑦 ∝ 𝑧𝑥 হশ্নি, থদিাই থে, 𝑧 একনি আশূিয ধ্রুব্ক।  
26. 𝑥 + 𝑦 ∝ 𝑥 − 𝑦 হশ্নি, থদিাও থে 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 ∝ 𝑝𝑥 + 𝑞𝑦 থেিাশ্নি, 𝑎, 𝑏, 𝑝, 𝑞 ধ্রুব্ক রানশ।  
27. 

𝑎

2
=

𝑏

3
=

𝑐

4
=

2𝑎−3𝑏−4𝑐

𝑝
 হশ্নি, 𝑝 -এর মাি নির্িয় কশ্নরা।  

28. 𝑥 ∝ 𝑦(𝑥 + 𝑦) এব্ং 𝑦 ∝ 𝑥(𝑥 − 𝑦) হশ্নি থদিাও থে, 𝑥2 − 𝑦2 -এর মাি 𝑥, 𝑦 -এর ওপর নিভিরশীি 
িয়। 

29. তিনি সমাি বৃ্ত্ত পরস্পরশ্নক ব্নহঃস্পশি কশ্নরশ্নি। প্রমার্ কশ্নরা থে, বৃ্ত্ত নতিনির থকন্দ্রগুনি একনি সমব্হু 
নিভূশ্নজর শীষিনব্নু্দ।  

30. একনি বৃ্শ্নত্ত দুনি জযা AB এব্ং AC পরস্পর িম্ব AB = 4 cm হশ্নি, বৃ্ত্তনির ব্যাসাশ্নধির দদঘিয নির্িয় কশ্নরা।  
31. ABC নিভূশ্নজর পনরশ্নকন্দ্র O এব্ং D নব্নু্দ BC -এর মধযনব্নু্দ ∠BAC = 40° হশ্নি, ∠BOD -এর মাি 

নির্িয় কশ্নরা।  
32. বৃ্শ্নত্তর থকশ্নন্দ্র O এব্ং BOA বৃ্শ্নত্তর ব্যাস বৃ্শ্নত্তর P নব্নু্দশ্নত অনিত স্পশিক ব্নধিত AB -থক T নব্নু্দশ্নত থিদ 

কশ্নর ∠PBO = 30° হশ্নি, ∠PTA -এর মাি নির্িয় কশ্নরা।  
33. ABC সমনিব্াহু নিভূশ্নজর পনরবৃ্শ্নত্তর থকন্দ্র O এব্ং ∠ABC = 120° বৃ্শ্নত্তর ব্যাসাশ্নধির দদঘিয 5 থসনম হশ্নি 

AB ব্াহুর দদঘিয নির্িয় কশ্নরা।  
34. 10 থসনম দদশ্নঘিযর ব্যাসাশ্নধির দুনি সমাি বৃ্ত্ত পরস্পরশ্নক থিদ কশ্নর এব্ং তাশ্নদর সাধারর্ জযা -এর দদঘিয 

12 থসনম বৃ্ত্ত দুনির থকন্দ্রিশ্নয়র মশ্নধয দূরত্ব নির্িয় কশ্নরা।  
35. ABC সমনিব্াহু নিভূশ্নজর AB = AC ব্াহুশ্নক ব্যাস কশ্নর বৃ্ত্ত অির্ করশ্নি বৃ্ত্তনি BC ব্াহুশ্নক D নব্নু্দশ্নত 

থিদ কশ্নর BD = 4cm হশ্নি CD -এর দদঘিয নির্িয় কশ্নরা।  
36. ABC নিভূশ্নজর পনরশ্নকন্দ্র O এব্ং D নব্নু্দ BC-এর মধযনব্নু্দ ∠BAC = 40° হশ্নি, ∠BOD -এর মাি 

নির্িয় কশ্নরা।  
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37. ∠PQR -এর সমনিিণ্ডক QS;  ∠SQR = 35° এব্ং ∠PRQ = 32° হশ্নি ∠QSR -এর মাি নির্িয় 

কশ্নরা।  
38. O থকন্দ্রীয় বৃ্শ্নত্তর নভতর P থে থকাি একনি নব্নু্দ বৃ্শ্নত্তর ব্যাসাশ্নধির দদঘিয 5 থসনম এব্ং OP = 3 থসনম হশ্নি, 

P নব্নু্দগামী থে জযা’নির দদঘিয িুিতম তা নির্িয় কশ্নরা।  
39. A ও B থকন্দ্রীয় বৃ্ত্ত িয় C ও D নব্নু্দশ্নত থিদ কশ্নর A থকন্দ্রীয় বৃ্শ্নত্তর পনরনধর উপর B অব্নিত 

∠CQD = 70° হশ্নি ∠CPD -এর মাি নির্িয় কশ্নরা।  
40. ∆𝐴𝐵𝐶 ∶  ∆𝐷𝐸𝐹 এব্ং ∆𝐴𝐵𝐶 ও ∆𝐷𝐸𝐹 -এ AB, BC ও CA ব্াহুর অিুরূপ ব্াহুগুনি েথাক্রশ্নম DE, 

EF ও EF; ∠𝐴 = 47° এব্ং ∠𝐸 = 83° হশ্নি ∠𝐶 -এর পনরমাপ কত?  
41. ABCD আয়তকার নচশ্নির অভযন্তশ্নর O নব্নু্দ এমিভাশ্নব্ অব্নিত থে, OB = 6 থসনম, OD = 8 থসনম এব্ং 

OA = 5 থসনম OC -এর দদঘিয নির্িয় কশ্নরা।  
42. ∠𝐴𝐶𝐵 = ∠𝐵𝐴𝐷, 𝐴𝐶 = 8 থসনম, 𝐴𝐵 = 16 থসনম এব্ং 𝐴𝐷 = 3 থসনম হশ্নি 𝐵𝐷 এর দদঘিয কত?  
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43. দুনি বৃ্শ্নত্তর দদঘিয 8 থসনম ও 3 থসনম, এব্ং তাশ্নদর থকন্দ্রিশ্নয়র মশ্নধয দূরত্ব 13 থসনম বৃ্ত্ত দুনির একনি সরি 
সাধারর্ স্পশিশ্নকর দদঘিয নির্িয় কশ্নরা?  

