
 

াঅজকেয ফাাংরাকে েষৃল উন্নয়ন েকপাকযন যীক্ষায প্রকেয ভাধান 

 

াঅো কেয ভার্পে ে- াম্বয 

ভুষি পকে াআচ্ছুে-- ভুভকু্ষ ু

'াংয়' -এয ষফযীে ে পোনষি? প্রেযয় 

ফাাংরা াষকেয 'ক্লাষে েষফ' োয উাষধ? - ধুীন্দ্রনার্ েত্ত 

চাাঁকেয াভাফযা - সমে মারীউল্লাহ্  

এে ের্ায় প্রো েযাঃ 'মা ূকফপ পেখা মায়ষন'-- ােৃষ্টফূপ 

'ফনস্পষে ' এয ষি ষফকচ্ছে পোনষি? ফন + ষে 

ফাাংরা খাাঁষি উর্প -২১িী 

াষনর কেয ার্প – ফন 

পর্াাঁপ পখজকুয – ষনেযন্ত ার 

কেয ূকফপ ফক- উর্প 

‘েুরী ফকনয ফাঘ’-প্রফােষিয ার্প ষে? বণ্ড 

লড়ানন এয ষি- লট্+াঅনন = লডানন 

পমৌষর্ে পোনষি ে? ‘র্ামে’ 

ষফযাভ ষচকে 

র্াভায প্রকয়াজন নাাআ- ফিনী 

ষনেয স্ত্রীফাচে ে – ধফা 

স্ববাফোআ ল য়ষন- ষনকলধ 

যফীন্দ্রনার্ ঠােুয পনাকফর যুস্কায বার েকয? ১৯১৩ াকর 
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১. এে ফযাষি ৪০ ষেকন োয োরাকনয োজ পল েযায জনয ২৫ জন পরাে ষনকয়ার্ ষেকরন। ২০ ষেন য ষেষন াঅকযা ১৫ জন 

পরাে ষনকয়ার্ ষেকরন এফাং োজষি ৫ষেন াঅকর্ পল কয় পর্র। াষেষযি পরাে ষনকয়ার্ না ষেকর ষেষন ষনধপাষযে ভকয়য েেষেন 

কয োজষি পল েযকেন? [B A DC  (A C )-2 0 1 7 ] 

ে. ২ ষেন 

খ. ৩ ষেন 

র্. ৪ষেন 

ঘ.৫ষেন 

ঙ. পোনষিাআ নয় 

#ষঠে উত্তয0 র্ 

(ষন্ট) ২০*২৫+১৫*৪০=২৫*ে ফা, ে=৪৪ েকযষ  ে=৪৪-৪=৪ ষেন। 

২. ৪০ পেষজ সজফ  াআউষযয়া াকযয ষভশ্রকে সজফ াকযয ষযভাে ১০%। েে পেষ ক জ ায ষভাকর নেুন ষভশ্রকে সজফ াকযয 

ষযভাে ২০% কফ? [B A DC  (A C )-2 0 1 7 ] 

ে. ৪ 

খ.৫ 

র্.৬ 

ঘ.৭ 

ঙ. পোনষিাআ নয় 

#ষঠে উত্তয0 খ 

৩. পোন াংখযায ষেন চেুর্পাাংকয এে ঞ্চভাাংকয ভান ৬০। াংখযাষি েে? [B A DC  (A C )-2 0 1 7 ] 

ে.৩০০ 

খ.৪০০ 

র্.৫০০ 

ঘ.৬০০ 

ঙ. পোনষিাআ নয় 

#ষঠে উত্তয0 খ 

৪. এেষি দ্রফয ৪২০ িাোয় ক্রয় েকয ১৫% রাকব ষফক্রয় েযা র। ষফক্রয়ভরূয ক্ররয়ভরূয াকক্ষা েে িাো পফষ?[B A DC  (A C )-

2 0 1 7 ] 
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ে.৪২ িাো 

খ.২১িাো 

র্.৮৪িাো 

ঘ.৬৩িাো 

ঙ. পোনষিাআ নয় 

#ষঠে উত্তয0 ঘ 

৫. দুাআষি াংখযায ানুাে ৫0৭ এফাং একেয পমার্পর ১০৮। ফৃত্তভ াংখযাষি েে? [B A DC  (A C )-2 0 1 7 ] 

ে.৪২ 

খ.৪৯ 

র্.৫৬ 

ঘ.৬৩ 

ঙ. পোনষিাআ নয় 

#ষঠে উত্তয0 ঘ 

৬. ভাো  েনযায ফয়কয ভষষ্ট ৬০ ফছয। ৫ ফছয াঅকর্ ভাোয েনযায ফয়কয ৪ গুে ষছর। ৭ ফছয য ভাোয ফয় েে কফ? 

