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একচল মিমশষ্ট মিঘাত সমীকরি (অধ্যায়-১) MCQ, 

সংমিপ্ত, অমত সংমিপ্ত এিং রচনাধ্মী প্রশ্ন উত্তর | 

Madhyamik Mathematics Suggestion - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন  

িহু মিকল্পমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

একচল মিমশষ্ট মিঘাত সমীকরি (অধ্যায়-১) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

1. x2−6x+2=0 সমীকরণের বীজদ্বণ়ের সমষ্টি 

(a) – 6 (b) 6 (c) -2 (d) 2 

Ans. [b] 

2. একষ্টি দ্বদ্বঘাত সমীকরণের একষ্টি বীজ 3+√2 হণে সমীকরেষ্টি হ়ে - 

(a)x2−6x+7=0 

(b)x2+6x−7=0 

(c)x2−6x−7=0 
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(d) ককানষ্টিই ন়ে 

Ans. [b] 

3. ax2+bx+c=0 দ্বদ্বঘাত সমীকরে হে 

(a) a≠0 (b) b≠0 (c) c≠0 (d) ককানষ্টিই ন়ে 

Ans. [a] 

4. নীণের ককানষ্টি দ্বদ্বঘাত সমীকরে ন়ে ? 

(a) 2x−5x2=x2+3  

(b)(x−1)2+(√x−1)2=0 

(c)(x+1)2=2(x2−4) 

(d)x+x−1=3 

Ans. [b] 

শূনযস্থান পূরন কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

একচল মিমশষ্ট মিঘাত সমীকরি (অধ্যায়-১) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

1. x2=6x সমীকরণের বীজদ্ব়ে হে ________এবং________। 

Ans. 0,6 

2. 2x2+bx−24=0 সমীকরণের একষ্টি বীজ 4 হণে, অপর বীজষ্টি হণব________ । 

Ans. −3 

3. ax2+bx+c=0 দ্বদ্বঘাতসমীকরণের একষ্টি বীজ সব বদা শূনয হও়োর শতব ________ । 

Ans. c=0;a,b≠0 

4. ax2+bx+c=0 দ্বদ্বঘাত সমীকরণের বীজদ্বণ়ের একষ্টি অপরষ্টির অণনযানযক হও়োর শতব 

হে________। 

Ans. ca=1 

5. 3x2+5x+k=0 সমীকরণের বীজদ্বণ়ের অনুপাত 2:3 হণে, k = ________ । 

Ans. 2 



6. x2x=6 সমীকরেষ্টির বীজদ্ব়ে হে ________ । 

Ans. 6, 0 

7. (k−2)x2+(k−4)x+2k−8=0 সমীকরণের উভ়ে বীজ শূনয হণে, k = ________. 

Ans. 4 

8.যদ্বদ ax2+bx+c=0 সমীকরেষ্টির a≠0 হ়ে, তণব সমীকরেষ্টি হণব সমীকরে একষ্টি ________ 

সমীকরে। 

Ans. ররদ্বিক 

9. (x−3)(x−2)=x2−px+6 হণে, p-এর মান হণব ________ । 

Ans. 5 

সতয অথিা মমথযা মনি ণয় কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - একচল মিমশষ্ট মিঘাত সমীকরি (অধ্যায়-১) প্রশ্নউত্তর - 

মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

1. ax2+bx+c=0 দ্বদ্বঘাত সমীকরণের উভ়ে বীজই শূনয হণব যিন b = c = 0। [T] 

2. x2−x+2=0 সমীকরণের বীজদ্ব়ে বাস্তব ন়ে। [T] 

3. (x−3)2=x2−6x+9 দ্বারা একষ্টি দ্বদ্বঘাত সমীকরে সূদ্বেত হ়ে। [F] 

4. x2+x+1=0 সমীকরণের বীজস্ব়ে বাস্তব। [F] 

5. x2=36 সমীকরণের বাস্তব বীণজর সংিযা এক। [F] 

সংমিপ্ত উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 2) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - একচল মিমশষ্ট মিঘাত সমীকরি (অধ্যায়-১) প্রশ্নউত্তর - 

মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন  

1. (a−2)x2−5x+6=0 ককান মাণনর জনয দ্বদ্বঘাত হণব না ? 

Ans. প্রদত্ত সমীকরেষ্টি দ্বদ্বঘাত হণব না a - 2 = 0 হ়ে, অর্ বাৎ a = 2 হ়ে । 

2. ax2+bx+c=0 সমীকরণের একষ্টি বীজ অপরষ্টির দ্বদ্বগুে হণে কদিাও কয 2b2=9ac 

 



3. শ্রীধর আোণয বর সূণের সাহাণযয x2−3x+2=0 -এর সমাধান দ্বনে ব়ে কণরা । 

 

4. (b−c)x2+(c−a)x+(a−b)=0 দ্বদ্বঘাত সমীকরণের বীজদ্ব়ে সমান হণে কদিাও কয 2b = a + 

c. 

 

5. k-এর মান কত হণে 5x2−2x+k=0 এর একষ্টি সমাধান 1 হণে ? 

Ans. 5x2−2x+k=0-এর একষ্টি সমাধান x = 1 

∴ x= 1 দ্বারা সমীকরেষ্টি দ্বসদ্ধ হণব। 

∴ 5×12−2×1+k=0 

 বা,5 - 2 + k = 0 বা, k = -3 

6. x2−px+q=0সমীকরণের বীজদ্ব়ে α ও β এবং α−β = 1 হণে কদিাও কয p2=1+4q 

 



7. কদিাও x2−6x+8=0 সমীকরণের একষ্টি বীজ অপরষ্টির বর্ ব । 

 

8. (2−x)2=x2−4x+4 সম্পকবষ্টি অণভদ না সমীকরে তা বণো। 

Ans. সম্পকবষ্টি x-এর 2ষ্টির কবদ্বশ মান (আসণে Y-এর সকে বাস্তবমান) দ্বারা দ্বসদ্ধ হ়ে, তাই 

ইহা একষ্টি অণভদ। [ সম্পকবষ্টিণত x-এর সণব বাচ্চ ঘাত 2 ] 

9. (a−2)x2−5x+6=0 সমীকরেষ্টি েণের ককান ঘাণতর জনয দ্বদ্বঘাত সমীকরে হণব ? 

Ans. a6−4x3−5=0 সমীকরেষ্টিণত x-এর সণব বাচ্চ ঘাত 6 হও়ো়ে এষ্টি দ্বদ্বঘাত ন়ে দ্বকন্তু প্রদত্ত 

সমীকরেষ্টিণক  

(a3)2−4x3−5=0 

 আকাণর কেিা হণে, এষ্টি χ3 এই েণের সাণপণে দ্বদ্বঘাত হণব । 

িীঘ ণ উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর: (মান - 5) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

একচল মিমশষ্ট মিঘাত সমীকরি (অধ্যায়-১) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

1. দুই অণের একষ্টি সংিযা দশণকর ঘণরর অে অণপো 3 কম। সংিযা কর্ণক উহার 

অে দুষ্টির গুেফে দ্ববণ়োর্ করণে দ্ববণ়োর্ফে 15 হ়ে। সংিযাষ্টির একক ঘণরর অে 

দ্বহসাব কণর দ্বেদ্বি। 

 

2. ax2+bx+c=0 সমীকরণের বীজদ্বণ়ের অনুপাত r :1 হণে কদিাও , কয b2r=ac(r+1)2 



 

3. একষ্টি দ্বদ্বঘাত সমীকরণের বীজদ্বণ়ের সমষ্টি 10 এবং বীজদ্বণ়ের বণর্ বর সমষ্টি 52 হণে, 

দ্বদ্বঘাত সমীকরেষ্টি দ্বনে ব়ে কণরা। 

 

 

সরল সুিকষা (অধ্যায়-২) MCQ, সংমিপ্ত, অমত সংমিপ্ত 

এিং রচনাধ্মী প্রশ্ন উত্তর | Madhyamik Mathematics 

Suggestion - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

িহু মিকল্পমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

সরল সিুকষা (অধ্যায়-২) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

1. 5 বছণর সুদ ও আসণের অনুপাত 3: 10 হণে সুণদর হার হ়ে- 

(a) 4% (b) 5% (c) 6% (d) 8% 

উত্তরঃ [c] 



2. 1 িাকার 1 মাণসর সুদ1 প়েসা হণে বাদ্বষ বক সুণদর হার হণব- 

(a) 6% (b) 8% (c) 12% (d) 1% 

উত্তরঃ [b] 

3. ককাণনা আসণের ৪ বছণরর সুদ-আসণের 30% হণে কত বছণরর সুদ-আসণের সমান 

হণে ? 

(a) 12 বছর (b) 16 বছর (c) 20 বছর (d) 25 বছর 

উত্তরঃ [d)] 

4.বাদ্বষ বক 10% হাণর কয সমণ়ে ককাণনা সুদ, আসণের  

3 

5 

 অংশ হণব তা হে-- 

(a) 5 বছর (b) 6 বছর (c) ৪ বছর (d) 10 বছর 

উত্তরঃ [b] 

5. বাদ্বষ বক 5% সুণদর হাণর কত িাকার রদদ্বনক সুদ 1 িাকা ? 

(a) 3650 িাকা (b) 36500 িাকা (c) 730 িাকা (d) 7300 িাকা 

উত্তরঃ (c) 

সতয অথিা মমথযা মনি ণয় কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - সরল সিুকষা (অধ্যায়-২) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন 

1. কমাি সুদ এবং সবৃদ্ধদ্ধমূে উভ়েই আসণের সমানুপাদ্বতক। [T] 

2. দ্বযদ্বন িাকা গ্রহে কণরন দ্বতদ্বন উত্তমে ব। [F] 

3. সুণদর হাণরর ককাণনা একক কনই। [T] 

4. ককাণনা বযদ্ধি যিন কপাস্ট অদ্বফস বা বযাংণক িাকা জমা রাণিন তিন দ্বতদ্বন উত্তমে ব 

এবং বযাংক/ কপাস্ট অদ্বফস অধমে ব। [T] 

5. দ্বযদ্বন িাকা ধার কদন দ্বতদ্বন অধমে ব। [F] 

6. যদ্বদ আসে ও বাদ্বষ বক সরে সুণদর হার অপদ্বরবদ্বতবত র্াণক তাহণে সম়ে বাড়ণে সুদ 

কমণব। [F] 

7. সুদ সব বদা আসণের কেণ়ে কবদ্বশ হ়ে। [F] 



৪. সবৃদ্ধদ্ধমূে সব বদাই আসণের কেণ়ে কবদ্বশ হ়ে। [T] 

শূনযস্থান পূরন কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - সরল 

সুিকষা (অধ্যায়-২) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

1. দ্বনদ্বদবি সম়ে পণর ককাণনা বযদ্ধি আসে িাকার সণে কয অদ্বতদ্বরি অর্ ব পা়ে তা 

হে________ । 

উত্তরঃ সুদ 

2. ককাণনা বযদ্ধি বযাংক বা সমবা়ে সদ্বমদ্বত কর্ণক িাকা ধার করণে দ্বতদ্বন হন________ 

এবং বযাংক বা সমবা়ে সদ্বমদ্বত হ়ে ________। 

উত্তরঃ অধমে ব,উত্তমে ব 

3. সবৃদ্ধদ্ধমূে = ________ + সুদ। 

উত্তরঃ আসে 

4. কমাি সুদ এবং আসে অপদ্বরবদ্বতবত র্াকণে সমণ়ের সণে সুণদর হাণরর 

সম্পকব________ । 

উত্তরঃ বযস্ত 

5. সুণদর হার বাদ্বষ বক 6% কর্ার অর্ ব হে 100 িাকার________ -এর সুদ 6 িাকা। 

উত্তরঃ এক বছর 

6. যদ্বদ বাদ্বষ বক সরে সুণদর এবং সম়ে অপদ্বরবদ্বতবত র্াণক তাহণে আসে ও সুণদর 

মণধয________ সম্পকব দ্ববদযমান। 

উত্তরঃ সরে। 

িীঘ ণ উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর: (মান - 5) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

সরল সিুকষা (অধ্যায়-২) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

1. (i) বাদ্বষ বক শতকরা হার সরে সুণদ 500 িাকার 4 বছণরর সুদ 100 িাকা কত সরে িাকা 

হণব দ্বনে ব়ে কদ্বর (i) বাদ্বষ বক কত হার সুণদ 910 িাকার 2 বছর 6 মাণস সুদাসে 955.50 

হণব দ্বহসাব কণর দ্বেদ্বি। 

উত্তরঃ (i) বাদ্বষ বক সুণদর হার =  

100 

× 



100 

500 

× 

4 

= 

5 

% 

 (ii) সুদ 955.50 - 910 = 45.50 িাকা। 

∴ 

 বাদ্বষ বক সুণদর হার =  

45.50 

× 

100 

910 

× 

5 

2 

% 

 [∵ 2 বছর 6 মাস =  

2 

1 

2 

 বছর ]  

= 

4550 



× 

2 

910 

× 

5 

% 

= 

2 

% 

∴ 

 দ্বদ্বতী়ে বছণরর কশণষ দ্বতদ্বন কমাি (10000 + 1250) িাকা = 11750 িাকা দ্বদণ়ে সমস্ত ঋে 

পদ্বরণশাধ কণরন। 

2. এক বযদ্ধি 28000 িাকা তার 13 বছণরর কছণে ও 15 বছণরর কমণ়ের জনয এরূপ দ্বনণদবশ 

দ্বদণ়ে কর্ণেন কয, 18 বছর ব়েণস তাণদর দ্বনজ দ্বনজ বন্টণনর ওপর বাদ্বষ বক 10% সরে 

সুণদ প্রাপয িাকা সুণদ-আসণে সমান হণব। তাণদর প্রণতযণকর জনয বদ্বন্টত িাকার 

পদ্বরমাে দ্বনে ব়ে কণরা। 

উত্তরঃ 13 বছণরর কছণের 18 বছর হণত সম়ে োর্ণব (18 = 13) = 5 বছর এবং 15 বছণরর 

কমণ়ের 18 বছর হণত সম়ে োর্ণব (18 - 15) = 3 বছর। 

ধদ্বর, ওই বযদ্ধি কছণের নাণম  

x 

 িাকা এবং কমণ়ের নাণম  

( 

28000 

− 

x 

) 

 িাকা করণিদ্বছণেন। 



∴ 

x িাকার বাদ্বষ বক 10% হাণর 5 বছণরর সুদ হণব  

x 

× 

5 

× 

10 

100 

= 

x 

∴ 

 সুদ-আসে =  

( 

x 

+ 

x 

2 

) 

 িাকা =  

3 

x 

2 

 িাকা 

আবার,  

( 



28000 

− 

x 

) 

 িাকার বাদ্বষ বক 10% হাণর 3 বছণরর সুদ হণব  

( 

28000 

− 

x 

) 

× 

3 

× 

10 

100 

= 

3 

( 

28000 

− 

x 

) 

10 

 িাকা 

∴ 



 সুদ-আসে =  

{ 

( 

28000 

− 

x 

) 

+ 

3 

( 

28000 

− 

x 

) 

10 

} 

 িাকা 

  

=  

( 

28000 

− 

x 

) 

( 



1 

+ 

3 

10 

) 

 =  

( 

28000 

− 

x 

) 

× 

13 

10 

 িাকা 

  

শতবানুসাণর,  

3 

x 

2 

= 

( 

28000 

− 

x 



) 

× 

13 

10 

; বা,  

3 

x 

2 

× 

100 

= 

28000 

× 

13 

− 

13 

x 

 বা,  

15 

x 

+ 

13 

x 

= 

28000 



× 

13 

  

∴ 

x 

= 

28000 

× 

13 

28 

= 

13000 

∴ 

 ওই বযদ্ধি কছণের নাণম 13000 িাকা এবং কমণ়ের নাণম (28000 – 13000) = 15000 িাকা 

করণিদ্বছণেন। 

  

3. যদ্বদ বাদ্বষ বক 10% হার সরে সুণদ 800 িাকা বযাংণক জমা দ্বদণ়ে সুণদ আসণে 1200 িাকা 

কফরত পাই, তণব ওই িাকা কত সমণ়ের জনয বযাংণক জমা দ্বছে দ্বহসাব কণর দ্বেদ্বি । 

উত্তরঃ আসে(P) = 800 িাকা, সুণদর হার (r%) = 10% 

সুদ (I) = (1200 - 800) = 400 িাকা । 

সম়ে =  

400 

× 

100 

800 

× 



10 

 = বছর = 5 বছর 

∴ 

 5 বছণরর জনয বযাণে জমা দ্বছে। 

4. এক কৃষক একষ্টি কৃদ্বষ সমবা়ে সদ্বমদ্বত কর্ণক 25000 িাকা ঋে গ্রহে কণরন এবং 

বাদ্বষ বক 5% সরে সুদ প্রদান কণরন। প্রর্ম বছণরর কশণষ দ্বতদ্বন 25000 িাকার মণধয 

15000 িাকা পদ্বরণশাধ কণরন। তার সমস্ত ঋে পদ্বরণশাধ করণত দ্বদ্বতী়ে বছণরর কশণষ 

দ্বতদ্বন কত িাকা পদ্বরণশাধ কণরন ? 