44. ∆𝐴𝐵𝐶 সমকিী োর ∠𝐴𝐵𝐶 = 90°, 𝐴𝐵 = 5 থসনম এব্ং 𝐵𝐶 = 12 থসনম, তশ্নব্ ∆𝐴𝐵𝐶 পনরবৃ্শ্নত্তর 
ব্যাসাধি কত?  

45. একনি নিশ্নরি থগািশ্নকর ব্ক্রতশ্নির থেিফি একনি নিশ্নরি িম্ব বৃ্ত্তাকার থচাশ্নের ব্ক্রতশ্নির থেিফশ্নির 
সমাি। চুমনকর উচ্চতা এব্ং ব্যাশ্নসর দদঘিয উভয় 12 থসনম। থগািকনির দদঘিয কত তা থিশ্নিা। 

46. সমাি দদশ্নঘিযর ব্যাস ও সমাি উচ্চতা নব্নশষ্ট নিশ্নরি িম্বা বৃ্ত্তাকার থচাশ্নে, নিশ্নরি িম্ব বৃ্ত্তাকার শিু এব্ং 
নিশ্নরি থগািাকার আয়তশ্নির অিুপাত কত থিশ্নিা। 

47. একনি নিশ্নরি িম্ব বৃ্ত্তাকার শিু এব্ং একনি নিশ্নরি থগািশ্নকর ব্যাসাশ্নধির দদঘিয সমাি এব্ং আয়তি সমাি। 
থগািশ্নকর ব্যাশ্নচর দদঘিয এব্ং শিুর উচ্চতার অিুপাত কত তা নহশ্নসব্ কশ্নর থিশ্নিা। 

48.  একনি সমশ্নকার্ী থচৌপশ্নির মািা গুনির অিুপাত 1 ∶ 2 ∶ 3 এব্ং তার ঘিফি 1296 ঘি থসনম হশ্নি, 
থচৌফিনির সমগ্রতশ্নির থেিফি কত? 

49.  একনি নিশ্নরি অথিগুশ্নিাশ্নক সমগ্রতশ্নির থেিফি এব্ং আয়তশ্নির সংিযামাি সমাি। অথিশ্নগািকনির ভূনমর 
ব্যাসাশ্নধির দদঘিয নির্িয় কশ্নরা। 

50.  একই দদশ্নঘিযর ব্যাসাশ্নধির একনি চুম ও একনি থগািশ্নকর ঘিফি সমাি হশ্নি, থচাশ্নের থব্স এর দদঘিয ও 
উচ্চতার অিুপাত নির্িয় কশ্নরা। 

51. একনি আয়তঘিশ্নকর তি সংিযা = 𝑥 ধারসংিযা =  𝑦, শীষিনব্নু্দর সংিযা =  𝑧 এব্ং কশ্নর্ির সংিযা =  𝑝 
হশ্নি, 𝑥 − 𝑦 + 𝑧 + 𝑝এর মাি কত তা থিশ্নিা। 

52. একনি িম্ব বৃ্ত্তাকার থচাশ্নের উচ্চতা 14 থসনম এব্ং ব্ক্রতশ্নির থেিফি 264 ব্গি থসনম হশ্নি থচৌকনির 
আয়তি কত তা থিশ্নিা। 

53. একনি িম্ব বৃ্ত্তাকার থচাশ্নের ব্যাসাশ্নধির দদঘিয 50% হ্রাস করা হশ্নিা এব্ং উচ্চতা 50% বৃ্নি করা হশ্নিা। 
থচােনির আয়তশ্নির শতকরা কত পনরব্তিি হশ্নব্ তা থিশ্নিা। 

54. একনি নিশ্নরি অধিশ্নগািশ্নকর সমগ্রতশ্নির থেিফি এব্ং একনি নিশ্নরি থগািশ্নকর ব্ক্রতশ্নির থেিফি 
সমাি। অথি গুশ্নিা এব্ং থগািশ্নকর ব্যাসাশ্নধির দদশ্নঘিযর অিুপাত কত তা থিশ্নিা। 

55. একনি শিু আকৃনতর পব্িশ্নতর তীেিক উচ্চতা 2.5 নকনম এব্ং ভূনমর থেিফি 1.54 ব্গি নকনম হশ্নি 
পব্িতনির উচ্চতা কত? 
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56. নতিনি নিশ্নরি ঘিক োশ্নদর প্রশ্নতযকনি ধাশ্নরর দদঘিয েথাক্রশ্নম 3 থসনম, 4 থসনম এব্ং 5 থসনম। ঘি নতিনিশ্নক 

গনিশ্নয় একনি িতুি নিশ্নরি ঘিক দতনর করা হশ্নিা। িতুি ঘিকনির একনি ধাশ্নরর দদঘিয কত হশ্নব্ তা 
থিশ্নিা। 

57. একনি ঘিশ্নকর প্রশ্নতযকনি ধাশ্নরর দদঘিয 50% বৃ্নি থপশ্নি, ঘিকনির সমগ্রতশ্নির থেিফি শতকরা কত 
বৃ্নি হশ্নব্ তা নহসাব্ কশ্নর থিশ্নিা। 

https://t.me/ebeducational


58. একনি িম্ব বৃ্ত্তাকার থচাে এব্ং িম্ব বৃ্ত্তাকার শিুর ভূনমতশ্নির ব্যাসাশ্নধির দদশ্নঘিযর অিুপাত 3 ∶ 4 এব্ং 
তাশ্নদর উচ্চতার অিুপাত 2 ∶ 3; থচাে এব্ং শিুর আয়তশ্নির অিুপাত কত তা থিশ্নিা। 

59. একনি নিশ্নরি ব্ক্রতশ্নির থেিফি = 𝑆 এব্ং আয়তি = 𝑉 হশ্নি, 𝑆3

𝑉3 -এর মাি কত তা থিশ্নিা।(π-এর 
মাি িা ব্নসশ্নয়) 

60. একনি ঘনির ঘণ্টার কাাঁিার প্রান্তনব্নু্দ 1 ঘণ্টা অব্তিশ্নি থে পনরমার্ থকাি উত্পন্ন কশ্নর তার বৃ্ত্তীয় মাি 
থিশ্নিা।  