উত্তরঃ প্রর্ম বছণরর কশণষ সুদ  

( 

I 

) 

= 

P 

T 

R 

100 

= 

25000 

× 

1 

× 

5 

100 

= 

1250 



 িাকা 

[  

∵ 

 এিাণন P = 25000 িাকা T = 1 বছর, R = 5% ] 

প্রর্ম বছণরর কশণষ 1500 িাকা পদ্বরণশাধ করার পর অবদ্বশি ঋণের পদ্বরমাে র্াণক = (25000 – 

15000) িাকা = 10000 িাকা। এিন,এই 10000 িাকার বাদ্বষ বক 5% সরে সুণদর হাণর 1 বছণরর 

সুণদর পদ্বরমাে হ়ে =  

10000 

× 

5 

× 

1 

100 

= 

500 

 িাকা  

সংমিপ্ত উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 2) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - সরল সিুকষা (অধ্যায়-২) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন  

  

1. সরে সুণদর হাণর 9,999 িাকা 10 বছণর সুণদমূণে আসণের দ্বদ্বগুে হ়ে।তাহণে শতকরা 

সুণদর হার কত ? 

উত্তরঃ আসে (P) = 9999 িাকা, সুদ-আসে (A) =  

2 

× 

9999 



 িাকা। 

∴ 

 সুদ (I) = 19998 – 9999 = 9999 িাকা, সম়ে (T) = 10 বছর 

∴ 

I 

= 

P 

T 

R 

100 

 সূে কর্ণক সুণদর হার  

R 

= 

1 

× 

100 

P 

× 

T 

% 

= 

100 

× 

9999 

9999 



× 

10 

% 

= 

10 

% 

  

2. বাদ্বষ বক  

8 

1 

3 

% 

 সরে সুণদ 960 িাকার 1 বছর 3 মাণসর সবৃদ্ধদ্ধমূে কত হণব দ্বনে ব়ে কদ্বর । 

উত্তরঃ এিাণন সম়ে(t) =  

8 

1 

3 

% 

= 

25 

3 

% 

∴ 

 কমাি সুদ (I)=  

960 



× 

5 

4 

× 

25 

3 

100 

 িাকা 

  

= 

960 

× 

5 

× 

25 

100 

× 

4 

× 

7 

= 

100 

  

∴ 

 সবৃদ্ধদ্ধমূে = 960 + 100 = 1060 িাকা। 



  

3. ককাণনা িাকা 7 বছণর দ্বদ্বগুে হণে কত বছণর তা 4 গুে হণব ? 

উত্তরঃ ধরা যাক, আসে (P) =  

x 

 িাকা, সুদ-আসে =  

2 

x 

 িাকা  

∴ 

 7 বছণর সুদ =  

x 

 িাকা 

সুণদর হার  

= 

( 

x 

× 

100 

x 

× 

7 

) 

% 

= 

100 



7 

% 

  

ধরা যাক, এই  

x 

 িাকা 4 গুে হণত অর্ বাৎ সুদ  

( 

4 

x 

− 

x 

) 

= 

3 

x 

 িাকা হণত সম়ে োর্ণব  

x 

 বছর । 

  

∴ 

 দ্বনণে ব়ে সম়ে  

x 

= 

3 

x 



× 

100 

x 

× 

( 

100 

7 

) 

= 

3 

× 

7 

7 

× 

100 

= 

21 

 বছর। 

  

4. বাদ্বষ বক সুণদর হার সম়ে ও সমান হণে বাদ্বষ বক সুণদর হার কত হণে আসণে  

1 

16 

 অংশ সুদ হণব ? 

উত্তরঃ ধরা যাক, আসে (p) =  

∴ 



I 

= 

P 

T 

R 

100 

 িাকা ,  

∴ 

 সুদ  

( 

I 

) 

= 

x 

× 

1 

16 

= 

x 

16 

 িাকা 

  

এণেণে সুণদর হার R = a% হণে সম়ে T = a 

  

∴ 



I 

= 

P 

T 

R 

100 

; সূোনুযা়েী  

x 

16 

= 

x 

× 

a 

× 

a 

100 

 বা,  

a 

2 

= 

100 

16 

 বা,  

a 

= 



10 

4 

= 

5 

2 

= 

2 

1 

2 

∴ 

 সুণদর হার =  

2 

1 

2 

% 

5. 300 িাকার 5 বছণরর সুদ 165 িাকা এবং 100 িাকার 3 বছণরর সুদ 36 িাকা । 

দুষ্টিণেণে সুণদর হাণরর তুেনা কণরা । 

উত্তরঃ প্রর্ম কেণে সুণদর হার =  

165 

× 

100 

300 

× 

5 

= 



11 

% 

 ; 

দ্বদ্বতী়ে কেণে সুণদর হার =  

36 

× 

100 

100 

× 

3 

 = 12% 

∴ 

 দ্বদ্বতী়ে কেণে সুণদর হার কবদ্বশ । 

6. বাদ্বষ বক সুণদর হার কত হণে ককাণনা মূেধণনর  

16 

2 

3 

 বছণর সুণদ-মূণে দ্বদ্বগুে হণব ? 

উত্তরঃ ধরা যাক, আসে = 100 িাকা,  

16 

2 

3 

 বা  

50 

3 



 বছণর আসে সুণদমূণে হ়ে =  

2 

× 

100 

= 200 িাকা অর্ বাৎ  

50 

3 

 বছণরর সুদ = (200 – 100) িাকা = 100 িাকা । 

∴ 

 100 িাকার  

50 

3 

 বছণরর সুদ 100 িাকা । 

∴ 

 100 িাকার 1 বছণরর সুদ  

100 

× 

3 

50 

 িাকা = 6 িাকা,  

∴ 

 দ্বনণে ব়ে সুণদর হার = 6% 

7. আসে ও বাদ্বক সবৃদ্ধদ্ধমূণের অনুপাত 10:11 হণে বাদ্বষ বক সুণদর হার কত ? 

উত্তরঃ ধরা যাক, আসে (P) =  



10 

x 

 িাকা এবং সবৃদ্ধদ্ধমূে (A) =  

11 

x 

 িাকা। 

সুদ (I)=  

11 

x 

− 

10 

x 

= 

x 

 িাকা  

∴ 

 সুণদর হার  

= 

( 

100 

× 

x 

10 

× 

1 



) 

= 

10 

 

িৃত্ত সম্পমকণত উপপািয (অধ্যায়-৩) MCQ, সংমিপ্ত, 

অমত সংমিপ্ত এিং রচনাধ্মী প্রশ্ন উত্তর | Madhyamik 

Mathematics Suggestion - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন 

শূনযস্থান পূরন কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - িৃত্ত 

সম্পমকণত উপপািয (অধ্যায়-৩) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

1. বৃণত্তর বদ্বহঃস্থ ককাণনা দ্ববন্দ ুহইণত ওই বৃণত্ত অদ্ধেত স্পশ বকদ্ব়ে পরস্পর________। 

2. স্পশ ব দ্ববন্দরু্ামী________ এবং________ স্পশ বকদ্ববন্দণুত পরম্পর েম্ব । 

3. বৃত্তস্থ েতুভুবণজ________ ককােগুদ্বে পরস্পর সমূ্পরক । 

4. বৃত্তস্থ সূষম ষড়ভুণজর প্রণতযক বাহু বৃণত্তর________ সমান। 

5. একষ্টি সরেণরিা ককাণনা বৃত্তণক________অদ্বধক দ্ববন্দণুত কছদ কদ্বরণত পাণর না। 

িীঘ ণ উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর: (মান - 5) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

িৃত্ত সম্পমকণত উপপািয (অধ্যায়-৩) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন 

1. A এবং B ককন্দ্রী়ে বৃণত্তর বযাসাধ ব যর্াক্ৰণম 10 কসদ্বম এবং 5 কসদ্বম হইণে তাহারা- (a) 

অন্তঃর্ভাণব, (b) বদ্বহঃস্থভাণব স্পশ ব কদ্বরণে AB-এর মান কত ? 

2. A, B, C ককন্দ্রী়ে দ্বতনষ্টি বৃত্ত পরস্পরণক বদ্বহঃস্পশ ব কদ্বর়োণছ।যদ্বদ AB = 5 কসদ্বম, BC = 

7 কসদ্বম এবং CA = ৪ কসদ্বম হ়ে তাহা হইণে বৃত্তগুদ্বের বযাসাধ ব দ্বনে ব়ে কণরা । 

3. একষ্টি বৃণত্তর বযাসাধ ব 10 কসদ্বম এবং ককন্দ্র কর্ণক একষ্টি জযার দরূত্ব 6 কসদ্বম হণেই জযার 

রদঘ বয কত ? 

4. O ককন্দ্রী়ে বৃণত্ত 6 কসদ্বম. ও ৪ কসদ্বম. রদণঘ বযর দুষ্টি জযা। যদ্বদ কছাণিা রদণঘ বযর জযা-ষ্টির 

বৃণত্তর ককন্দ্র কর্ণক দরূত্ব 4 কসদ্বম হ়ে, তাহণে অপর জযাষ্টির ককন্দ্র কর্ণক দরূত্ব কত তা 

দ্বহসাব কণর দ্বেদ্বি । 

5. প্রমাে কদ্বর, ককাণনা বৃণত্তর দুষ্টি পরস্পরণেদী জযা পরস্পরণক সমদ্বদ্বিদ্ধিত করণত 

পাণর না, যদ্বদ না উভণ়েই বৃণত্তর বযাস হ়ে । 

6. একষ্টি বৃত্তস্থ েতুভুবণজর পরস্পর দ্বতনষ্টি ককাণের অনুপাত 1:2:3; দ্বদ্বতী়ে ককাণে সদ্বহত 

েতুর্ ব ককাণের অনুপাত কত? 

7. 3 কসদ্বম বযাসাধ ব যুি বৃণত্তর ককন্দ্র হইণত 5 কসদ্বম দণূর একষ্টি দ্ববন্দ ুআণছ। ওই কর্ণক 

স্পশ বণকর রদঘ বয দ্বনে ব়ে কণরা। 

8. ABC দ্ধেভুণজর ককান C=90∘ 



; 0 যদ্বদ দ্ধেভুজষ্টির পদ্বরণকন্দ্র হ়ে এবং OA =5 কসদ্বম হণে AB = ? 

9. PQRS বৃত্তস্থ েতুভুবজ, বৃণত্তর ককন্দ্র। QR কক T পয বন্ত বদ্বধ বত করা হইে কযিাণন ∠QOS 

=120∘ এবং ∠SRT=? 

10. 5 কসদ্বম বযাসাধ ব যুি বৃণত্তর ককন্দ্র হইণত 3 কসদ্বম দরূবতী জযা-এর রদঘ বয কত ? 

11. ABCD বৃত্তস্থ েতুভুবণজর ককন্দ্র O ।  

∠BAC = 110∘ ∠COD =60∘ হণে ∠BCD = ? 

সংমিপ্ত উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 2) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - িৃত্ত সম্পমকণত উপপািয (অধ্যায়-৩) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

1. AB = 32 cm একষ্টি বযাস এবং AC = 32 cm বৃণত্তর স্পশ বক BC = ? 

2. △ABC-এর O পদ্বরণকন্দ্র। ∠BAC=50∘ হণে ∠OBC মান কত ? 

3. দুষ্টি বৃত্ত বদ্বহস্থর্ভাণব পরস্পরণক স্পশ ব কণরণছ। তাণদর ককন্দ্রদ্বণ়ের মণধয দরূত্ব 7 

কসদ্বম। একষ্টি বৃণত্তর বযাসাধ ব 4 কসদ্বম হণে অপর বৃণত্তর বযাসাধ ব কত ? 

আয়তঘন (অধ্যায়-৪) MCQ, সংমিপ্ত, অমত সংমিপ্ত 

এিং রচনাধ্মী প্রশ্ন উত্তর | Madhyamik Mathematics 

Suggestion - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

িহু মিকল্পমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

আয়তঘন (অধ্যায়-৪) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন  

1. ককাণনা ঘনণকর প্রণতযক তণের কে ব 8√2 কসদ্বম হণে ঘনকষ্টির কণে বর রদঘ বয হণব 

(a) 5√3 কসদ্বম (b) 6√3 কসদ্বম (c) 7√3 কসদ্বম (d) 8√3 কসদ্বম 

2. একষ্টি সমণকােী কেৌপণের ককৌদ্বেক দ্ববন্দরু সংিযা x, প্রান্তণরিার সংিযা এবং তণের 

সংিযা হণে x=y+z -এর মান হণব 

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 

3. একষ্টি ঘনণকর কণে বর রদঘ বয 5√3 কসদ্বম হণে ঘনকষ্টির প্রান্তণরিাগুদ্বের সমষ্টি হণব 

(a) 45 কসদ্বম (b) 55 কসদ্বম (c) 60 কসদ্বম (d) 65 কসদ্বম 

4. একষ্টি ঘনণকর তেগুদ্বের কমাি কেেফে 150 বর্ বণসদ্বম হণে আ়েতন হণব 

(a) 110 ঘনণসদ্বম (b) 115 ঘনণসদ্বম (c) 120 ঘনণসদ্বম (d) 125 ঘনণসদ্বম 



5. ঘনকাকৃদ্বত একষ্টি ঘণর রািা সব ববৃহৎ মাণপর দিষ্টির রদঘ বয 5√3 দ্বমিার হণে ঘণরর 

কমণের কেেফে হণব 

(a) 16 বর্ বদ্বমিার (b) 12√3 বর্ বদ্বমিার (c) ৪ বর্ বদ্বমিার (d) 20 বর্ বদ্বমিার 

সতয অথিা মমথযা মনি ণয় কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - আয়তঘন (অধ্যায়-৪) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন 

1. দুষ্টি ঘনক পাশাপাদ্বশ কজাড়া হণে একষ্টি বৃহৎ ঘনক রতদ্বর হ়ে। [F] 

2. সমণকােী কেৌপণের সমগ্রতণের কেেফে = [ রদঘ বয × প্রস্থ+প্রস্থ × উচ্চতা + রদঘ বয × 

উচ্চতা] বর্ বএকক [F] 

3. সমণকােী কেৌপণের দুষ্টি তে পরস্পরণক কয সরেণরিাংণশ কছদ কণর তাণক ধার বা 

প্রাদ্বন্তকী বণে। [F] 

4. আ়েতঘণনর ধারগুদ্বে কয দ্ববন্দণুত দ্বমদ্বেত হ়ে, তাণক শীষ বদ্ববন্দ ুবণে। [F] 

5. একষ্টি সমণকােী কেৌপে অর্বা ঘনণকর প্রদ্বতষ্টি বাহুর রদঘ বয a% বৃদ্ধদ্ধ কপণে কে ব ও a% 

বৃদ্ধদ্ধ পায [T] 

6. একষ্টি ঘনণকর কণে বর রদঘ বয = √6×(বাহুর রদঘ বয) একক। [F] 

7. একষ্টি ঘনণকর প্রদ্বতষ্টি ধাণরর রদঘ বয দ্বদ্বগুন হণে, আ়েতন 4 গুন হণব ঘনকষ্টির প্রর্ম 

ঘনণকর [F] 

8. বষ বার সম়ে 2 কহক্টর জদ্বমণত বৃষ্টিপাত 5 কসদ্বম উচ্চতার হণে বৃষ্টি জণের আ়েতন 1000 

ঘনদ্বমিার। [T] 

শূনযস্থান পূরন কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

আয়তঘন (অধ্যায়-৪) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন  

1.একষ্টি ঘনণকর একষ্টি তণের কণে বর রদঘ বয________একষ্টি ধাণরর রদঘ বয। 

Ans. √2 

2. আ়েতঘন বা ঘনণকর দুষ্টি তে কযিাণন দ্বমদ্বেত হ়ে, তাণক ________ বণে। 

Ans. প্রাদ্বন্তদ্বক 

3. একষ্টি ঘনণকর প্রদ্বতষ্টি বাহুর রদঘ বয 6 কসদ্বম হণে কণে বর রদঘ বয হ়ে________কসদ্বম। 

Ans. 6 √3 

4. আ়েতঘণনর ককৌদ্বেক দ্ববন্দরু সংিযা ________ ষ্টি। 

Ans. 8 

5. দুষ্টি ঘনণকর প্রর্মষ্টির বাহুর রদঘ বয দ্বদ্বতী়েষ্টির দ্বদ্বগুে হণে তাণদর আ়েতণনর অনুপাত 

হণব________। 



Ans. 8:1 

6.একষ্টি ঘনণকর একষ্টি তণের কে ব ও ঘনকষ্টির কণে বর রদণঘ বযর অনুপাত। 

Ans. √2 : √3 

7.একষ্টি ঘনণকর একষ্টি কণে বর রদঘ বয 4√3 

 একক হণে ঘনকষ্টির আ়েতন হণব। 

Ans. 64 ঘনএকক 

8. একষ্টি সমণকােী কেৌপণের কণে বর সংিযা ________ ষ্টি। 

Ans. 4 

9. একষ্টি সমণকােী কেৌপণের কণে বর সংিযা________। 

Ans. 4 ষ্টি 

10.একষ্টি ঘনণকর একষ্টি তণের কণে বর রদঘ বয = ________× একষ্টি ধাণরর রদঘ বয। 

Ans. √2 

11. সমণকােী কেৌপণের রদঘ বয, প্রস্থ ও উচ্চতা সমান হণে কসই ঘনবস্তুর দ্ববণশষ 

নাম________। 

Ans. ঘনক 

সংমিপ্ত উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 2) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - আয়তঘন (অধ্যায়-৪) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন  

1. একষ্টি আ়েতণনর তেসংিযা x, ধারসংিযা y,শীষ বদ্ববন্দরু সংিযা z এবং কে বসংিযা p হণে, 

(x−y+z+p) এর মান দ্বনে ব়ে কণরা। 

Ans. স্পিতই, আ়েতঘণনর তেসংিযা (x)=6, 

ধারসংিযা (y)=12, শীষ বদ্ববন্দরু সংিযা (z) = 8 এবং কে বসংিযা (p) = 4 

এিন, x−y+z+p=6−12+4+4=18−12=6 

 সুতরাং, x−y+z+p=6 

2. একষ্টি ঘনণকর ধারগুদ্বের সমষ্টি 96 কসদ্বম হণে ঘনফে কত ? 



Ans. ধদ্বর, ঘনণকর প্রদ্বতষ্টি বাহুর রদঘ বয = a কসদ্বম 

∴ সকে ধারগুদ্বের সমষ্টি = 12a কসদ্বম। 

শতবানুসাণর, 12a=96;a=8 

∴ ঘনণকর ধনফে = a3 ঘনণসদ্বম = 83 ঘনণসদ্বম = 512 ঘনণসদ্বম। 

3. দুষ্টি ঘনণকর মাোগুদ্বে যর্াক্ৰণম 4,6,4 একক এবং 8,(2h−1),2 একক। যদ্বদ দুষ্টির 

ঘনফে সমান হ়ে, তণব h -এর মান দ্বনে ব়ে কণরা। 

 

4. কয পৃষ্ঠতণের ঘনণকর কেেফে 600 বর্ বণসদ্বম তার কণে বর রদঘ বয কত হণব ? 

Ans. ধরা যাক, ঘনণকর প্রদ্বতষ্টি বাহুর রদঘ বয = a কসদ্বম। 

∴ সমগ্র পৃষ্ঠতণের কেেফে = 6 বর্ বণসদ্বম। 

∴6a2=600;a2=100;a=10 

∴ কণে বর রদঘ বয = √3a কসদ্বম = 10√3 কসদ্বম। 

5. একষ্টি ঘনণকর আ়েতন এবং সমগ্রতণের কেেফণের সাংিযমান সমান হণে তার 

কণে বর রদঘ বয কত ? 

Ans. ধরা যাক, একষ্টি ঘনণকর প্রদ্বতষ্টি বাহুর রদঘ বয = a একক। 

∴ আ়েতন = a3 ঘনএকক এবং সমগ্রতণের কেেফে = 6a3 বর্ বএকক। 

শতবানুসাণর, a3 =6a3;a=6(∵a≠0) 

∴ কণে বর রদঘ বয = √3a একক =6√3একক 

6. দ্বতনষ্টি দ্বনণরি ঘনক যাণদর প্রণতযকষ্টি ধাণরর রদঘ বয যর্াক্ৰণম 3 কসদ্বম, 4 কসদ্বম এবং 5 

কসদ্বম। ঘনক দ্বতনষ্টিণক র্দ্বেণ়ে একষ্টি নতুন দ্বনণরি ঘনক রতদ্বর করা হণো। নতুন 

ঘনকষ্টির একষ্টি ধাণরর রদঘ বয কত হণব তা দ্বেদ্বি। 



 

∴ নতুন ঘনণকর একষ্টি ধাণরর রদঘ বয = 6 কসদ্বম। 

িীঘ ণ উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর: (মান - 5) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

আয়তঘন (অধ্যায়-৪) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন  

1. যদ্বদ পাইপষ্টি ঘন্টা়ে 37400 দ্বেিার জেভদ্বতব করণত পারত, তাহণে 1৪ দ্বমিার দীঘ ব ও 1 

দ্বমিার। প্রস্থদ্ববদ্বশি আ়েতাকার জোধাণর 17 কেদ্বসদ্বমিার উচ্চতার জে ভরার জনয 

পাম্পষ্টিণক কতেে োোণত হণতা দ্বহসাব কণর দ্বেদ্বি। 

Ans. আ়েতাকার জোধাণরর রদঘ বয = 18 দ্বম. = 180 কেদ্বসদ্বম। 

আ়েতাকার জোধাণরর প্রস্থ = 11 দ্বম. = 110 কেদ্বসদ্বম। 

আ়েতাকার জোধাণরর উচ্চতা = 17 কেদ্বসদ্বম 

∴ আ়েতাকার জোধাণরর আ়েতন = (180×10×17) ঘন কেদ্বসদ্বম। 

= 180×110×17 দ্বেিার 

∴ [ 1 ঘনণেদ্বসদ্বম আ়েতণনর জে = 1 দ্বেিার জে ] 

∴ পাম্পষ্টি োোণত হণব ঘণ্টা = 9 ঘণ্টা। 

2. 2.1 দ্বমিার দীঘ ব ও 1.5 দ্বমিার প্রশস্ত একষ্টি আ়েতাকার কেৌবাচ্চার অণধ বক জেপূে ব 

আণছ। ওই কেৌবাচ্চার যদ্বদ আরও 630 দ্বেিার জে ঢাো হ়ে, তণব জণের র্ভীরতা 

কতিুকু বৃদ্ধদ্ধ পাণব ? 



 

∴ জণের র্ভীরতা 2 কেদ্বসদ্বমিার বৃদ্ধদ্ধ পাণব। 

3. একষ্টি বর্ বাকার ভূদ্বমদ্ববদ্বশি দ্বপতণের কেণির রদঘ বয x 

কসদ্বম, কবধ 1 দ্বমদ্বেদ্বম, এবং কেিষ্টির ওজন 4725 গ্রাম। যদ্বদ 1 ঘনণসদ্বম দ্বপতণের ওজন 8.4 গ্রাম 

হ়ে, তণব x -এর মান দ্বনে ব়ে কণরা। 

 

4. গ্রাণম আ়েতণেোকার মাণের রদঘ বয ও প্রস্থ যর্াক্ৰণম 20 দ্বমিার ও 15 দ্বমিার। ঐ মাণের 

দ্বভতণর োরষ্টি ককাণে দ্বপোর বসাণনার জনয এ দ্বমিার রদঘ বয দ্ববদ্বশি োরষ্টি ঘনকাকৃদ্বতর 

র্তব ককণি অপসাদ্বরত মাষ্টি অবদ্বশি জদ্বমর উপর ছদ্বড়ণ়ে কদও়ো হণো। মাণের তণের 

উচ্চতা কতিা বৃদ্ধদ্ধ কপে তা দ্বহসাব কণর দ্বেদ্বি। 



 

 

অনুপাত ও সমানুপাত (অধ্যায়-৫) MCQ, সংমিপ্ত, অমত 

সংমিপ্ত এিং রচনাধ্মী প্রশ্ন উত্তর | Madhyamik 

Mathematics Suggestion - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন 

িহু মিকল্পমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

অনুপাত ও সমানুপাত (অধ্যায়-৫) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন 

1. 9 এবং 25-এর মধযসমানপুাতীষ্টি হে 

(a) 8 (b) 10 (c) 15 (d) 20 

Ans. [c] 

2. xদ্বকগ্রা ও y গ্রাণমর অনুপাত হে 

(a) 100x:y (b) 1000x:y(c)x:y(d)x:1000y 

Ans. [b] 

3. a : b = 3 : 4 , এবং a – b == 5 হণে জন এ-এর মান হণে 

(a) 118 (b) 125 (c) 130 (d) 135 

Ans. [d] 



সতয অথিা মমথযা মনি ণয় কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - অনুপাত ও সমানুপাত (অধ্যায়-৫) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

1.দুষ্টি রাদ্বশর অনুপাত একষ্টি শুদ্ধ সংিযা এবং এর ককাণনা একক কনই। [T] 

2.দ্বতনষ্টি ক্ৰদ্বমক সমানুপাতী ধনাত্মক সংিযার গুেফে 27 হণে মধয সমানপুাতীষ্টি হণব 9। [F] 

3. 2a = 3b = 4c হণে a : b : c = 6 = 4 = 3 [T] 

4. a : b = 2 : 3 হণে (3a+ 2b) : (5a-2b) = 3 : 1 [T] 

5. 4 ও 16 -এর মধয সমানুপাতী হে 8 [F] 

6. a : b = 3 : 2 এবং b : c = 3 : 2 হণে (a + b) : (b + c) = 2 : 3 [F] 

7. ab:c2bc:a2 এবং ca:b2 -এর কযৌদ্বর্ক অনুপাত 1 : 1 [T] 

8. x3y এবং x2y2 ক্ৰদ্বমক সমানুপাতী [T] 

সংমিপ্ত উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 2) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - অনুপাত ও সমানুপাত (অধ্যায়-৫) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

1. a : b = 8 : 7 হণে, কদিাই কয (7a−3b):(11a−9b)=7:5 

Ans. a : b = 8 : 7 

মণনকদ্বর, a = 8k, b = 7k কযিাণন k অশূনয বাস্তব সংিযা। 

বামপে = (7a - 3b) : (11a - 9b) 

=(7×8k−3×7k):(11×8k−9×7k) 

=(56k−21k):(88k−63k) 

= 35k : 25k = 7 : 5 = োনপে (প্রমাদ্বেত) 

2. সামযানুপাত কাণক বণে ? 

Ans. ককাণনা অনুপাণতর পূব বপদ ও উত্তরপদ সমান হণে তাণক সামযানুপাত বণে। কযমন- 2 : 2 

3. 7 : 4 অনুপাণতর উভ়েপণদর সণে কত কযার্ করণে অনুপাতষ্টি 6:5 হণব ? 