61. একনি থকাশ্নির নিগ্রীশ্নত D মাি এব্ং ওই কশ্নির থরনিোশ্নির মাি R হশ্নি, R

D
 -এর মাি নির্িয় কশ্নরা।  

62. (sin6 𝛼 + cos6 𝛼 + 3 sin2 𝛼 cos2 𝛼)-এর মাি নির্িয় কশ্নরা? 
63. একনি ঘনির উন্ননত থকাি 60° এব্ং 20√3 সুশ্নতার দদঘিয নমিার হশ্নি, ঘুনিনি মানি থথশ্নক কত উচ্চতায় 

আশ্নি তা নির্িয় কশ্নরা।  
64. (tan 1° × tan 2° × tan 3° × ∙∙∙∙∙∙∙ tan 89 °) -এর মাি নির্িয় কশ্নরা।  
65. েনদ 𝑟 cos 𝜃 = 2√3, 𝑟 sin 𝜃 = 2 এব্ং 0° ≤ 𝜃 ≤ 90° হয়, তাহশ্নি 𝑟 ও 𝜃 -এর মাি নির্িয় কশ্নরা।  
66. 63°35′15′′ পনরমাশ্নপর থকািনির পূরক কশ্নির মাি থিশ্নিা।  
67. sin 10𝜃 = cos 8𝜃 এব্ং 10𝜃 ধিাত্বক সূেশ্নকাি হশ্নি tan 9𝜃 -এর মাি নির্িয় কশ্নরা 
68. থের্ী          65-68  85-105  105-125  125-145  145-165  165-185  185-205 

পনরসংিযা       4          15              3              20             14             7            14   
উপশ্নরর পনরসংিযা নব্ভাজি চশ্নকর মধযমা থের্ীর ঊর্ধ্ি থেনর্ সীমািা এব্ং সংিযাগুরুমাি নিম্ন থেনর্-সীমািার 
অন্তরফি নির্িয় কশ্নরা।  

69. 15, 35, 12, 8, 3, 6, 13, 45, 25, 30 সংিযাগুনির মধযমা নির্িয় কশ্নরা।  
70. িম্বর 10-এর কম  20-এর কম 30-এর কম 40-এর কম 50-এর কম 60-এর কম  

সংিযা        3                  12                 27               57              75                80   
উপশ্নরর পনরসংিযা নব্ভাজি িক থথশ্নক সংিযাগুরুমাি থের্ীনি থিশ্নিা।  

71. 7, 9, 10, 11, 11, 8, 7, 7, 10, 6, 9, 9, 7, 6, 5, 8, 8, 7, 6, 9 রানশতথযগুনির সংিযাগুরু মাি নির্িয় 
কশ্নরা।  

সমাধাি কশ্নরাোঃ ( প্রণতণি প্রশ্নশ্নর মাি ৩) 

1. 
1

(𝑥−1)(𝑥−2)
+

1

(𝑥−2)(𝑥−3)
+

1

(𝑥−3)(𝑥−4)
=

1

6
  

2. দুনি ধিাত্মক অিণ্ড সংিযার অন্তর 3 এব্ং তাশ্নদর ব্শ্নগির সমনষ্ট 117, সংিযা দুনি নহসাব্ কশ্নর থিশ্নিা।  
3. 2𝑥 + 1 +

3

2𝑥+1
= 4  

4. েনদ একনি অিণ্ড ধিাত্মক সংিযার পাাঁচগুর্, তার ব্শ্নগির নিগুর্ অশ্নপো 3 কম হয় তশ্নব্ সংিযানি নিযরর্ী 
কশ্নরা।  

5. 
𝑥+3

𝑥−3
+ 6 (

𝑥−3

𝑥+3
) = 5, 𝑥 ≠ 3, −3  

6. একনি সমশ্নকার্ী নিভূশ্নজর অনতভূজ 15 থসনম অপর দুনি ব্াহুর দদশ্নঘিযর অন্তর 3 থসনম হশ্নি, অপর ব্হু 
দুনির দদঘিয নির্িয় কশ্নরা।  
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7. নির জশ্নি একনি থিৌকার গনতশ্নব্গ 8 নকনম/ ঘণ্টা। থিৌকানি 5 ঘণ্টায় থরাশ্নতর অিুকূশ্নি 15 নকনম এব্ং 

থরাশ্নতর প্রনতকূশ্নি 22 নকনম থগশ্নি, থরাশ্নতর থব্গ কত নিি নির্িয় কশ্নরা।  
8. 

𝑥

𝑎
+

𝑎

𝑥
=

𝑥

𝑏
+

𝑏

𝑥
   

9. কিশ্নমর মূিয প্রনত িজশ্নি 6 িাকা কমশ্নি 30 িাকায় আরও 3 নি কিম থব্নশ পাওয়া েশ্নব্। কমার পূশ্নব্ি 
প্রনত িজি কিশ্নমর মূিয মূিয নির্িয় কশ্নরা। 

10. অনমতাশ্নদর আয়তশ্নেিকার জনমর থেিফি 2000 ব্গিনমিার এব্ং পনরসীমা 180 নমিার, অনমতাশ্নদর 
আয়তশ্নেিকার জনমর দদঘিয ও প্রি নহশ্নসব্ কশ্নর থিশ্নিা।  

11. দুনি ক্রনমক ধিাত্মক েুগ্ম সংিযার ব্শ্নগির সমনষ্ট 340, সংিযা দুনি নক নক?  
12. দুই অংক নব্নশষ্ট একনি সংিযাশ্নক উহার একশ্নকর ঘশ্নরর অংক নদশ্নয় গুর্ করশ্নি গুর্ফি 189 হয়, দশশ্নকর 

ঘশ্নরর সংিযা একশ্নকর ঘশ্নরর সংিযার নিগুর্ হশ্নি সংিযানি কত?  
 করিী অথবা ভেদ কশ্নরাোঃ ( প্রণতণি প্রশ্নশ্নর মাি ৩) 

1. 
4√3

2−√2
−

30

4√3−18
+

√18

3−2√3
  

2. 𝑥 − 𝑦 ∝
1

𝑧
; 𝑦 − 𝑧 ∝

1

𝑥
; 𝑧 − 𝑥 ∝

1

𝑦
 হশ্নি থভশ্নদর ধ্রুব্ক নতিনির সমনষ্ট নির্িয় কশ্নরা।  

3. 𝑎 =
√5+1

√5−1
, 𝑏 =

√5−1

√5+1
 হশ্নি, 𝑎2+𝑎𝑏+𝑏2

𝑎2−𝑎𝑏+𝑏2 এর মাি নির্িয় কশ্নরা।  
4. 𝑥3 + 𝑦3 ∝ 𝑥3 − 𝑦3 হশ্নি প্রমার্ কশ্নরা থে, 𝑥 + 𝑦 ∝ 𝑥 − 𝑦  

5. 
3√7

√5+√2
−

5√5

√2+√7
+

2√2

√7+√5
  

6. েনদ 𝑎 ∝ 𝑏, 𝑏 ∝
1

𝑐
 এব্ং 𝑐 ∝ 𝑑 হয় তশ্নব্ 𝑎 ও 𝑑 এর মশ্নধয সম্পকি নিনি।  

7. 
𝑥+√𝑥2−1

𝑥−√𝑥2−1
+

𝑥−√𝑥2−1

𝑥+√𝑥2−1
= 14 হশ্নি, 𝑥 -এর মাি কত?  