 

7. a : b = 8 : 7 হণে, কদিাই কয (7a−3b):(11a−9b) = 7 : 5 

Ans. a : b = 8 : 7 

মণনকদ্বর, a = 8k, b = 7k কযিাণন k অশূনয বাস্তব সংিযা। 

বামপে = (7a - 3b) : (11a - 9b) 

=(7×8k−3×7k):(11×8k−9×7k) 

=(56k−21k):(88k−63k) 

= 35k : 25k = 7 : 5 = োনপে (প্রমাদ্বেত) 



 

 

িীঘ ণ উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর: (মান - 5) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

অনুপাত ও সমানুপাত (অধ্যায়-৫) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন  



 



 



 



 

 

চক্রিৃদ্ধি সুি ও সমাহার িৃদ্ধি িা হ্রাস (অধ্যায়-৬) MCQ, 

সংমিপ্ত, অমত সংমিপ্ত এিং রচনাধ্মী প্রশ্ন উত্তর | 

Madhyamik Mathematics Suggestion - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

িহু মিকল্পমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

চক্রিৃদ্ধি সিু ও সমাহার িৃদ্ধি িা হ্রাস (অধ্যায়-৬) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক 

/ গমিত সাজেশন 

1. বাদ্বষ বক 5% র্ড় হাণর 5000 িাকার 2 বছণরর েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ সুদ হণব 

(a) 512.50 িাকা (b) 515.50 িাকা (c) 510.50 িাকা (d) 52050 িাকা 

Ans. (a) 

2. েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ ঘুণদর কেণে প্রদ্বত বছণরর সুণদর হার হণব 

(a) সব বদা সমান (b) সব বদাই অসমান (c) সমান বা অসমান দুই-ই হণত পাণর (d) ককাণনাষ্টিই ন়ে 



Ans. (a) 

3. ককাণনা িাকার 2 বছণরর েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ সুদ 105 িাকা এবং সরে সুদ 100 িাকা হণে, সুণদর 

হার হণব 

(a) 5% (b) 8% (c) 9% (d) 10% 

Ans. (d) 

4. েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ সুণদর কেণে- 

(a) প্রদ্বত বছর আসণের ককাণনা পদ্বরবতবন হ়ে না 

(b) প্রদ্বত বছর আসে পদ্বরবদ্বতবত হ়ে 

(c) প্রদ্বত বছর আসে এক র্াকণত পাণর অর্বা নাও র্াকণত পাণর 

(d) এণদর ককাণনাষ্টিই ন়ে 

Ans. (b) 

5. দ্বনদ্বদি আসণের ওপর 2 বছণরর সরে সুদ, এবং এক বছর পব বদ্বব বদ্বশি 2 বছণরর 

েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ সুদ 

 

সতয অথিা মমথযা মনি ণয় কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - চক্রিৃদ্ধি সুি ও সমাহার িৃদ্ধি িা হ্রাস (অধ্যায়-৬) প্রশ্নউত্তর - 

মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

1. েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ সুণদর কেণে সুণদর ওপর সুদ কদও়ো হ়ে। [T] 

2. েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ সুণদর কেণে দ্বনদ্বদবি সম়ে অন্তর সুদ আসণের সণে সংযুি হও়োর দরুন 

আসে ক্ৰমশ বৃদ্ধদ্ধ কপণত র্াণক। [T] 

3. সুণদর পব ব যত বাড়ণব েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ সুদ তত কমণব । [T] 

4. বযাংক সাধারেত সরে সদু ও েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ সুদ দুষ্টিই দ্বদণ়ে র্াণক। [F] 

5. ককাণনা দ্বনদ্বদবি সমণ়ে সরে সুণদর পদ্বরমাপ েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ সুণদর কর্ণক কবদ্বশ হ়ে। [F] 

6. েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ সুণদর কেণে প্রদ্বতষ্টি পণব বর সুণদর হার সব বদা একই হণত হ়ে। [F] 



শূনযস্থান পূরন কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

চক্রিৃদ্ধি সিু ও সমাহার িৃদ্ধি িা হ্রাস (অধ্যায়-৬) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক 

/ গমিত সাজেশন 

1. ককাণনা যন্ত্র কবদ্বশদ্বদন েেণে তার মূেয বাণড়। 

Ans. অবে়ে 

2. বাদ্বষ বক ______% হার সুণদ 1000 িাকার 2 বছণরর সুদমূে 1210 িাকা। 

Ans. 10% 

3. েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ সুণদর কেণে প্রদ্বত বছণর বাদ্বষ বক সুণদর হার ________ হ়ে । 

Ans. সমান বা অসমান উভ়েই 

4. সুণদর হার যত বাড়ণব েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ সুত তত________ । 

Ans. কমণব 

5. সমণ়ের সণে ককাণনা দ্বকছু দ্বনদ্বদবি হাণর কণম যাও়োণক ________ বণে। 

Ans. সমহার হ্রাস বা অবে়ে 

6. সমণ়ের সণে ককাণনা দ্বকছুর দ্বনদ্বদবি হাণর কবণড় যাও়োণক বৃদ্ধদ্ধ বণে । 

Ans. সমহার 

সংমিপ্ত উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 2) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - চক্রিৃদ্ধি সুি ও সমাহার িৃদ্ধি িা হ্রাস (অধ্যায়-৬) প্রশ্নউত্তর - 

মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

1. েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ সুণদর হার প্রর্ম বছর 6%এবং দ্বদ্বতী়ে বছর ৪% হণে 22000 িাকার2 বছণরর 

সবৃদ্ধদ্ধমূে কত হণব ? 

 

2. বাদ্বষ বক 10% হার সুণদ 50000 িাকার 22 বছণরর েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ সুদ কত হণব ? 



 

3. 6 মাস অন্তর s হার 20000 কদ়ে বাদ্বষ বক % সুণদ িাকার বছণরর েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ সুদ দ্বনে ব়ে 

কণরা। 

 

4. একষ্টি কমদ্বশণনর মূেয প্রদ্বত বছর 10% কণর হ্রাস পা়ে। বতবমান মূেয 162000 িাকা হণে 

2 বছর আণর্ মূেয কত দ্বছে? 

 

িীঘ ণ উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর: (মান - 5) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

চক্রিৃদ্ধি সিু ও সমাহার িৃদ্ধি িা হ্রাস (অধ্যায়-৬) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক 

/ গমিত সাজেশন 

  

1. বাদ্বষ বক দ্বনদ্বদি শতকরা েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ হার সুণদ দ্বকছু িাকা n বছণর দ্বদ্বগুে হণে, কত বছণর 4 

গুে হণব তা দ্বেদ্বি । 



 

2. যদ্বদ বাদ্বষ বক 10% হাণর দ্বকছু িাকার 3 বছণরর েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ সুদ ও সরে সুণদর অন্তর 30 

িাকা হ়ে, তণব ঐ িাকার পদ্বরমাে কত দ্বহসাব কণর দ্বেদ্বি । 

 

3. 3 মাস অন্তর কদ়ে বাদ্বষ বক 8 েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ সুণদর হাণর 10000 িাকার 9 মাণসর েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ সুদ 

দ্বনে ব়ে কণরা 

 

4. 40000 িাকার 3 বছণরর েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ সুদ দ্বনে ব়ে কণরা যিন প্রর্ম,দ্বদ্বতী়ে ও তৃৃ্তী়ে বছণরর 

বাদ্বষ বক সুণদর হার যর্াক্ৰণম 4%,5% ও 6% ? 



 

5. 6 মাস অন্তর কদ়ে এ সুণদ িাকার বাদ্বষ বক 4% কত সমণ়ে 250 েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ সুদমূে। 6632.55 

িাকা হাণে ? 

 

6. বাদ্বষ বক 8% েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ হার সুণদ কত বছণর 40000 িাকার সমূে েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ 46656 িাকা 

হণব, তা দ্বনে ব়ে কদ্বর । 

 

7. ককাণনা মূেধণনর দুই বছণরর ও দ্বতন বছণরর কশণষ েক্ৰবৃদ্ধদ্ধ যর্াক্ৰণম 880 িাকা এবং 

968 িাকা। মূেধণনর পদ্বরমাে কত তা দ্বনে ব়ে কণরা । 



 

িৃত্তস্থ ককাি সম্পমকণত উপপািয (অধ্যায়-৭) MCQ, 

সংমিপ্ত, অমত সংমিপ্ত এিং রচনাধ্মী প্রশ্ন উত্তর | 

Madhyamik Mathematics Suggestion - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

িহু মিকল্পমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

িৃত্তস্থ ককাি সম্পমকণত উপপািয (অধ্যায়-৭) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন  

1. O ককন্দ্রী়ে বৃণত্তর BC একষ্টি বযাস পদ্বরদ্বধর ওপর A একষ্টি এরূপ দ্ববন্দ ুকনও়ো হে কযন 

AB=AC হ়ে । 

∠ABC=? 

(a) 30∘ (b) 45∘ (c) 60∘ (d) 90∘ 

Ans. [b] 

2. পাণশর দ্বেণে, O ককন্দ্রী়ে বৃণত্ত AB একষ্টি বযাস এবং DO⊥AB হণে ∠ACD -এর মান 

হণব- 

(a) 45∘ (b) 40∘ (c) 50∘ (d) 30∘ 

Ans. [d] 

3. পাণশর দ্বেণে O ককন্দ্রী়ে বৃণত্ত ∠ABO=60∘ হণে, ∠ACB এর মান হণব 

(a) 40∘ (b) 60∘ (c) 50∘ (d) 30∘ 



Ans. [d] 

4. ABC-এর পদ্বরণকন্দ্র 0; ∠OAB=35∘ হণে ∠ACB এর মান হণব- 

(a) 45∘ (b) 40∘ (c) 55∘ (d) 60∘ 

Ans. [c] 

সতয অথিা মমথযা মনি ণয় কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - িৃত্তস্থ ককাি সম্পমকণত উপপািয (অধ্যায়-৭) প্রশ্নউত্তর - 

মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন  

1. AB ও AD দুষ্টি একই বৃণত্তর জযা । ∠AOB ককন্দ্রস্থ ককাে ও ∠ACD পদ্বরদ্বধস্থ ককাে হণে 

∠AOB=2∠ACD [F] 

2. পাণশর দ্বেণে ∠AOB=∠ACB [F] 

3. বৃণত্তর একই োণপর ওপর অবদ্বস্থত ককন্দ্রর্ ককাে ও পদ্বরদ্বধস্থ ককাে সমান হ়ে। [F] 

শূনযস্থান পূরন কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion  - িৃত্তস্থ 

ককাি সম্পমকণত উপপািয (অধ্যায়-৭) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন  

1. O ককন্দ্রী়ে বৃণত্ত AB উপোণপর ওপর ∠APB ও ∠AQB পদ্বরদ্বধস্থ ককাে দুষ্টি 

সব বদা___________ সমান। 

Ans. সমান 

2. সমণকােী দ্ধেভুণজর অদ্বতভুজণক বযাস কণর বতৃ্ত অেন করণে বৃত্তষ্টি________ দ্ববন্দ ু

দ্বদণ়ে যাণব। 

Ans. সমণকৌদ্বেক দ্বদণ়ে যাণব 

3. কয-ককাণনা সমণকােী দ্ধেভুণজর পদ্বরণকন্দ্র ________-এর ওপর অবদ্বস্থত অদ্বতভুজ । 

Ans. অদ্বতভূজ 

4. একষ্টি বৃণত্তর বযাস অধ ববৃণত্ত কয সম্মুি বৃত্তস্থ ককাে উৎপন্ন কণর তাণক বণে। 

Ans. অধ ববৃত্তস্থ ককান 

5. অধ ববৃত্তাংশস্থ অণপো েুদ্রতর বৃত্তাংশস্থ ককাে________ । 

Ans. সূেণকাে 



সংমিপ্ত উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 2) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - িৃত্তস্থ ককাি সম্পমকণত উপপািয (অধ্যায়-৭) প্রশ্নউত্তর - 

মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

1. AOB বৃণত্তর একষ্টি বযাস C বৃণত্তর ওপর একষ্টি দ্ববন্দ ু। ∠OBC = 600 হণে,∠OCB-এর 

মান দ্বনে ব়ে কণরা। 

Ans. কযণহতু, AOB বৃত্তষ্টির বযাস 

∴∠ACB=90∘ 

[∴ অধ ববৃত্তস্থ ককাে সমণকাে ] 

আবার, ∠OBC=∠OCB=60∘ 

[∵OB=OC] 

∴∠OCA=∠ACB−∠OCB 

=90∘−60=30∘ 

2. ABCD একষ্টি বৃত্তস্থ েতুভুবজ কযিাণন O হে বৃণত্তর ককন্দ্র I ∠COD = 1200 এবং ∠BAC 

= 300 হণে ∠BOC এবং ∠BCD-এর মান দ্বনে ব়ে কণরা । 

Ans.  ∴ একই বৃত্তোণপর ওপর অবদ্বস্থত ককন্দ্রস্থ ককাে পদ্বরদ্বধস্থ ককাণের সমান 

∴∠BOC=2∠BAC 

=2×30∘ 

=60∘ 

∠BOC+∠COD 

=60∘+120∘=180∘ 

∴ B, O, D সমণরি 

∴ ∠BOD একষ্টি বযাস। 

∴∠BCD=900 (অধ ববৃত্তস্থ ককাে এক সমণকাে) 

3. △ABC-পদ্বরবৃণত্তর ককন্দ্র O। ∠ABC = 500 হণে ∠OBC-এর মান দ্বনে ব়ে কণরা । 



 

িীঘ ণ উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর: (মান - 5) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

িৃত্তস্থ ককাি সম্পমকণত উপপািয (অধ্যায়-৭) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

1. ABCD েতুভুবণজর A দ্ববন্দণুক ককন্দ্র কণর একষ্টি বৃত্ত অেন করা হে কযষ্টি B,C ও D 

দ্ববন্দ ুদ্বদণ়ে যা়ে, প্রমাে কদ্বর কয, 

∠CBD+∠CDB=1/2∠BAD 

2. দুষ্টি সমান উচ্চতাদ্ববদ্বশি েম্ব-বৃত্তাকার কোণের বযাসদ্বণ়ের অনুপাত 3 : 4 হণে, এণদর 

আ়েতনদ্বণ়ের অনুপাত কত ? 

লম্ব িৃত্তাকার কচাঙ (অধ্যায়-৮) MCQ, সংমিপ্ত, অমত 

সংমিপ্ত এিং রচনাধ্মী প্রশ্ন উত্তর | Madhyamik 

Mathematics Suggestion - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন  

িহু মিকল্পমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

লম্ব িৃত্তাকার কচাঙ (অধ্যায়-৮) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

1. একষ্টি েম্ব বৃত্তাকার কোণের বযাসাণধ বর রদঘ বয দ্বদ্বগুে এবং উচ্চতা অণধ বক করা হণে, 

বক্ৰতণের কেেফে পূণব বর কেেফণের যতগুে হণব তা হে- 

(a) সমান (b) অণধ বক (c) দ্বদ্বগুে (d) দ্বতনগুে 

Ans. [a] 

2. একষ্টি েম্ব বৃত্তাকার কোণের বযাসাণধ বর রদঘ বয অণধ বক এবং উচ্চতা দ্বদ্বগুে করা হণে, 

কোেষ্টির আ়েতন পূণব বর আ়েতণনর যতগুে হণব তা হে 

(a) সমান (b) অণধ বক (c) দ্বদ্বগুে (d) 4 গুে 

Ans. [b] 



3. 4 একক রদঘ বযদ্ববদ্বশি ঘনকাকৃদ্বত কাণের িুকণরা কর্ণক কয বৃহত্তম দ্বনণরি কোেষ্টি প্রস্তুত 

করা যা়ে তার আ়েতন হণব- 

(a) 14π (b) 16π (c) 13π (d) 18π 

Ans. [d] 

4. একষ্টি কোোকৃদ্বত িযাংণকর আ়েতন 6160 ঘনদ্বমিার যার বযাসাধ ব 14 দ্বমিার । কোোকৃদ্বত 

িযাংণকর র্ভীরতা হণব- 

(a) 9 দ্বমিার (b) 10 দ্বমিার (c) 17 দ্বমিার (d) 19 দ্বমিার 

Ans. [b] 

5. দুষ্টি েম্ব বৃত্তাকার দ্বনণরি কোণের আ়েতন সমান এবং তাণদর উচ্চতার অনুপাত 2:3 

হণে, তাণদর বযাসাণধ বর অনুপাত- 

(a) 1:√2 (b) √2:1 ©  1:2 (d) 2: 1 

Ans. [b] 

সতয অথিা মমথযা মনি ণয় কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - লম্ব িৃত্তাকার কচাঙ (অধ্যায়-৮) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

1. একষ্টি েম্ব-বৃত্তাকার কোণের ভূদ্বম হে বর্ বাকার । [F] 

2. েম্ব-বৃত্তাকার কোণের আ়েতন= ভূদ্বমর কেেফে × উচ্চতা । [T] 

3. দুষ্টি দ্বনণরি েম্ব বৃত্তাকার কোণের আ়েতন সমান এবং তাণদর উচ্চতার অনুপাত 1:2 

হণে বযাসাণধ বর রদণঘ বযর অনুপাত হণব 1:2 । [F] 

শূনযস্থান পূরন কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - লম্ব 

িৃত্তাকার কচাঙ (অধ্যায়-৮) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন  

1. একষ্টি েম্ববৃত্তাকার কোণের বযাস তার উচ্চতার সমান এবং কোেষ্টির সমগ্রতণের 

কেেফে এবং আ়েতণনর সাংিযমান সমান হণে, কোেষ্টির উচ্চতা________ একক। 

Ans. 6 

2. একষ্টি ফাপা কোংণক উৎপাদক করিা কািা একষ্টি _________ পাও়ো যা়ে । 

Ans. আ়েতণেে 

3. একষ্টি েম্ব বৃত্তাকার কোণের বযাণসর রদঘ বয 3 কসদ্বম এবং উচ্চতা 2 কসদ্বম কোেষ্টির কসদ্বম 

কভতর সব বাণপো েম্বা কয দি রািা যাণব তার রদঘ বয________ কসদ্বম । 

Ans. 5 



4. একষ্টি েম্ব বক্ৰতণের কেেফণের বৃত্তাকার কোণের আ়েতন V এবং সাংিযমান সমান 

একক।হণে কোেষ্টির বযাণসর রদঘ বয________ একক । 

Ans. 4 

5. একষ্টি েম্ব বৃত্তাকার কোণের আ়েতন V ঘন একক, ভূদ্বমর বযাসাধ ব একক এবং উচ্চতা h 

একক হণে r = ________ । 

 

6. দুষ্টি একই উচ্চতার কোণের বযাসাণধ বর অনুপাত 3:4 হণে তাণদর আ়েতণনর অনুপাত 

হণব ________ । 

Ans. 9:16 

7. েম্ব বৃত্তাকার কোণের তে দুষ্টির ককন্দ্রদ্বণ়ের সংণযাজক করিাংশণক কোেষ্টির ________ 

বণে। 

Ans. উচ্চতা 

সংমিপ্ত উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 2) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - লম্ব িৃত্তাকার কচাঙ (অধ্যায়-৮) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

1. একষ্টি েম্ব-বৃত্তাকার কোণের আ়েতন ও বক্ৰতণের কেেফণের সাংিযমান সমান। 

কোেষ্টির বযাসাধ ব কত ? 

Ans. ধদ্বর, কোেষ্টির বযাসাধ ব = r একক এবং উচ্চতা = h একক। 

আ়েতন =πrh 

 ঘন একক এবং কোণের বক্ৰতণের কেেফে = πrh বর্ ব একক। 

শতবানুসাণর, πrh = 2πrh⟶r=2.. দ্বনণে ব়ে বযাসাধ ব = 2 একক। 

2. ককাণনা েম্ব-বৃত্তাকার কোণের ভূদ্বমর পদ্বরদ্বধ 12 দ্বমিার এবং উচ্চতা 44 দ্বমিার 

হণে,কোণের আ়েতন কত ? 



 

3. একষ্টি েম্ব-বৃত্তাকার কোণের বক্ৰপৃণষ্ঠর কেেফে ভূদ্বমর কেেফণের 10 গুে 

হণে,কোেষ্টির উচ্চতা ওর ভূদ্বমর বযাসাণধ বর কত গুে ? 

 

4. একষ্টি েম্ব বৃত্তাকার কোণের সমগ্রতণের কেেফে 16π বর্ বণসদ্বম এবং ভূদ্বমর বযাসাধ ব 5 

কসদ্বম হণে, কোেষ্টির উচ্চতা এবং আ়েতন দ্বনে ব়ে কণরা। 

 

5. একষ্টি েম্ববৃত্তাকার ড্রাণমর রদঘ বয 14 কসদ্বম এবং বযাস 1 কসদ্বম হণে, ড্রাণমর আ়েতন 

কত ? 



 

6. দুষ্টি সমান উচ্চতাদ্ববদ্বশি েম্ববৃত্তাকার কোণের বযাসদ্বণ়ের অনুপাত 3:4 হণে, এণদর 

আ়েতনদ্বণ়ের অনুপাত কত ? 

 

িীঘ ণ উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর: (মান - 5) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

লম্ব িৃত্তাকার কচাঙ (অধ্যায়-৮) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

1. একষ্টি েম্ববৃত্তাকার কোণের বযাসাণধ বর রদঘ বয 50% হ্রাস করা হে এবং উচ্চতা 50% বৃদ্ধদ্ধ 

করা হণো। কোণের আ়েতণনর শতকরা কত পদ্বরবতবন হণব তা দ্বেদ্বি। 

 

2. 5 দ্বমিার উচ্চতা দ্ববদ্বশি একষ্টি েম্ব বৃত্তাকার কোোকৃদ্বত িযাে জেপূে ব আণছ। ৪ কসদ্বম 

রদণঘ বযর বযাণসর একষ্টি পাইপ দ্বদণ়ে যদ্বদ দ্বমদ্বনণি 225 দ্বমিার কবণর্ জে কবর করা হ়ে, 

তাহণে 45 দ্বমদ্বনণি িযােষ্টির সমস্ত জে কবদ্বরণ়ে যা়ে।িযােষ্টির বযাণসর রদঘ বয দ্বহসাব 

কণর দ্বেদ্বি । 



 

3. 105 দ্বমিার দীঘ ব একষ্টি করাোণরর বযাস 75 কসদ্বম। ওই করাোরষ্টি 28 বার ঘুরণে কত 

বর্ বদ্বমিার রাস্তা সমতে করণব ? 

 

4. 7 কসদ্বম. বযাণসর একষ্টি েম্বা র্যাসজাণর দ্বকছু জণে আণছ। ওই জে যদ্বদ 5.6 কসদ্বম 

রদণঘ বযর বযাণসর 5 কসদ্বম েম্বা একষ্টি দ্বনণরি কোহার েম্ব বৃত্তাকার কোোকৃদ্বত িুকণরা 

সমূ্পে ব কোবাণনা যা়ে, তণব জেতে কতিুকু উপণর উেণব দ্বহসাব কণর দ্বেদ্বি। 

 

5. একষ্টি কবেণনর উচ্চতা ভূদ্বমর বযাসাণধ বর দ্বতনগুে। যদ্বদ উচ্চতা ভূদ্বমর বযাসাণধ বর 

োরগুে হ়ে, তাহণে কবেণনর ঘনফে আরও 1078 ঘনণসদ্বম কবদ্বশ হ়ে।ণবেণনর উচ্চতা 

দ্বনে ব়ে কণরা । 



 

6. একষ্টি ঘণরর বারান্দা়ে 5.6 কেদ্বসদ্বম. বযাণসর এবং 2.5 দ্বমিার েম্ব দুষ্টি েম্ব বৃত্তাকার 

দ্বপোর ঢাোই করণত কত ঘনণেদ্বসদ্বম মশো োর্ণব দ্বহসাব কণর দ্বেদ্বি। প্রদ্বত বর্ বদ্বমিার 

125 িাকা দ্বহসাণব দ্বপোর দুষ্টি োস্টার করণত কত িরে হণব দ্বহসাব কদ্বর। 

 

মিঘাত করিী (অধ্যায়-৯) MCQ, সংমিপ্ত, অমত সংমিপ্ত 

এিং রচনাধ্মী প্রশ্ন উত্তর | Madhyamik Mathematics 

Suggestion - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

িহু মিকল্পমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

মিঘাত করিী (অধ্যায়-৯) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 



 

 

সতয অথিা মমথযা মনি ণয় কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - মিঘাত করিী (অধ্যায়-৯) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন 



 

সংমিপ্ত উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 2) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - মিঘাত করিী (অধ্যায়-৯) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন 

 



 

 

িীঘ ণ উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর: (মান - 5) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

মিঘাত করিী (অধ্যায়-৯) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 



 

 

 



 

 

িৃত্তস্থ চতুিুণে সম্পমকণত উপপািয (অধ্যায়-১০) MCQ, 

সংমিপ্ত, অমত সংমিপ্ত এিং রচনাধ্মী প্রশ্ন উত্তর | 

Madhyamik Mathematics Suggestion - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 



িহু মিকল্পমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion- 

িৃত্তস্থ চতুিুণে সম্পমকণত উপপািয (অধ্যায়-১০) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

1. ABCD বৃত্তস্থ েতুভুবণজর BC বাহুণক P পয বন্ত বদ্বধ বত করা হে। যদ্বদ ∠BAD:∠BCD=2:3 

হ়ে, তণব ∠BCD-এর মান হণব। 

(a) 54∘ (b) 72∘ (c) 36∘ (d) 108∘ 

Ans. [c] 

2. 3 ককন্দ্রী়ে বৃণত্ত ABCD বৃত্তস্থ েতুভুবণজর ∠AOC=400? হণে ∠ADC;∠ABC= ? 

(a) 5 : 6 (b) 1 : 2 (c) 5 : 13 (d) 3 : 13 

Ans. [b] 

সতয অথিা মমথযা মনি ণয় কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - িৃত্তস্থ চতুিুণে সম্পমকণত উপপািয (অধ্যায়-১০) প্রশ্নউত্তর - 

মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

1.বৃত্তস্থ েতুভুবণজর ককাণনা বাহুণক বদ্বধ বত করণে উৎপন্ন বদ্বহস্থ ককােষ্টি সব বদা দ্ববপরীত অন্তঃস্থ 

ককাণের সমান হ়ে। [T] 

2. ককাণনা েতুভুবণজর দ্ববপরীত বাহুদ্ব়ে সমান্তরাে হণে কসষ্টির অপর বাহুদ্ব়ে সমান হণব 

এবং কে বদ্ব়ে সমান হণব। [T] 

3. বৃত্তস্থ েতুভুবণজর কয-ককাণনা একষ্টির বাহু সংেগ্ন ককাে দুষ্টির সমষ্টি 180∘। [F] 

4. একষ্টি বৃত্তর্া েতুভুবণজর দ্ববপরীত ককােদ্ব়ে পরষ্পর পূরক ককাে। [F] 

5. একষ্টি বৃত্তস্থ সামান্তদ্বরক আ়েতাকার দ্বেে। [T] 

শূনযস্থান পূরন কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - িৃত্তস্থ 

চতুিুণে সম্পমকণত উপপািয (অধ্যায়-১০) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন 

1. বৃত্তস্থ বর্ বণেণের কে ব বৃণত্তর________ হণব। 

Ans. বযাস 

2 . একষ্টি েতুভুবণজর দ্ববপরীত ককােদ্ব়ে পরস্পর সমূ্পরক হণে েতুভুবণজর 

শীষ বদ্ববন্দগুুদ্বে______হণব । 

Ans. সমবৃত্তস্থ 

3. বৃত্তস্থ বর্ বণেণের কে ব বৃণত্তর হণব________ । 



Ans. বযাস 

4. একষ্টি বর্ বাকার দ্বেণের শীষ বদ্ববন্দগুুদ্বে_______। 

Ans. সমবৃত্তস্থ 

5. একষ্টি বর্ বাকার দ্বেণের শীষ বদ্ববন্দগুুদ্বে________। 

Ans. সমবৃত্তস্থ 

6. বৃত্তস্থ ট্রাদ্বপদ্ধজ়োম একষ্টি_______ ট্রাদ্বপদ্ধজ়োম। 

Ans. সমদ্বদ্ববাহু 

সংমিপ্ত উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 2) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - িৃত্তস্থ চতুিুণে সম্পমকণত উপপািয (অধ্যায়-১০) প্রশ্নউত্তর - 

মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

1. ABCD বৃত্তস্থ েতুভুবণজর AB∥DC বৃণত্তর ককন্দ্র O। 

∠BOC=80∘,∠AOC=10∘ হণে ∠BAD-এর মান দ্বনে ব়ে কণরা। 

 

2. ABCD একষ্টি বৃত্তস্থ ট্রাদ্বপদ্ধজ়োম যার ∠BAD=60∘ । ট্রাদ্বপদ্ধজ়োণমর অপর ককাে গুদ্বের 

মান দ্বনে ব়ে কণরা । 



 

িীঘ ণ উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর: (মান - 5) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

িৃত্তস্থ চতুিুণে সম্পমকণত উপপািয (অধ্যায়-১০) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

1. O ককন্দ্রী়ে বৃণত্তর AP ও AQ জযা দুষ্টির মধযদ্ববন্দ ুR ও S। প্রমাে কণরা কয O,R,A,S দ্ববন্দ ু

োরষ্টি সমবৃত্তস্থ। 

Ans. প্রদত্ত: 0 ককন্দ্রী়ে বৃণত্তর AP ও AQ জযা দুষ্টির মধযদ্ববন্দ ুR এবং S। 

প্রমােয: O, R, A, S দ্ববন্দ ুোরষ্টি সমবৃত্তস্থ 

অেন: 0, R,A,S দ্ববন্দদু্ব়ে এবং O, S দ্ববন্দদু্ব়ে কযার্ করা হে 

প্রমাে: OR সরেণরিাংশ AP জযা-কক সমদ্বদ্বিদ্ধিত কণরণছ 

∴OR⊥AP 

∴∠ARO=90∘ 

আবার, OS সরেণরিাংশ AO জযা-কক সমদ্বদ্বিদ্ধিত কণরণছ । 

∴OS⊥AQ অর্ বাৎ ∠ASO=90∘ 

∴∠ARO+∠ASO=90∘+90∘=180∘ 

∴ AROS েতুভুবণজর একণজাড়া দ্ববপরীত ককাে পরস্পর সমূ্পরক। সুতরাং, AROS একষ্টি বৃত্তস্থ 

েতুভুবজ অর্ বাৎ O, R, A, S দ্ববন্দ ুোরষ্টি সমবৃত্তস্থত। 

2. ABCD সামান্তদ্বরণকর A ও B দ্ববন্দরু্ামী বৃত্ত AD ও BC -কক P ও Q দ্ববন্দণুত করণে, 

কদিাও কয P, Q, C, D সমবৃত্তস্থ। 

Ans. প্রদত্ত: A ও B দ্ববন্দরু্ামী বৃত্ত ABCD সমান্তদ্বরণকর AD ও BC যর্াক্ৰণম P ও Q BC বাহুণক 

ও O দ্ববন্দণুত কছদ কণরণছ। 



প্রামােয: P, Q, C, D সমবতৃ্তস্থ। 

অেন: P, Q যুি করা হে। 

প্রমাে: ∵ ABCD একষ্টি সামান্তদ্বরক। 

∴AD∥BC,AB কভদক  

∴ ∠DAB+∠ABC=180∘ 

আবার , PQ যুি করার দরুন ABQP একষ্টি বৃত্তস্থ েতুভুবজ 

∴∠PQC=∠PAB 

এিন, ∠PQC+∠PDC=∠PAB+∠ABC. 