8. 𝑥 =
√7+√3

√7−√3
 এব্ং 𝑥𝑦 = 1 হশ্নি, 𝑥2+𝑥𝑦+𝑦2

𝑥2−𝑥𝑦+𝑦2 -এর মাি কত?  

9. 𝑥 + 𝑦∞𝑧, 𝑧 + 𝑥∞𝑦, 𝑦 + 𝑧∞𝑥 -এর নতিনি থভদ ধ্রুব্ক েথাক্রশ্নম 𝑘, 𝑙, 𝑚 হশ্নি প্রমার্ কর 1

𝑘+1
+

1

𝑙+1
+

1

𝑚+1
= 1  
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10. থচাশ্নের আয়তি, ভূনমর ব্যাসাশ্নধির দদশ্নঘিযর ব্শ্নগির এব্ং উচ্চতার সশ্নে থেৌনগক থভশ্নদ আশ্নি। দুনি থচাশ্নের 

ভূনমর ব্যাসাশ্নধির দদশ্নঘিযর অিুপাত 5 ∶ 4 হশ্নি, ওশ্নদর আয়তশ্নির অিুপাত কত?  
11. 𝑥2 ∝ 𝑦𝑧, 𝑦2 ∝ 𝑧𝑥, এব্ং 𝑧2 ∝ 𝑥𝑦 হশ্নি, থদিাই থে থভদ ধ্রুব্ক নতিনির গুর্ফি = 1  
12. একনি থহাশ্নেশ্নির ব্যয় আংনশক ধ্রুব্ক ও আংনশক ওই থহাশ্নেিব্াসী থিাকসংিযার সশ্নে সরিশ্নভশ্নদ আশ্নি। 

থিাকসংিযা 120 হশ্নি ব্যয় 2000 িাকা হয় এব্ং থিাকসংিযা 100 হশ্নি ব্যয় হয় 1700 িাকা। ব্যয় 
1880 িাকা হশ্নি থিাকসংিযা কত নহসাব্ কশ্নর নিনি।  

13. েুনি নদশ্নয় প্রমার্ কর থে, থকাশ্নিা বৃ্শ্নত্তর দুনি সমাি জযা থকন্দ্র থথশ্নক সমদূরব্তিী। 
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14. একনি বৃ্ত্তি চতুভুিজ ABCD অিি কশ্নরনি। ব্নধিত AB ও DC ব্াহুিয় পরস্পরশ্নক নব্নু্দশ্নত থিদ কশ্নরশ্নি, 
প্রমার্ কর থে, PA.PB = PC.PD 

15. প্রমার্ কর থে, বৃ্ত্তি ট্রানপনজয়াম সমনিব্াহু ট্রানপনজয়াম এব্ং কর্িিশ্নয়র দদঘিয সমাি। 
16. O থকন্দ্রীয় বৃ্শ্নত্তর পনরনিনিত চতুভুিজ ABCD হশ্নি প্রমার্ কর থে, AB + DA = BC + DA 
17. প্রমার্ কর থে বৃ্ত্তি সামান্তনরক একনি আয়তাকার নচি। 
18. ABC সমব্াহু নিভুশ্নজর একনি বৃ্শ্নত্ত অন্তরনিনিত। BC উপচাশ্নপর উপশ্নর P থে থকাি একনি নব্নু্দ। প্রমার্ 

কর থে, PA = PB + PC 
19. ABCD একনি ট্রানপনজয়াম অিি কশ্নরনি োর AB || DC; AB -এর সমান্তরাি একনি সরিশ্নরিা অিি 

কশ্নরনি ো AD ও BC-থক েথাক্রশ্নম E ও F নব্নু্দশ্নত থিদ কশ্নরশ্নি। প্রমার্ কর থে,AE : ED = BF : FC 
20. প্রমার্ কর থে থকাি বৃ্শ্নত্ত একই বৃ্ত্তাংশি সমস্ত থকাশ্নর্র সমনদিন্ডকগুনি একনি নিনদিষ্ট নব্নু্দগামী। 
21. O থকন্দ্রীয় বৃ্শ্নত্তর ব্নহঃি নব্নু্দ A থথশ্নক বৃ্শ্নত্ত দুনি স্পশিক িানি োরা বৃ্ত্তশ্নক েথাক্রশ্নম B ও C নব্নু্দশ্নত স্পশি 

কশ্নর। প্রমার্ কর থে AO, BC-এর িম্ব সমনিিণ্ডক 
22. ABCD চতুভুিশ্নজর A নব্নু্দশ্নক থকন্দ্র কশ্নর একনি বৃ্ত্ত অির্ করা হশ্নিা থেনি B, C ও D নব্িরু নদশ্নয় োয়, 

প্রমার্ কশ্নরা থে ∠𝐶𝐵𝐷 + ∠𝐶𝐷𝐴 =
1

2
 ∠𝐵𝐴𝐷  

23. একনি সরিশ্নরিা ∆𝐴𝐵𝐶 -এর AB ও AC -থক েথাক্রশ্নম D ও E নব্নু্দ থত এমি ভাশ্নব্ থিদ করি থে 
𝐴𝐷

𝐷𝐵
=

𝐴𝐸

𝐸𝐶
 হশ্নিা। েনদ ∠𝐴𝐷𝐸 = ∠𝐴𝐶𝐵 হয়, প্রমার্ কর থে, ∆𝐴𝐵𝐶 সমনিব্াহু নিভূজ।  
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24. 