[∵ ∠PDC (অর্ বাৎ∠ADC)= ∠ABC; সামান্তদ্বরণকর দ্ববপরীত ককাে] = ∠DAB+∠ABC=180∘ 

∴ PQCD েতুভুবণজর একণজাড়া দ্ববপরীত ককাে ∠PQC ও ∠PDC পরস্পর সমূ্পরক। 

সুতরাং, PQCD একষ্টি বতৃ্তস্থ েতুভুবজ অর্ বাৎ, P, Q, C, D সমবৃত্তস্থ । 

দ্ধিিুজের পমরিৃত্ত সংক্রান্ত উপপািয (অধ্যায়-১১) MCQ, 

সংমিপ্ত, অমত সংমিপ্ত এিং রচনাধ্মী প্রশ্ন উত্তর | 

Madhyamik Mathematics Suggestion - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

শূনযস্থান পূরন কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

দ্ধিিুজের পমরিৃত্ত সংক্রান্ত উপপািয (অধ্যায়-১১) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক 

/ গমিত সাজেশন 

1. ককাণনা দ্ধেভুণজর অন্তবৃ বণত্তর ককন্দ্রণক দ্ধেভুণজর পদ্বরবৃণত্তর ককন্দ্রণক ________এবং 

বযাসাধ বণক ________বো হ়ে। 

Ans. অন্তঃণকন্দ্র, অন্তবযাসাধ ব 

2. দ্ধেভুণজর পদ্বরবৃণত্তর ককন্দ্রণক _______ এবং বযাসাধ বণক ________ বো হ়ে। 

Ans. পদ্বরণকন্দ্র ও পদ্বরবযাসাধ ব 

3. ককাণনা বৃণত্তর দুষ্টি জযা-এর েম্বসমদ্বদ্বিিণকর কছদদ্ববন্দইু বৃণত্তর_______ । 

Ans. ককন্দ্র 



4. কয-ককাণনা সমণকােী দ্ধেভুণজর পদ্বরণকন্দ্র দ্ধেভুণজর______ মধযদ্ববন্দ।ু 

Ans. অদ্বতভুজ 

5. সমবাহু দ্ধেভুণজর পদ্বরণকন্দ্র ও অন্তঃণকন্দ্র _______দ্ববন্দ।ু 

Ans. একই 

6. ককাণনা দ্ধেভুণজর পদ্বরবৃণত্তর সাণপণে দ্ধেভুণজর বাহুগুদ্বে বৃণত্তর _____ । 

Ans. জযা 

িীঘ ণ উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর: (মান - 5) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

দ্ধিিুজের পমরিৃত্ত সংক্রান্ত উপপািয (অধ্যায়-১১) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক 

/ গমিত সাজেশন  

1. একষ্টি দ্ধেভুজ অেন কণরা যার দ্বতনষ্টি বাহু রদঘ বয 5 কসদ্বম, 7 কসদ্বম 8 কসদ্বম। এই 

দ্ধেভুণজর পদ্বরবৃত্ত অেন কণরা। 

Ans. অেন প্রোেী : (i) ABC একষ্টি দ্ধেভুজ অেন করা হে যার BC=8 কসদ্বম ,CA=5 কসদ্বম 

এবং AB=7 কসদ্বম। 

2. একষ্টি সমদ্বদ্ববাহু দ্ধেভূজ অংকন কণরা যার একষ্টি ককাে 120∘ এবং সমান বাহুদ্বণ়ের 

প্রণতযকষ্টির রদঘ বয 4 কসদ্বম। দ্ধেভুজষ্টির পদ্বরবৃত্ত অেন কণরা । 

Ans. অেন প্রনােী (i) △ABC একষ্টি দ্ধেভূজ অেন করা হে যার BC = BA = 4 কসদ্বম এবং 

∠ABC=120∘ 

কগালক (অধ্যায়-১২) MCQ, সংমিপ্ত, অমত সংমিপ্ত এিং 

রচনাধ্মী প্রশ্ন উত্তর | Madhyamik Mathematics 

Suggestion - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন  

িহু মিকল্পমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

কগালক (অধ্যায়-১২) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন  

1. দুষ্টি দ্বনণরি কর্ােণকর বক্ৰতণের কেেফণের অনুপাত 16:9 । তাণদর আ়েতণনর 

অনুপাত- 

(a) 3 : 4 (b) 27 : 64 (d) 64: 27 

Ans. [b] 

2. দুষ্টি দ্বনণরি কর্ােণকর আ়েতণনর অনুপাত 24 : 8 হণে বক্ৰতণের অনুপাত হণে- 



(a) 1: 8 (b) 9:4 (c) 8 : 9 (d) 3: 8 

Ans. [c] 

3. একষ্টি কর্ােণকর আ়েতন ও বক্ৰতণের কেেফণের সাংিযমান সমান হণে বযাসাধ ব এর 

রদঘ বয হণব- 

(a) 2 একক (b) 3 একক (c) 4 একক (d) 6 একক 

Ans. [b] 

4. একষ্টি দ্বনণরি কর্ােণকর বক্ৰতণের কেেফে ও 3 গুে আ়েতণনর সাংিযমান সমান 

হণে, কর্ােকষ্টির বযাসাধ ব হণব 

(a) 4 একক (b) 3 একক (c) 2 একক (d)1 একক 

Ans. [d] 

5. দুষ্টি অধ বণর্ােকাকার ঘনবস্তুর সমগ্রতণের কেেফণের অনুপাত 1 : 4 হণে তাণদর 

আ়েতণনর অনুপাত হণব- 

(a) 1: 2 (b) 1: 4 (c) 1: 8 (d) ককাণনাষ্টিই ন়ে 

সতয অথিা মমথযা মনি ণয় কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - কগালক (অধ্যায়-১২) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন  

1. একষ্টি অধ ববৃণত্তর বযাসণক অে কণর কঘারাণনা হণে কর্ােক উৎপন্ন হ়ে । [T] 

2. r বযাসাধ বযুি একষ্টি দ্বনণরি কর্ােণকর সমগ্রতণের কেেফে 2πr বর্ বএকক । [F] 

3. একষ্টি কর্ােণকর বযাস 2 একক হণে, তার আ়েতন হণব…. ঘনএকক । [T] 

4. একষ্টি দ্বনণরি কর্ােণকর বযাসাধ ব দ্বদ্বগুে করণে আ়েতন দ্বদ্বগুে হণব । [F] 

5. একষ্টি দ্বনণরি কর্ােণকর বযাসাধ ব দ্বদ্বগুে হণে আ়েতন দ্বদ্বগুে হ়ে । [F] 

6. দুষ্টি কর্ােণকর আ়েতণনর অনুপাত 64 : 27 হণে, বযাসাণধ বর অনুপাত হণব 4:3 । [T] 

শূনযস্থান পূরন কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

কগালক (অধ্যায়-১২) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন  

1. একষ্টি ফাাঁপা অধ বণর্ােণকর তেসংিযা হে _______। 

Ans. একষ্টি 

2. একষ্টি দ্বনণরি অধ বণর্ােকাকার ঘনবস্তুর কমাি তণের সংিযা________। 

Ans. দুই 



3. ′d′ একক বযাসদ্ববদ্বশি একষ্টি দ্বনণরি কর্ােণকর আ়েতন _______ ঘনএকক। 

 

4. একষ্টি দ্বনণরি অধ বণর্ােণকর তেসংিযা হে_________ । 

Ans. দুষ্টি 

5. কয দ্বনণরি অধ বণর্ােণকর সমগ্রপৃণষ্ঠর কেেফে 108π বর্ বণসদ্বম, তার 

আ়েতন_______ঘনণসদ্বম। 

Ans. 144π 

6. একষ্টি কর্ােক ও একষ্টি সমতণের কছদ্বদতাংশ একষ্টি________। 

Ans. বৃত্ত 

সংমিপ্ত উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 2) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - কগালক (অধ্যায়-১২) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন 

  

1. একষ্টি ফুিবণের বযাস 28 কসদ্বম । ফুিবণের রতদ্বর করণত কত বর্ বণসদ্বম োমড়া কেণর্ণছ 

? 

 

2. একষ্টি কর্ােণকর আ়েতন ও পৃিতণের কেেফণের সাংিযামান সমান । কর্ােকষ্টির 

বযাসাণধ বর সাংিযামান কত ? 

 



3. একষ্টি কর্ােণকর বযাস 21 কসদ্বম হণে, আ়েতন কত ? 

 

িীঘ ণ উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর: (মান - 5) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

কগালক (অধ্যায়-১২) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

1. 42 কসদ্বম বযাসদ্ববদ্বশি একষ্টি কোহার কর্ােক র্দ্বেণ়ে 49 কসদ্বম েম্বা এবং  36 কসদ্বম 

েওড়া   একষ্টি আ়েতঘনকাকার ইি রতদ্বর করা হে। ইিষ্টির কবধ কত ? 

 

2. একষ্টি অধ বণর্ােকাকৃদ্বত পাণের বক্ৰতণের কেেফে 2772 কসদ্বম । পােষ্টির আ়েতন 

কত ? 

 

3. একষ্টি অধ বণর্ােণকর বযাস 250% হাণর বৃদ্ধদ্ধ কপণে পৃষ্ঠতণের কেেফে কী হাণর বৃদ্ধদ্ধ 

পাণব ? 



 

4. 2 কসদ্বম এবং 12 কসদ্বম বযাসদ্ববদ্বশি দুষ্টি দ্বনণরি কর্ােকণক র্দ্বেণ়ে একষ্টি 0.1 কেদ্বসদ্বম 

পুরু ফাাঁপা কর্ােণক পদ্বরেত করা হে। নতুন কর্ােকষ্টির বাইণরর বক্ৰতণের কেেফে 

দ্বনে ব়ে কণরা । 

 

কিি (অধ্যায়-১৩) MCQ, সংমিপ্ত, অমত সংমিপ্ত এিং 

রচনাধ্মী প্রশ্ন উত্তর | Madhyamik Mathematics 

Suggestion - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন  



িহু মিকল্পমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

কিি (অধ্যায়-১৩) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

 

 

সতয অথিা মমথযা মনি ণয় কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - কিি (অধ্যায়-১৩) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

 

শূনযস্থান পূরন কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - কিি 

(অধ্যায়-১৩) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন  



 

সংমিপ্ত উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 2) Madhyamik Mathematics 

Suggestion 2021 - কিি (অধ্যায়-১৩) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন 2021 

 



 

 

 



 

িীঘ ণ উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর: (মান - 5) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

কিি (অধ্যায়-১৩) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

 

2. একষ্টি দ্ধেভুণজর কেেফে উহার ভূদ্বম ও উচ্চতার সণে কযৌদ্বর্ক কভণদ আণছ। 

দ্ধেভুণজর ভূদ্বম 10 কসদ্বম ও উচ্চতা 5 কসদ্বম হণে উহার কেেফে হ়ে 25 বর্ বণসদ্বম, তণব 

কভদ ধৃ্রুবকষ্টির মান কত? 



 

অংশীিামর কারিার (অধ্যায়-১৪) MCQ, সংমিপ্ত, অমত 

সংমিপ্ত এিং রচনাধ্মী প্রশ্ন উত্তর | Madhyamik 

Mathematics Suggestion - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন 

িহু মিকল্পমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

অংশীিামর কারিার (অধ্যায়-১৪) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন 

1. ককান কযৌর্ বযবসাণ়ে দ্বতন বনু্ধর মূেধন যর্াক্ৰণম 200 িাকা,150 িাকা ও 250 

িাকা।একই সম়ে পণর তাণদর েভযাংণশর অনুপাত কত হণব ? 

(a) 5:3:4 (b) 4:3:5 (c) 3:5:4 (d) 5:4:3 

Ans. [b] 

2. শুণভন্দ ুও কনৌসাদ যর্াক্ৰণম 1500 এবং 1000 িাকা দ্বদণ়ে একষ্টি বযবসা শুরু কণর। এক 

বছর পণর বযবসা়ে 75 িাকা েদ্বত হণে, শুণভন্দরু েদ্বত হ়ে 

(a) 45 িাকা (b) 30 িাকা (c) 25 িাকা (d) 40 িাকা 

Ans. [a] 

3. A, B ও C-এর মণধয 24900 িাকা এমনভাণব ভার্ করা হে কযন A ও B-এর িাকার 

অনুপাত 3 : 5 এবং B ও C-এর িাকার অনুপাত 6 : 7 হ়ে। B-এর িাকার পদ্বরমাে হ়ে- 

(a) 5400 িাকা (b) 9000 িাকা (c) 10500 িাকা (d) ককাণনাষ্টিই ন়ে 



Ans. [b] 

4. সন্দীপ এবং দ্ববশাে একষ্টি কযৌর্ বযবসা়ে প্রাপ্ত োভ 1540 িাকা দ্বনণজণদর মণধয এমন 

ভাণব ভার্ হে কয সন্দীণপর োণভর 1\3 অংশ দ্ববশাণের োণভর 2\5 অংণশর সমান হ়ে। 

দ্ববশাণের োণভর পদ্বরমাে হে- 

(a) 500 িাকা (b) 700 িাকা (c) 900 িাকা (d) 1000 িাকা 

Ans. [b] 

5. A, 9000 িাকা দ্বদণ়ে একষ্টি বযবসা শুরু করার 3 মাস পণর B ওই বযবসা়ে যুি হণ়ে 

12000 িাকা েদ্বগ্ন কণর। 2 বছর পণর 9620 িাকা োভ হণে তাণদর োণভর পার্ বকয হণব- 

(a) 740 িাকা (b) 720 িাকা (c) 730 িাকা (d) 750 িাকা 

Ans. [a] 

সতয অথিা মমথযা মনি ণয় কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - অংশীিামর কারিার (অধ্যায়-১৪) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

1.অংশীদাদ্বর বযবসা়ে কমপণে কোণকর দরকার 3 জন। [F] 

2. একষ্টি বযবসা়ে রাজ ুও আদ্বসণফর মূেধণনর অনপুাত 5 : 4 এবং রাজ ুকমাি োণভর 80 

িাকা কপণে আদ্বসফ পা়ে 100 িাকা। [F] 

3. েভযাংশ দ্বস্থর র্াকণে মূেধণনর সণে সমণ়ের সরে সম্পকব বতবমান। [F] 

4. অংশীদারী কারবাণর কমপণে কোকসংিযা হও়ো দরকার ৩। [F] 

5. মূেধন দ্বস্থর র্াকণে সমণ়ের সণে েভযাংণশর সমানুপাদ্বতক সম্পকব বতবমান। [T] 

6. সম়ে দ্বস্থর র্াকণে মূেধণনর সণে েভযাংণশর বযস্তানুপাদ্বতক সম্পকব বতবমান। [F] 

শূনযস্থান পূরন কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

অংশীিামর কারিার (অধ্যায়-১৪) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন 

1. অংশীদাদ্বর কারবার ধরণনর________। 

Ans. দুই 

2. অনয ককানা শতব ছাড়া অংশীদাদ্বর বযবসা়ে অংশীদারর্ে সমান সমণ়ের জনয মূেধন 

দ্বনণ়োদ্ধজত করণে তাণক________অংশীদাদ্বর কারবার বণে। 

Ans. সরে 

3. অনয ককাণনা শতব ছাড়া অংশীদারর্ে দ্বভন্ন সমণ়ের জনয মূেধন দ্বনণ়োর্ করণে তাণক 

________ অংশীদারী কারবার বণে। 



Ans. দ্বমশ্র 

4. েভযাংশ দ্বস্থর র্াকণে মূেধণনর সণে সমণ়ের ________ সম্পকব বতবমান। 

Ans. বযস্তানুপাদ্বতক 

5. অংশীদারী কারবার ________ ধরণনর। 

Ans. দুই 

6. সম়ে দ্বস্থর র্াকণে মূেধণনর সণে েভযাংণশর ________ সম্পকব বতবমান। 

Ans. সমানুপাদ্বতক 

7. কযসব বযদ্ধি বযবসা়ে তাণদর শ্রম ও মূেধণনর দ্বনণ়োর্ কণরন তাণদর ________ বণে। 

Ans. অংশীদার 

সংমিপ্ত উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 2) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - অংশীিামর কারিার (অধ্যায়-১৪) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

1. দুজণনর একষ্টি অংশীদারী বযবসা়ে কমাি োভ হ়ে 1500 িাকা। রাজীণবর মূেধন 6000 

িাকা এবং োভ 900 িাকা হণে, আফতাণবর মূেধন কত ? 

 

2. জ়েন্ত, অদ্ধজত এবং কুোে কমাি 15000 িাকা দ্বদণ়ে একষ্টি অংশীদারী বযবসা শুরু কণর 

। বছণরর কশণষ জ়েন্ত, অদ্ধজত এবং কুনাণের যর্াক্ৰণম োভ হ়ে 800 িাকা, 1000 িাকা 

এবং 1200 িাকা। জ়েন্ত কত িাকা বযবসা়ে দ্বনণ়োদ্ধজত কণর দ্বহসাব কদ্বর। 

 

3. A, B ও C-কমাি মূেধণনর অনুপাত 5 : 3 : 2 । যদ্বদ B ও C -এর কমাি মূেধণন পদ্বরমাে 

60000 িাকা হ়ে, তণব A-এর মূেধন কত ? 



 

4. বছণরর শুরুণত দ্ববন়ে 40000 িাকা েদ্বগ্ন কণর একষ্টি বযবসা শুরু কণরন। দ্বকছু মাস পর 

মে়ে 60000 িাকা দ্বনণ়ে ওই বযবসা়ে কযার্দান কণরন। বছণরর কশণষ উভণ়েই সমান 

পদ্বরমাে েভযাংশ কপণে মে়ে ওই বযবসা়ে কিন কযার্দান কণরন ? 

 

িীঘ ণ উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর: (মান - 5) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

অংশীিামর কারিার (অধ্যায়-১৪) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন 

1. দ্বতনবনু্ধ যর্াক্ৰণম 8000 িাকা, 10000 িাকা ও 12000 িাকা সংগ্রহ কণর এবং বযাংক 

কর্ণক দ্বকছু িাকা ধার দ্বনণ়ে একষ্টি বযবসা শুরু কণরন। বছণরর কশণষ তারা কদিণেন 

13400 িাকা োভ হণ়েণছ। কসই োভ কর্ণক বযাংণকর বছণরর দ্বকদ্ধস্ত 5000 িাকা কশাধ 

কদও়োর পর বাদ্বক িাকা তারা মূেধণনর অনুপাণত ভার্ কণর দ্বনণেন। েভযাংশ কর্ণক 

কক কত িাকা পাণবন দ্বহসাব কণর দ্বেদ্বি । 



 

2. বছণরর প্রর্ণম অরুে ও অজ়ে যর্াক্ৰণম 24,000 িাকা ও 30,000 িাকা দ্বদণ়ে কযৌর্ভাণব 

বযবসা শুরু কণরন। দ্বকন্তু কণ়েক মাস পণর অরুে আরও 12,000 িাকা ওই বযবসাণ়ে 

মূেধন কদন। বছণরর কশণষ ওই বযবসাণ়ে 14,030 িাকা োভ হণো এবং অরুে 7,130 

িাকা েভযাংশ কপণেন। অরে কত মাস পণর বযবসাণ়ে িাকা দ্বদণ়েদ্বছণেন দ্বনে ব়ে কদ্বর। 

 



 

3. বছণরর প্রর্ণম প্রদীপবাবু ও আদ্বমনাদ্ববদ্বব যর্াক্ৰণম 24000 িাকা ও 30000 িাকা দ্বনণ়ে 

বযবসা শুরু কণরন। পাাঁে মাস পর প্রবীপবাবু আরও 8000 িাকা মূেধন কদন। বছণরর 

কশণষ 27716 িাকা োভ হণে, কক, কত িাকা েভযাংশ পাণবন দ্বহসাব কণর দ্বেদ্বি । 

 

4. এক অংশীদারী কারবাণর A োণভর 2\3 অংশ পান, B ও C অবদ্বশি েভযাংশ সমান 

ভাণর্ ভার্ কণরন। োণভর হার 5% কর্ণক 7% বৃদ্ধদ্ধ হণে A-এর আ়ে 8000 িাকা বৃদ্ধদ্ধ 

পা়ে। C-এর মূেধন দ্বনে ব়ে কণরা। 



 

িৃজত্তর স্পশ ণক সংক্রান্ত উপপািয (অধ্যায়-১৫) MCQ, 

সংমিপ্ত, অমত সংমিপ্ত এিং রচনাধ্মী প্রশ্ন উত্তর | 

Madhyamik Mathematics Suggestion - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

িহু মিকল্পমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

িৃজত্তর স্পশ ণক সংক্রান্ত উপপািয (অধ্যায়-১৫) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

1. দুষ্টি বৃত্ত পরস্পরণক অনযভাণব স্পশ ব কণরণছ। েুদ্রতর বৃত্তষ্টির বযাসাধ ব 4 কসদ্বম এবং 

বৃত্তদুষ্টির ককণন্দ্রর মণধয দরূত্ব 2 কসদ্বম হণে, অপর বৃত্তষ্টির বযাসাধ ব হণব 

(a) 2 কসদ্বম (b) 3 কসদ্বম (c) 6 কসদ্বম (d) ককাণনাষ্টিই ন়ে 

Ans. [c] 

2. দুষ্টি বৃত্ত পরস্পরণক অন্তঃস্থভাণব স্পশ ব কণরণছ। বৃত্ত দুষ্টির বযাসাধ ব যর্াক্ৰণম 7 কসদ্বম ও 

4 কসদ্বম হণে ককন্দ্র দুষ্টির মণধয দরূত্ব হণব 

(a) 5 কসদ্বম (b) 3 কসদ্বম (c) 2 কসদ্বম (d) 3.5 কসদ্বম 

Ans. [b] 

3. O ককন্দ্রী়ে বৃণত্তর বদ্বহস্থ P দ্ববন্দ ুকর্ণক অদ্ধেত দুষ্টি স্পশ বক PA ও PB। ∠APB=60∘ এবং 

AP = 8 কসদ্বম হণে AB-এর রদঘ বয হণব 

(a) 6 কসদ্বম (b) 7 কসদ্বম (c) 8 কসদ্বম (d) 10 কসদ্বম 



Ans. [c] 

4. O ককন্দ্রী়ে বৃণত্ত AB একষ্টি জযা। A দ্ববন্দণুত PAQ একষ্টি স্পশ বক। ∠BAP=48∘ হণে 

∠AOB এর মান হণব: 

(a) 264∘ (b) 285∘ (c) 274∘ (d) 294∘ 

Ans. [a] 

5. O ককন্দ্রী়ে বৃণত্ত ABCD একষ্টি বৃত্তস্থ েতুভুবজ। B দ্ববন্দণুত PBQ একষ্টি স্পশ বক। 

∠DBQ=65∘ হণে ∠BCD-এর মান হণব 

(a) 35∘ (b) 85∘ (c) 115∘ (d) 90∘ 

Ans. [c] 

সতয অথিা মমথযা মনি ণয় কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - িৃজত্তর স্পশ ণক সংক্রান্ত উপপািয (অধ্যায়-১৫) প্রশ্নউত্তর - 

মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

1. ককাণনা বৃণত্তর একষ্টি জযার প্রান্তদ্ববন্দণুত অদ্বকত স্পশ বকদ্ব়ে পরস্পরণক কছদ কণর। [T] 

2 বৃণত্তর একষ্টি বযাণসর প্রান্তদ্ববন্দণুত অদ্বকত স্পশ বকদ্ব়ে পরস্পর সমান্তরাে হ়ে। [T] 

3. বৃণত্তর বাইণরর ককাণনা একষ্টি দ্ববন্দ ুকর্ণক বৃণত্তর ওপর কয দুষ্টি স্পশ বক িানা যা়ে তাণদর 

রদঘ বয অসমান হ়ে। [F] 

শূনযস্থান পূরন কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - িৃজত্তর 

স্পশ ণক সংক্রান্ত উপপািয (অধ্যায়-১৫) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন  

1. দুষ্টি বৃত্ত পরস্পরণক অন্তঃস্থভাণব স্পশ ব করণে স্পশ বদ্ববন্দ ুও বৃত্ত দুষ্টির ককন্দ্রদ্ব়ে সব বদা 

________ হ়ে। 

Ans. বযাস 

2. ককাণনা বৃণত্তর ককাণনা দ্ববন্দণুত স্পশ বক ও স্পশ বদ্ববন্দরু্ামী বযাসাধ ব পরস্পর ________ 

ককাণে নত। 

Ans. সমণকাণে 

3. দুষ্টি বৃণত্তর দুষ্টি সরে সাধারে স্পশ বণকর রদঘ বয হ়ে ________ । 

Ans. সমান 



4. দুষ্টি বৃত্ত পরস্পরণক কছদ বা স্পশ ব না করণে সব বাদ্বধক ________ ষ্টি সাধারে স্পশ বক 

র্াকণব। 

Ans. োরষ্টি 

সংমিপ্ত উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 2) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - িৃজত্তর স্পশ ণক সংক্রান্ত উপপািয (অধ্যায়-১৫) প্রশ্নউত্তর - 

মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

1. 5 কসদ্বম বযাসাধ বদ্ববদ্বশি একষ্টি বৃণত্তর ককন্দ্র কর্ণক 13 কসদ্বম দণূর একষ্টি দ্ববন্দ ুঅবদ্বস্থত 

হণে ওই দ্ববন্দ ুকর্ণক বৃণত্তর ওপর অদ্ধেত স্পশ বণকর রদঘ বয দ্বনে ব়ে কণরা। 

 

2. O ককন্দ্রী়ে বৃণত্তর PQ একষ্টি জযা। PQ জযা-এর মধযদ্ববন্দ ুR । OR-এর রদঘ বয 2√3 কসদ্বম 

এবং বযাসাণধ বর রদঘ ব 2√3 কসদ্বম হণে PQ জযা-এর রদঘ বয দ্বনে ব়ে কণরা 

 

3. দুষ্টি বৃত্ত পরস্পরণক অন্তঃস্থভাণব স্পশ ব কণর। বৃহত্তর বৃত্তষ্টির বযাসাধ ব 3 কসদ্বম এবং 

ককন্দ্রদ্বণ়ের দরূত্ব 2 কসদ্বম হণে অপর বৃণত্তর বযাসাধ ব কত হণব ? 

Ans. ধদ্বর, বৃহত্তর বৃত্তষ্টির ককন্দ্র A ও বযাসাধ ব AC = 6 কসদ্বম। 



েুদ্রতর বৃত্তষ্টির ককন্দ্র B এবং বযাসাধ ব BC । 

ককন্দ্রদ্বণ়ের মণধয দরূত্ব 

= AB = 2 কসদ্বম । 

∴ BC = AC = AB 

= (6−2) কসদ্বম। 

= 4 কসদ্বম। 

∴ েুদ্রতর বৃণত্তর বযাসাধ ব = 4 কসদ্বম। 

িীঘ ণ উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর: (মান - 5) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

িৃজত্তর স্পশ ণক সংক্রান্ত উপপািয (অধ্যায়-১৫) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

1. পাণশর দ্বেণে O ককন্দ্রী়ে বৃণত্ত OP⊥AB,AB=6 কসদ্বম, PC = 6 কসদ্বম হণে বৃত্তষ্টির 

বযাসাণধ বর রদঘ বয দ্বনে ব়ে কণরা l 

2. O ককন্দ্রী়ে বৃণত্তর 10 কসদ্বম ও 24 কসদ্বম রদণঘ বযর দুষ্টি সমান্তরাে জযা AB ও CD ককণন্দ্রর 

দ্ববপরীত দ্বদণক অবদ্বস্থত যদ্বদ AB ও CD জযা দুষ্টির মধযবতী দরূত্ব 17 কসদ্বম হ়ে, তণব 

বৃত্তষ্টির বযাসাণধ বর রদঘ বয দ্বনে ব়ে কণরা। 

লম্ব িৃত্তাকার শঙ্কু (অধ্যায়-১৬) MCQ, সংমিপ্ত, অমত 

সংমিপ্ত এিং রচনাধ্মী প্রশ্ন উত্তর | Madhyamik 

Mathematics Suggestion - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন 

িহু মিকল্পমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

লম্ব িৃত্তাকার শঙ্কু (অধ্যায়-১৬) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন 

1. একষ্টি েম্ব-বৃত্তাকার শেৃ্কুর উচ্চতা অপদ্বরবদ্বতবত করণি বযাসাধ ব 20% বৃদ্ধদ্ধ করা হণে 

আ়েতণনর শতকরা বৃদ্ধদ্ধ হণব 

(a) 44% (b) 33% (c) 22% (d) 11% 

Ans. [a] 

2. একষ্টি শেৃ্কুর ভূদ্বমতণের বযাসাধ ব 1.5 দ্বমিার এবং দ্বতয বক উচ্চতা 2 দ্বমিার হণে 

পার্শ্ বতণের কেেফে হণব 



(a) 2π বর্ বদ্বমিার (b) 3π বর্ বদ্বমিার (c) 4π বর্ বদ্বমিার (d) 5π বর্ বদ্বমিার 

Ans. [b] 

3. দুষ্টি শাকুর আ়েতণনর অনুপাত 1 : 4 এবং বযাণসর অনুপাত 4 : 5 হণে এণদর উচ্চতার 

অনুপাত হণব 

(a) 5: 4 (b) 25 : 8 (c) 5 : 64 (d) 25 : 64 

Ans. [d] 

সতয অথিা মমথযা মনি ণয় কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - লম্ব িৃত্তাকার শঙ্কু (অধ্যায়-১৬) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

1. একষ্টি েম্ব বৃত্তাকার শেৃ্কুর উচ্চতা, বযাসাধ ব এবং দ্বতয বক উচ্চতা সব বদা একষ্টি 

সমণকােী দ্ধেভুণজর বাহুে়ে। [T] 

2. একষ্টি েম্ব-বৃত্তাকার শেৃ্কুর উচ্চতা, বযাসাধ ব ও দ্বতয বক উচ্চতা সব বদা একষ্টি সমণকােী 

দ্ধেভুণজর বাহুে়েণক প্রকাশ কণর। [T] 

3. একষ্টি েম্ব-বৃত্তাকার শেৃ্কুর ভূদ্বম উপবৃত্তাকার। [F] 

4. একষ্টি সমণকােী দ্ধেভুণজর সমণকাে সংেগ্ন বাহুদ্ব়েণক অে কণর কঘারাণে উৎপন্ন 

শেৃ্কুর সংিযা হণব দুই। [T] 

শূনযস্থান পূরন কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - লম্ব 

িৃত্তাকার শঙ্কু (অধ্যায়-১৬) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন  

1. একষ্টি েম্ব বৃত্তাকার কোে এবং েম্ব বৃত্তাকার শেৃ্কুর ভূদ্বমতণের বযাসাণধ বর রদঘ বয সমান 

এবং তাণদর উচ্চতা সমান তাণদর আ়েতণনর অনুপাত________। 

Ans. 3:1 

2. একষ্টি েম্ব বৃত্তাকার শেৃ্কুর আ়েতন V ঘন একক এবং ভূদ্বমতণের কেেফে A বর্ ব 

একক হণে, উচ্চতা_______. 