𝑥+𝑦

𝑎𝑥+𝑏𝑦
=

𝑦+𝑧

𝑎𝑦+𝑏𝑧
=

𝑧+𝑥

𝑎𝑧+𝑏𝑥
 এব্ং 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 ≠ 0 থদিাও থে প্রনতনি অিুপাত 2

𝑎+𝑏
 এর সমাি।  

25. 
𝑥

𝑥𝑎+𝑦𝑏+𝑧𝑐
=

𝑦

𝑦𝑎+𝑧𝑏+𝑥𝑐
=

𝑧

𝑧𝑎+𝑥𝑏+𝑦𝑐
 এব্ং 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 ≠ 0 হশ্নি, থদিাই থে, প্রনতনি অিুপাত 1

𝑎+𝑏+𝑐
 -

এর সমাি।  
26. েনদ 𝑎+𝑏

𝑏+𝑐
=

𝑐+𝑑

𝑑+𝑎
 হয়, তশ্নব্ প্রমার্ কশ্নরা থে, 𝑐 = 𝑎 আথব্া, 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 = 0।  

27. েনদ 𝑥

𝑦+𝑧
=

𝑦

𝑧+𝑥
=

𝑧

𝑥+𝑦
 হয়, তশ্নব্ প্রমার্ কনর থে প্রনতনি অিুপাশ্নতর মাি 1

2
 আথব্া (−1) -এর সমাি।  

28. 
𝑥

𝑦
=

𝑎+2

𝑎−2
 হশ্নি, থদিাও থে, 𝑥2−𝑦2

𝑥2+𝑦2 =
4𝑎

𝑎2+4
  

29. েনদ 𝑎𝑦−𝑏𝑥

𝑐
=

𝑐𝑥−𝑎𝑧

𝑏
=

𝑏𝑧−𝑐𝑦

𝑎
 হয়, তশ্নব্ প্রমার্ কনর থে 𝑥

𝑎
=

𝑦

𝑏
=

𝑧

𝑐
  

30. 
𝑎2

𝑏+𝑐
=

𝑏2

𝑐+𝑎
=

𝑐2

𝑎+𝑏
= 1 হশ্নি থদিাও থে, 1

1+𝑎
+

1

1+𝑏
+

1

1+𝑐
= 1 

31. 𝑥 =
4𝑎𝑏

𝑎+𝑏
 হশ্নি থদিাই থে 𝑥+2𝑎

𝑥−2𝑎
+

𝑥+2𝑏

𝑥−2𝑏
= 2 [পদত্ত 𝑎 ≠ 0, 𝑏 ≠ 0 এব্ং 𝑎 ≠ 𝑏]  
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ণিম্নণিণিত প্রশ্নগুশ্নিার উত্তর দাও। (প্রণতণি প্রশ্নশ্নর মাি ৫) 

1. রশ্নমশ ব্াবু্ কমিশ্নেি থথশ্নক অব্সর থিওয়ার সময় 1,00,000 িাকা থপশ্নিি। ওই িাকার নকিুিা ব্যাংশ্নক ও 
ব্ানকিা থপাে অনফশ্নস জমা রাশ্নিি এব্ং প্রনতব্ির সুদ ব্াব্দ 5400 িাকা পাি। ব্যাংশ্নকর ও থপাে 
অনফশ্নসর ব্ানষিক সরি সুশ্নদর হার েনদ েথাক্রশ্নম 5% ও 6% হয় তশ্নব্ নতনি থকাথায় কত িাকা জমা 
থরশ্নিনিশ্নিি? 

2. থকাি ব্যাংশ্নক ব্ানষিক 5% হাশ্নর সরি সুদ থদয়। ওই ব্যাংশ্নক নদিীপ ব্াবু্ ব্িশ্নরর প্রথশ্নম 15000 িাকা জমা 
থদওয়ার 3 মাস পশ্নর 3000 িাকা তুশ্নি নিশ্নিি এব্ং তুশ্নি থিওয়ার 3 মাস পশ্নর 8000 িাকা জমা 
নদশ্নিি। ওই ব্িশ্নরর থশশ্নষ নদিীপ ব্াবু্ শুধু আসশ্নি কত িাকা থপশ্নিি? 

3. একই সুশ্নদর হাশ্নর নকিু পনরমার্ অশ্নথির 3 ব্িশ্নরর সরি সুদ 1200 িাকা এব্ং 2 ব্িশ্নরর চক্রবৃ্নি সুি 
832 িাকা। সুশ্নদর হার ও অশ্নথির পনরমার্ কত? 

4. এক ব্যনির কাশ্নি 500 িাকা আশ্নি। 800 িাকা 5 1

2
% হাশ্নর এব্ং 2400 িাকা 6% আশ্নর সরি সুশ্নদর 

হার থদি। অব্নশষ্ট িাকা নতনি কত সুশ্নদর হাশ্নর ধার নদশ্নি থমাশ্নির ওপর তার 368 িাকা আয় হশ্নব্? 
5. পুরুনিয়া থজিার পদ নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রচার অনভোশ্নির মাধযশ্নম পথ দুঘিিিা প্রনতব্িশ্নর তার পূব্ি ব্িশ্নরর 

তুিিায় 10% হ্রাস থপশ্নয়শ্নি। ব্তিমাি ব্িশ্নর এই থজিায় 8748 নি দুঘিিিা ঘশ্নি থাকশ্নি, 3 ব্ির আশ্নগ পথ 
দুঘিিিার সংিযা কত নিি, তা নির্িয় কশ্নরা। 

6. নিয়ামত চাচা এব্ং করব্ী নদনদ েথাক্রশ্নম 30,000 িাকা ও 50,000 িাকা মূিধি নদশ্নয় থেৌথভাশ্নব্ একনি 
ব্যব্সা আরম্ভ করশ্নিি। 6 মাস পশ্নর নিয়ামত চাচা আরও 40,000 িাকা িনি করশ্নিি, নকন্তু করব্ী নদনদ 
ব্যনিগত প্রশ্নয়াজশ্নি 10,000 িাকা তুশ্নি নিশ্নিি। ব্িশ্নরর থশশ্নষ েনদ 19,000 িাকা িাভ হশ্নয় থাশ্নক, 
তাহশ্নি থক কত িাকা িাভ পাশ্নব্ি নহসাব্ কশ্নরা। 

7. রশ্নমশ ব্াবু্ ব্যাংক থথশ্নক 12% হাশ্নর িাকা ধার কশ্নর থসই িাকায় একনি ব্ানি দতনর কশ্নর ধার করার এক 
ব্ত্সর পর মানসক 520 িাকায় ব্ানি ভািা থদি। ধাশ্নরর পনরমার্ 24000 িাকা হশ্নি নতনি কত নদশ্নি ব্ানি 
ভািা জনমশ্নয় ব্যাংশ্নকর ধার পনরশ্নশাধ করশ্নব্ি? 

8. এক ব্যনির সঞ্চয় পনরমাি নিি 5700 িাকা। তার সঞ্চশ্নয়র নকিু অংশ ব্যাংশ্নক ও ব্ানক অংশ থপাে 
অনফশ্নস জমা রািায় তার ব্িশ্নরর থশশ্নষ থে আয় হয় সমস্ত িাকা ব্যাংশ্নক রািশ্নি তার থচশ্নয় 50 িাকা থব্নশ 
আয় হশ্নতা। ব্যাংশ্নক ও থপাে অনফশ্নসর ব্ানষিক সরি সুশ্নদর হার 10% ও 8% হশ্নি নতনি থকাথায় কত 
িাকা জমা থরশ্নিনিশ্নিি? 

9. একনি কৃনষ সমব্ায় সনমনত তার সদসযশ্নদর ব্ানষিক 4% সরি সুশ্নদর হাশ্নর কৃনষ ঋর্ থদয়। নকন্তু ব্যাংক 
থথশ্নক িাকা ধার করশ্নি ব্ানষিক 7.4% হাশ্নর সরি সুদ নদশ্নত হয়। একজি কৃষক েনদ ব্যাংক থথশ্নক িাকা 
ধার িা কশ্নর সমব্ায় সনমনতর সদসয হশ্নয় সনমনত থথশ্নক 5000 িাকা কৃনষ ঋর্ থিি, তশ্নব্ তার ব্িশ্নর সুদ 
ব্াব্দ কত িাকা ব্াাঁচশ্নব্ নহসাব্ কশ্নর থিশ্নিা। 

10. আমার কানকমা তার 13 ব্ির ও 15 ব্ির ব্য়শ্নসর দুই পুশ্নির িাশ্নম 56000 িাকা এমি ভাশ্নব্ উইি 
করশ্নব্ি থে, েিি তাশ্নদর ব্য়স 18 ব্ির হশ্নব্ তিি ব্ানষিক 10% সরি সুশ্নদর হাশ্নর প্রশ্নতযশ্নকর প্রাপ্ত সুদ 
আসি সমাি হশ্নব্। প্রনত পুশ্নির জিয উশ্নি ব্রাদ্দ িাকার পনরমার্ নক হশ্নব্ নির্িয় কনর। 

11. 3 মাস অন্তর থদয় 8% আশ্নর সুদ। 10000 িাকার 9 মাশ্নসর চক্রবৃ্নি সুদ নহসাব্ কশ্নর নিনি। 



12. থকাি রাশ্নজয পদ নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রচার অনভোশ্নির মাধযশ্নম পথদুঘিিিা প্রনতব্ির তার পূব্ি ব্িশ্নরর 
তুিিায় 10% হ্রাস পায়। ব্তিমাি ব্িশ্নর ওই রাশ্নজয েনদ 2916 একনি পথ দুঘিিিা ঘশ্নি তশ্নব্ 3 ব্ির পূশ্নব্ি 
ওই রাশ্নজয দুঘিিিার সংিযা কত নিি নহসাব্ কশ্নর নিনি। 

13. ব্ানষিক 4% হার সুশ্নর কত িাকার 2 ব্িশ্নরর সরি সুদ ও চক্রবৃ্নি সুশ্নদর অন্তর 80 িাকা হশ্নব্ নহসাব্ 
কশ্নরা। 

14. সুশ্নদর পব্ি 6 মাস হশ্নি ব্ানষিক 10% চক্রবৃ্নি হার সুশ্নদ 1600 িাকার 1 1

2
  ব্িশ্নরর চক্রবৃ্নি সুদ ও সুদ 

আসি নির্িয় কশ্নরা। 
15. রাজু, দীপক ও  রশ্নমশ েথাক্রশ্নম 6000 িাকা, 8000 িাকা ও 9000 িাকা মূিধি নিশ্নয় একশ্নি একনি 

ব্যব্সা আরম্ভ করি। কশ্নয়ক মাস পর রাজু আরও 3000 িাকা িনি করশ্নিা। ব্িশ্নরর থশশ্নষ থমাি 
3000 িাকা িাভ হশ্নিা এব্ং রশ্নমশ 1080 িাকা িভযাংশ থপি। রাজু 3000 িাকা কিি িনি কশ্নরনিি 
নির্িয় কশ্নরা। 

16. নদপু, রাশ্নব্য়া ও থমঘা েথাক্রশ্নম 6500 িাকা, 5200 িাকা ও 9100 িাকা মূিধি নিশ্নয় একনি থিাি ব্যব্সা 
শুরু করি ও নিক এক ব্ির পশ্নর 14,400 িাকা িাভ হশ্নিা। ওই িাশ্নভর 2

3
 ব্ংশ তারা সমািভাশ্নব্ এব্ং 

ব্ানক অংশ মূিধশ্নির অিুপাশ্নত ভাগ কশ্নর নিশ্নি থক কত িাকা থিাভযাংশ পাশ্নব্ নির্িয় কশ্নরা। 
17. থকাি বৃ্শ্নত্তর একনি বৃ্ত্তচাশ্নপর িারা গনিত সমু্মি থকন্দ্রি থকার্ ওই চাশ্নপর িারা গনিত থেশ্নকাশ্নিা বৃ্ত্তি 

থকাশ্নর্র নিগুর্। 
18. েনদ দুনি পরস্পরশ্নক স্পশি কশ্নর তাহশ্নি স্পশি নব্নু্দ নি থকন্দ্র দুনির সংশ্নোজক সরিশ্নরিাংশ্নশর উপর 

অব্নিত হশ্নব্। 
19. একই বৃ্ত্তাংশি সকি কশ্নির মাি সমাি। 
20. প্রমার্ কর অধিবৃ্ত্তিশ্নকার্ সমশ্নকার্। 
21. বৃ্শ্নত্তর ব্নহঃি থকার্ নব্নু্দ থথশ্নক থে দুনি স্পশিক অিি করা োয় তাশ্নদর স্পশি নব্নু্দর সশ্নে ব্নহঃি নব্নু্দর 