 

3. একষ্টি অধ ববৃত্তাকার কার্ণজর ককন্দ্র O এবং বযাস AB। [OA ও OB সংযুি হণে 

________ রতদ্বর হ়ে। 

Ans. শেৃ্কু 

4. একষ্টি শেৃ্কুর আ়েতণনর সাংিযমান শেৃ্কুষ্টির ভূদ্বমর কেেফণের সাংিযমাণনর 

সমান হণে শেৃ্কুষ্টির উচ্চতা ________একক। 



Ans. 13 

5. একষ্টি েম্ব-বৃত্তাকার শেৃ্কুর কমাি তেসংিযা________ । 

Ans. দুষ্টি 

6. কষ্টি েম্ব-বৃত্তাকার শেৃ্কুর আ়েতন V ঘনএকক এবং ভূদ্বমতণের কেেফে A 

বর্ বএকক হণে উচ্চতা ________। 

 

7. একষ্টি শেৃ্কুর ঘনফে = 1\3 × ______ × উচ্চতা। 

Ans. ভূদ্বমর কেেফে 

8. ABC সমণকােী দ্ধেভুণজর AC অদ্বতভুজ। AB বাহুণক অে কণর দ্ধেভুজষ্টির একবার 

পূে ব আবতবণনর জনয কয েম্ব। বৃত্তাকার শেৃ্কু উৎপন্ন হ়ে তার বযাসাধ ব ________। 

Ans. BC 

সংমিপ্ত উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 2) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - লম্ব িৃত্তাকার শঙ্কু (অধ্যায়-১৬) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

1. একষ্টি শেৃ্কু আকৃদ্বতর পব বণতর দ্বতয বক উচ্চতা 2.5 দ্বকদ্বম এবং ভূদ্বমর কেেফে 1.54 

বর্ বদ্বকদ্বম হণে পব বতষ্টির উচ্চতা কত? 

 

2. একষ্টি েম্ব-বৃত্তাকার শেৃ্কুর পার্শ্ বতণের কেেফে ভূদ্বমতণের কেেফণের √5 গুে। 

শেৃ্কুষ্টির উচ্চতা ও বযাসাণধ বর রদণঘ বযর অনুপাত কত তা দ্বেদ্বি। 



 

3. একষ্টি েম্ব-বৃত্তাকার শেৃ্কুর ঘনফে x, ভূদ্বমর কেেফে y এবং উচ্চতা z হণে, (yz+x) -

এর মান কত? 

 

িীঘ ণ উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর: (মান - 5) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

লম্ব িৃত্তাকার শঙ্কু (অধ্যায়-১৬) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন 

1. একষ্টি সমণকােী দ্ধেভুণজর সমণকাে সংেগ্ন বাহু দুইষ্টির রদঘ বয 4 কসদ্বম. ও 3 কসদ্বম.। 

সমণকাে সংেগ্ন বাহু দুইষ্টির দীঘ ব বাহুষ্টিণক অে ধণর দ্ধেভুজষ্টিণক একবার পূে ব 

আবতবন করণে কয ঘনবস্তু রতদ্বর হ়ে, তার পার্শ্ বতণের কেেফে, সমগ্রতণের কেেফে 

এবং আ়েতন দ্বহসাব কণর দ্বেদ্বি। 



 

2. কশাো দ্বদণ়ে রতদ্বর একষ্টি শেৃ্কু আকৃদ্বতর মার্ার কিাপণরর ভূদ্বমর বাইণরর দ্বদণকর 

বযাণসর রদঘ বয 21 কসদ্বম কিাপরষ্টির উপদ্বরভার্ রাংতা দ্বদণ়ে মুড়ণত প্রদ্বত বর্ ব কসদ্বম 10 

প়েসা দ্বহসাণব 57.75 িাকা িরে পণড়। কিাপরষ্টির উচ্চতা ও দ্বতয বক উচ্চতা দ্বহসাব কণর 

দ্বেদ্বি । 

 

3. েম্ব-বৃত্তাকার শেৃ্কু আকৃদ্বতর একষ্টি তাাঁবু রতদ্বর করণত 77 বর্ বদ্বমিার দ্ধেপে কেণর্ণছ। 

তাাঁবুষ্টির দ্বতয বক উচ্চতা যদ্বদ 7 দ্বমিার হ়ে, তণব তাাঁবুষ্টির ভূদ্বমতণের কেেফে কত ? 

 



4. একষ্টি কোহার দ্বনণরি েম্ব-বৃত্তাকার দণির প্রস্থণেণদর বযাস 16 কসদ্বম এবং রদঘ বয 1 

দ্বমিার। এই দন্ডষ্টি র্দ্বেণ়ে 8 কসদ্বম উচ্চতা ও 5 কসদ্বম বযাসাণধ বর বৃত্তাকার ভূদ্বমতেদ্ববদ্বশি 

কতগুদ্বে দ্বনণরি েম্ব-বৃত্তাকার শেৃ্কু রতদ্বর করা যাণব ? 

 

5. একষ্টি েম্ব-বৃত্তাকার কোে ও শেৃ্কুর ভূদ্বম দুষ্টি সমান এবং তাণদর আ়েতণনর অনুপাত 

3 : 2। প্রমাে কণরা কয, শেৃ্কুষ্টির উচ্চতা কোণের উচ্চতার দ্বদ্বগুে। 

 

6. 20 কসদ্বম উচ্চতাদ্ববদ্বশি একষ্টি কোহার রতদ্বর ফাাঁপা বৃত্তাকার কোণের বদ্বহব বযাসাধ ব ও 

অন্তব বযাসাধ ব যর্াক্ৰণম 5 কসদ্বম ও 4 কসদ্বম। এই কোংষ্টি র্দ্বেণ়ে এষ্টির এক-তৃতী়োংশ 

উচ্চতাদ্ববদ্বশি একষ্টি দ্বনণরি েম্ব-বৃত্তাকার শেৃ্কু রতদ্বর করা হে । ওই দ্বনণরি শেৃ্কুষ্টির 

ভূদ্বমতণের বযাস কত ? 

 



সম্পািয :িৃজত্তর স্পশ ণক অঙ্কন (অধ্যায়-১৭) MCQ, 

সংমিপ্ত, অমত সংমিপ্ত এিং রচনাধ্মী প্রশ্ন উত্তর | 

Madhyamik Mathematics Suggestion- মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

িীঘ ণ উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর: (মান - 5) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

সম্পািয :িৃজত্তর স্পশ ণক অঙ্কন (অধ্যায়-১৭) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / 

গমিত সাজেশন 

1. O ককন্দ্রী়ে বৃণত্তর বদ্বহস্থ দ্ববন্দ ুA কর্ণক অদ্ধেত দুষ্টি স্পশ বক AP ও AQ এবং PR বৃণত্তর 

বযাস । 

P ও Q দ্ববন্দণুত স্পশ ব কণরণছ। PR একষ্টি বযাস হণে, প্রমাে কণর কয, OA∥RQ. 

 

2. O ককন্দ্রী়ে বৃণত্তর AB একষ্টি জযা এবং AP একষ্টি স্পশ বক। প্রমাে কণরা কয, \(\angle A 

O B=2 \angle P A B\) 



 

3. 8 কসদ্বম. রদঘ বযদ্ববদ্বশি একষ্টি সরেণরিাংশ XY অংকন কণর XY-কক বযাস কণর একষ্টি 

বৃত্ত অেন কদ্বর । X ও Y দ্ববন্দণুত বৃণত্তর স্পশ বক অেন কদ্বর এবং এই স্পশ বক দুষ্টির 

মণধয কী সম্পকব দ্বেদ্বি । 

4. 5 কসদ্বম, রদণঘ বযর বাহুদ্ববদ্বশি একষ্টি সমবাহু দ্ধেভুজ ABC অকে কণর △ABC-এর 

পদ্বরবৃত অংকন কদ্বর। ওই পদ্বরবৃণত্তর A, B ও C দ্ববন্দণুত স্পশ বক অজকন কদ্বর। 

5. 3 কসদ্বম বযাসাধ বদ্ববদ্বশি একষ্টি বৃণত্তর পদ্বরদ্বেদ্বিত সমবাহু দ্ধেভূজ অংকন কণরা। 

সিৃশযতা (অধ্যায়-১৮) MCQ, সংমিপ্ত, অমত সংমিপ্ত 

এিং রচনাধ্মী প্রশ্ন উত্তর | Madhyamik Mathematics 

Suggestion - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন  

িহু মিকল্পমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

সিৃশযতা (অধ্যায়-১৮) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

1. ΔABC-এর BC∥PQ,AD=QC,AB=12 কসদ্বম, AQ = 2 কসদ্বম হণে CQ-এর মান হণব- 

(a) 4 কসদ্বম (b) 5 কসদ্বম (c) 6 কসদ্বম (d) 8 কসদ্বম 

Ans. [a] 

2. ΔLMN-এর MN বাহুর সমান্তরাে সরেণরিা LM ও LN -কক যর্াক্ৰণম P ও O দ্ববন্দণুত 

কছদ কণর। PM = LQ, LP = 9 কসদ্বম এবং QN = 4 কসদ্বম হণে PM-এর মান হণব 

(a) 5 কসদ্বম (b) 6 কসদ্বম (c) 8 কসদ্বম (d) 9 কসদ্বম 

Ans. [b] 

3. △ABC-এর BC বাহুর সমান্তরাে সরেণরিা AB ও AC কক যর্াক্ৰণম P ও Q দ্ববন্দণুত 

কছদ কণর। AP = 3.2 কসদ্বম, AQ = 2.2 কসদ্বম, QC = 2.2 কসদ্বম হণে AB-এর রদঘ বয হণব 



(a) 6 কসদ্বম (b) 7 কসদ্বম (c) 8 কসদ্বম (d) 8.6 কসদ্বম 

Ans. [c] 

4. ΔABC-এর BC বাহুর সমান্তরাে সরেণরিা AB ও AC কক যর্াক্ৰণম D ও E দ্ববন্দণুত 

কছদ কণর। AD=x+2 একক, DB=2x+9 একক, AE = x একক এবং EC =2x+3 একক 

হণে x-এর মান হণব 

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 

Ans. [c] 

5. ΔBCD ট্রাদ্বপদ্ধজ়োণমর AD∥BC,BC-এর সমান্তরাে একষ্টি সরেণরিা AB ও DC বাহুণক 

যর্াক্ৰণম P ও Q দ্ববন্দণুত কছদ কণর। AP : PB = 2 : 1 হণে DQ : QC-এর মান হণব 

(a) 2 : 3 (b) 3 : 2 (c) 1 : 2 (d) 2 : 1 

Ans. [d] 

সতয অথিা মমথযা মনি ণয় কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - সিৃশযতা (অধ্যায়-১৮) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন 

1. দুষ্টি সব বসম দ্ধেভুজ সব বদা সদৃশ। [T] 

2. সকে আ়েতণেেই সদৃশ। [F] 

3. দুষ্টি দ্ধেভুজ সদৃশ হণেই সব বসম হণব। [F] 

4. সকে বৃত্তই সব বসম। [F] 

5. বর্ বণেে ও রম্বস সব বদা সদৃশ। [F] 

6. সকে রম্বসই হে সদৃশ। [F] 

7. সকে সমবাহু দ্ধেভুজ সদৃশ। [T] 

শূনযস্থান পূরন কজরা : (মান - 1) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

সিৃশযতা (অধ্যায়-১৮) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন  

1.সকে বর্ বণেে ________ । 

Ans. সদৃশ 

2. সকে বৃত্ত________। 

Ans. সদৃশ 

3.সকে________দ্ধেভুজ সব বদা সদৃশ। 

Ans. সমবাহু 



4.যদ্বদ ককাণনা সরেণরিা একষ্টি দ্ধেভুণজর দুষ্টি বাহুণক সমানুপাণত দ্ববভিকণর তণব ওই 

সরেণরিার সণে তৃতী়ে বাহুর ________ সম্পকব দ্ববদযমান। 

Ans. সমান্তরাে 

5. একষ্টি ট্রাদ্বপদ্ধজ়োণমর সমান্তরাে বাহুদ্বণ়ের সমান্তরাে সরেণরিা অপর 

বাহুদ্ব়েণক________দ্ববভি কণর। 

Ans. সমানুপাণত 

6. দুষ্টি দ্ধেভুণজর বাহুগুদ্বে সমানুপাতী হণে দ্ধেভুজ দুষ্টিণক________ বো হণব। 

Ans. সদৃশণকােী 

সংমিপ্ত উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর : (মান - 2) Madhyamik Mathematics 

Suggestion - সিৃশযতা (অধ্যায়-১৮) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত 

সাজেশন 

1. AB ও CD করিাংশ পরস্পরণক E দ্ববন্দণুত কছদ করণে এবং △ACE△BDE হণে কদিাও 

কয, AB∥CD 

Ans. ∴ΔACE∼ΔBDE∴∠A=∠B,∠C=∠D 

এবং ∠AEC=∠BED∴AC∥DD i.e. AC∥BD 

কারে ∠A=∠B3∠C=∠D এরা একান্তর ককাে। 

2. 4 কসদ্বম × 5 কসদ্বম বাহুদ্ববদ্বশি একষ্টি আ়েতণেে দ্বক 3 কসদ্বম বাহুদ্ববদ্বশি একষ্টি 

বর্ বণেণের সণে সদৃশ হণব ? যুদ্ধিসহ উত্তর দাও। 

Ans. এিাণন প্রদত্ত বর্ বণেে ও আ়েতণেেষ্টি সদৃশ হণব না তার কারে এণদর অনুরূপ। 

ককােগুদ্বে সমান (প্রণতযণক90∘) হণেও অনুরূপ বাহুগুদ্বের অনুপাত সমান ন়ে। 

3. কতামার দশ বছর আণর্র পাসণপািব সাইজ ছদ্বব এবং বতবমাণনর পাসণপািব সাইজ ছদ্বব 

দুষ্টি দ্বক সদৃশ ? যুদ্ধিসহ উত্তর দাও। 

Ans. না, ছদ্বব দুষ্টি সদৃশ ন়ে, কারে ছদ্ববষ্টির আকার (size) এক দ্বকন্তু আকৃদ্বত (shape) দ্বভন্ন। 

িীঘ ণ উত্তরমিমত্তক প্রজশ্নাত্তর: (মান - 5) Madhyamik Mathematics Suggestion - 

সিৃশযতা (অধ্যায়-১৮) প্রশ্নউত্তর - মাধ্যমমক অঙ্ক / গমিত সাজেশন 

1. একষ্টি বৃণত্তর AB বযাস এবং PQ এরূপ একষ্টি জযা, যা AB-এর ওপর েম্বভাণব 

দিা়েমান। যদ্বদ AB এবং PQ-এর কছদদ্ববন্দ ুR হ়ে, তণব কদিাও কয, AR⋅BR=PR⋅QR। 



 

2. O ককন্দ্রী়ে বৃণত্তর AB একষ্টি বযাস। বৃণত্তর উপদ্বরর্ P দ্ববন্দ ুকর্ণক B বযাণসর ওপর একষ্টি 

েম্ব অেন করা হ়ে যা AB-কক N দ্ববন্দণুত কণর। প্রমাে কণরা কয, PB2=AB⋅BD 

 

 