সংশ্নোজক সরিশ্নরিাংশ দুনির দদঘিয সমাি এব্ং তারা থকন্দ্র সমাি থকার্ উত্পন্ন কশ্নর। 
22. √28 থসনম অির্ কশ্নরা।(শ্নকব্িমাি অির্ নচহ্ন নদশ্নত হশ্নব্) 
23. একনি নিভূজ অির্ কশ্নরা োর ভূনমর দদঘিয 7 থসনম এব্ং ওই ব্াহু সংিি থকাি দুনির পনরমাপ 50° এব্ং 

75°।নিভূশ্নজর আন্তবৃ্ত্ত অির্ কশ্নরা।  
24. 4 থসনম ও 2 থসনম ব্যাসাধি নব্নশষ্ট দুনি বৃ্ত্ত অির্ কশ্নরা োশ্নদর থকন্দ্রিশ্নয়র মশ্নধয দূরত্ব 7 থসনম।ওই বৃ্ত্তদুনির 

একনি সরি সাধারর্ ও নতেিক সাধারর্ স্পশিক অির্ কশ্নরা।  
25.  দুনি স্তশ্নম্ভর উচ্চতা েথাক্রশ্নম 180 নমিার ও 60 নমিার। নিতীয় স্তম্ভনির থগািা থথশ্নক প্রথমনির চূিার 

উন্ননত থকার্ 60° হশ্নি, প্রথমনির থগািা থথশ্নক নিতীয়নির চূিার উন্ননত থকার্ নহসাব্ কশ্নর থিশ্নিা। 
26. ঝশ্নি থিনিগ্রাফ থপাে নকিু উপশ্নর মচশ্নক অগ্রভাগ থগািা থথশ্নক 8√3 নমিার দূশ্নর মানির স্পশি কশ্নর 

অিুভূনমক থরিার সশ্নে 30° থকাি উত্পন্ন কশ্নর। থপােনি মানি থথশ্নক কত উপশ্নর মচশ্নক নিি? 
27. েনদ একনি 18 নমিার উাঁচু পাাঁচতিা ব্ানির িাদ থথশ্নক থদিশ্নি একনি মিুশ্নমশ্নের চূিার উন্ননত থকার্ 45° 

এব্ং মিুশ্নমশ্নের পদশ্নদশ্নশর অব্িনত থকার্ 60° হয়, তাহশ্নি মিুশ্নমশ্নের উচ্চতা নহসাব্ কশ্নর নিনি। 



28. একনি উশ্নিাজাহাজ থথশ্নক রাস্তায় পরপর দুনি নকশ্নিানমিার ফিশ্নকর অব্িনত থকার্ েথাক্রশ্নম 60° ও 30° 
হশ্নি, উশ্নিাজাহাজনির উচ্চতা নির্িয় কনর, (i) েিি ফিক দুনি উশ্নিাজাহাশ্নজর নব্পরীত পাশ্নশ অব্নিত, (ii)  
েিি ফিক দুনি উশ্নিাজাহাশ্নজর একই পাশ্নশ অব্নিত। 

29. 300 নমিার উাঁচু একনি পাহাশ্নির শীষি থথশ্নক িেয করশ্নি ভূনমতশ্নি অব্নিত একনি থসাজা থসতুর দুই 
প্রাশ্নন্তর অব্িনত থকার্ হয় েথাক্রশ্নম 45° ও 30° নিগ্রী, থসতুনির দদঘিয কত?  

ভেশ্নকাশ্নিা দণুি প্রশ্নশ্নর উত্তর দাও। (প্রণতণি প্রশ্নশ্নর মাি ৩×২=৬) 

1. েনদ cot 𝜃 =
𝑥

𝑦
 হয়, তশ্নব্ প্রমার্ কশ্নরা থে 𝑥 cos 𝜃−𝑦 sin 𝜃

𝑥 cos 𝜃+𝑦 sin 𝜃
=

𝑥2−𝑦2

𝑥2+𝑦2  

2. 𝜃(0° ≤ 𝜃 ≤ 90°) এর থকাি মাশ্নির জিয sin2 𝜃 − 3sin 𝜃 + 2 = 0 সতয হশ্নব্ নির্িয় কশ্নরা।  

3. েনদ ∠𝑃 + ∠𝑄 = 90° হয়, তশ্নব্ থদিাও থে, cosP = √
sin 𝑃

cos 𝑄
− sin P cos Q  

4. cot2 30° − 2cos2 60° −
3

4
sec2 45° − sin2 30° (মাি নির্িয় কশ্নরা) 

5. থদিাও থে, cosec2 22° cot2 68° = sin2 22° + sin2 68° + cot2 68°  
6. েনদ, cos 𝜃 =

𝑥

√𝑥2+𝑦2
 হয়, তাহশ্নি থদিাও থে, 𝑥 sin 𝜃 = 𝑦 cos 𝜃  

7. েনদ sin 𝜃 + cosec 𝜃 = 2 হয় তাহশ্নি sin10 𝜃 + cosec10 𝜃 এর মাি নির্িয় কশ্নরা।  
8. েনদ থকাি থকাশ্নির সমনষ্ট 135° এব্ং অন্তর 𝜋°

12
 হশ্নি থকাি দুনির ষনিক ও বৃ্ত্তীয় মাি কত? 

9. cos 43° =
𝑥

√𝑥2+𝑦2
 হশ্নি, tan 47° এর মাি কত?  

10. 𝛼 এর 𝛽 পরস্পর পূরক থকাি হশ্নি থদিাও থে cot 𝛽 + cos 𝛽 =
cos 𝛽

cos 𝛼
(1 + sin 𝛽)  
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ভেশ্নকাশ্নিা দণুি প্রশ্নশ্নর উত্তর দাও। (প্রণতণি প্রশ্নশ্নর মাি ৪×২=৮) 

1. 4.2 থিনসনম. দদশ্নঘিযর ধার নব্নশষ্ট একনি নিশ্নরি কাশ্নির ঘিক থথশ্নক সব্শ্নচশ্নয় কম কাি িষ্ট কশ্নর থে নিশ্নরি 
িম্ব বৃ্ত্তাকার থচাে পাওয়া োশ্নব্, তার আয়তি নির্িয় কশ্নরা। 

2. 201
1

7
 ব্গিনমিার বৃ্ত্তাকার ভূনমতশ্নির ওপর একনি 15 নমিার উচ্চ িম্বা বৃ্ত্তাকার শিু আকৃনতর তাবু্ দতনর 

করশ্নত কত ব্গিনমিার নিপি িাগশ্নব্? তাাঁবু্নির নতেিক উচ্চতা কত এব্ং উহাশ্নত কত নমিার ব্ায়ু ধরশ্নব্? 
3. 13 থসনম উচ্চতার একনি থচাশ্নের ব্নহঃ ও অন্তঃ ব্যাসাধি েথাক্রশ্নম 6.75 থসনম, এব্ং 5.25 থসনম, উহাশ্নক 

গনিশ্নয় 6.5 থসনম উচ্চতার নিশ্নরি থচাে দতনর করশ্নি থচাশ্নের ব্যাস কত? 
4. ফুি নদশ্নয় দতনর একনি শিু আকৃনতর মাথার থিাপশ্নরর ভূনমর ব্াইশ্নরর নদশ্নকর ব্যাশ্নসর দদঘিয 21 থসনম। 

তপনত্তর উপনরভাগ রাংতা নদশ্নয় মুহূশ্নতি প্রনত ব্গি থসনম 10 পয়সা নহশ্নসশ্নব্ 57.75 িাকা িরচ পশ্নি। 
থিাপরনির উচ্চতা ও তীেিক উচ্চতা নহসাব্ কশ্নর থিশ্নিা। 

5. দুই মুি থিািা একনি িম্ব বৃ্ত্তাকার থিাহার পাইশ্নপর মুশ্নির ব্নহঃব্যাস 30 থসনম, অন্তঃব্যাস 26 থসনম এব্ং 
পাইপনির দদঘিয 14.7 নমিার। প্রনত ব্গি থিনসনম 2.25 িাকা নহশ্নসশ্নব্ ওই পাইপনির সমগ্রতশ্নি আিকাতরার 
প্রশ্নিপ নদশ্নত কত িরচ হশ্নব্? 
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6. ঘিকাকৃনত একনি সমূ্পর্ি থচৌব্াচ্চার সমাি মাশ্নপর 64 ব্ািনত জি তুশ্নি নিশ্নি থচৌব্াচ্চানির 1

3
 অংশ জিপূর্ি 

থাশ্নক। থচৌব্াচ্চানির একনি ধাশ্নরর দদঘিয 1.2 নমিার হশ্নি প্রনতনি ব্ািনতশ্নত কত নিিার জি ধশ্নর তা নহসাব্ 
কশ্নরা। 

7. 9 নমিার উচ্চতা দব্নশষ্টয একনি িম্ব বৃ্ত্তাকার থচাোকৃনত িযাংক জিপূর্ি আশ্নি। 6 থসনম ব্যাশ্নসর একনি 
পাইপ নদশ্নয় নমনিশ্নি 225 নমিার থব্শ্নগ জি থব্র হয়, তাহশ্নি 36 নমনিশ্নি িযাংনকর সমস্ত জি থব্নরশ্নয় োয়। 
িযাংকনির ব্যাশ্নচর দদঘিয নহসাব্ কশ্নর থিশ্নিা। 

8. 6 থসনম ব্যাসাধি নব্নশষ্ট একনি থচাোকৃনত পাশ্নি নকিু জি আশ্নি। 1.5 থসনম ব্যাসাধি নব্নশষ্ট কশ্নয়কনি নিশ্নরি 
থগািক ওই জশ্নি সমূ্পর্িরূশ্নপ নিমনিত করা হশ্নিা। পাশ্নির জিতি 2 থসনম তুিশ্নত কতগুনি থগািক 
প্রশ্নয়াজি? 

9. িীশ্নচর পনরসংিযা নব্ভাজি থথশ্নক ক্রমশ্নেৌনগক পনরসংিযা থরিা অির্ কশ্নরা। 
থেনর্প্রসার 10-20  20-30 30-40 40-50 50-60  
পনরসংিযা        5    7    12   10    6  

10. িীশ্নচর পনরসংিযা নব্ভাজশ্নির সংিযাগুরু মাি নির্িয় কশ্নরা।  
থেনর্    45 − 54 55 − 64 65 − 74 75 − 84 85 − 94 95 − 104  
পনরসংিযা   8             13           19             32            12            6  

11. িীশ্নচর প্রদত্ত তশ্নথযর থেৌনগক গি 20.6 হশ্নি 𝑎 -এর মাি নির্িয় কশ্নরা।  
চি(𝑥𝑖)             10  15   𝑎   25   35  
পনরসংিযা(𝑓𝑖)     3   10  25  7     5 

12. নিশ্নচ আমাশ্নদর থের্ীর নকিু িািিািীশ্নদর উচ্চতা (শ্নসনম) হশ্নিা,  
131, 130, 130, 132, 131, 133, 131, 134, 131, 132, 132, 131, 133, 130, 132, 130, 133,  
135, 131, 135, 131, 135, 131, 130, 132, 135, 134, 133.   

13. ক্রমনব্চুযনত পিনতশ্নত নিশ্নচ প্রদত্ত তশ্নথযর গি নির্িয় কশ্নরা।  
থেনিসীমািা  0-30 30-60 60-90 90-120 120-150  
পনরসংিযা     12      15        20       25            8  

14. একনি গ্রাশ্নম 50 জি পনরব্াশ্নরর সদসয সংিযা িীশ্নচর তানিকায় থদওয়া আশ্নি।  
সদসয সংিযা        2   3   4     5   6   7   
পনরব্াশ্নরর সংিযা 6    8 14   15  4   3  
এই 50 নি পনরব্াশ্নরর গি সদসয সংিযা কনিত গি পিনতশ্নত নির্িয় কশ্নরা  

15. আমাশ্নদর পািার উন্নয়ি কনমনির জি সদশ্নসযর ব্য়শ্নসর পনরসংিযা নব্ভাজশ্নির চকনি হশ্নিা, 
ব্য়স (ব্িশ্নর) 20-30  30-40  40-50  50-60  60-70  
সদসয সংিযা     30          38          70         42          20   
নব্ভাজি চশ্নকর সাহাশ্নেয তথযনির থেৌনগক গি, মধযমা ও সংিযাগুরু মাি নির্িয় কশ্নরা।  
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