[B A DC  (A C )-2 0 1 7 ] 

ে.৩৫ 

খ.৪০ 

র্.৪২ 

ঘ.৪৭ 

ঙ. পোনষিাআ নয় 

#ষঠে উত্তয0 ঙ ( ৫২ ফছয কফ) 

৭. এেষি াাআ দ্বাযা এেষি িযাাংে ৩ ঘন্টায় ূেপ য়। ষদ্বেীয় াাআষি দ্বাযা িযাাংেষি ূেপ কে ৬ ঘন্টা ভয় রাকর্। দুাআষি াাআ 

এোকর্ পছকড় পেয়া কর িযাাংেষি ূেপ কে েে ষভষনি রার্কফ?[B A DC  (A C )-2 0 1 7 ] 

ে.৬০ 

খ.৯০ 

র্.১২০ 
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ঘ.১৪০ 

ঙ. পোনষিাআ নয় 

#ষঠে উত্তয0 র্ 

৮. ে, খ এফাং র্ এেষি ফযাফায় মর্াক্রকভ ৩৬,০০০িাো, ৪২,০০০ িাো এফাং ৭২,০০০ িাো ষফষনকয়ার্ েকয। এেফছয য 

ভূরধন ানুাকে রাব ফষিে য় এফাং খ ১৪০০ িাো রাব ায়। ে  র্ এয রাকবয ভষষ্ট েে? [B A DC  (A C )-2 0 1 7 ] 

ে.২৫০০ 

খ.৩০০০ 

র্.৩৩০০ 

ঘ.৩৬০০ 

ঙ. পোনষিাআ নয় 

#ষঠে উত্তয0 ঘ 

৯. ষেনষি াংখযায ানুাে ৪0৫0৬ এফাং ভধযভ াংখযাষিয ফর্প ২২৫। ফৃত্তভ াংখযাষি েে?[B A DC  (A C )-2 0 1 7 ] 

ে.১৮ 

খ.২০ 

র্.২২ 

ঘ.২৪ 

ঙ. পোনষিাআ নয় 

#ষঠে উত্তয0 ে 

১০. পোন যীক্ষায় ৮০% র্ষেকে  ৭০% ফাাংরায় া েযর। উবয় ষফলকয় া েযর ৬০%। উবয় ষফলকয় েেযা েেজন পপর 

েযর? [B A DC  (A C )-2 0 1 7 ] 

ে.৫% 

খ.১০% 

র্.১৫% 

ঘ.২০% 

ঙ. ২৫% 

#ষঠে উত্তয0 খ 
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১১. দুষি াংখযায গুেপর ১৫৩৬। াংখযা দুষিয র.া.গু ৯৬ কর োকেয র্.া.গু েে? [B A DC  (A C )-2 0 1 7 ] 

ে.১৬ 

খ.১২ 

র্.২৪ 

ঘ.১৮ 

ঙ. ৩২ 

#ষঠে উত্তয0 ে 

(ম্পূেপ বার্ না েকয শুধু পকলয াংখযা পেকখ ৫ পকেকে পভরাকনা মায়।) 

১২. মষে ৩৩০ িাো ৩ ফছয কয ুোকর ৪২৯ িাো য়, োকর ৬৫০ িাো কুে াঅকর ৫ ফছয কয েে িাো কফ? [B A DC  

(A C )-2 0 1 7 ] 

ে.৮২৫ 

খ.৮৭৫ 

র্.৯০০ 

ঘ.৯৭৫ 

ঙ. পোনষিাআ নয় 

#ষঠে উত্তয0 ঘ 

১৩. এেষি ফর্পাোয জষভয এে ার্শ্প ভাায ভয় বুকর সেকঘপয ১০ োাং পফষ ভাা য়। পক্ষত্রপকরয পক্ষকত্র বুকরয ষযভাে েে 

োাং?[B A DC  (A C )-2 0 1 7 ] 

ে.১০% 

খ.১০.২৫% 

র্.২১% 

ঘ.২৫% 

ঙ. পোনষিাআ নয় 

#ষঠে উত্তয0 ে। 

পমকেু এে ার্শ্প ফাড়াকনায ের্া ফরা কয়কছ োাআ 
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াঅকর্য পক্ষত্রপর 1 0 0 *1 0 0  = 1 0 0 0 0  কর নেুন পক্ষত্রপর কফ 1 1 0 *1 0 0  = 1 1 0 0 0 । ুেযাাং ফাড়করা 1 0 0 0 । 

এখন 1 0 0 0 0  এ 1 0 0 0  ফাড়কর েেযা ফৃষিয ায কফ 1 0 %। 

(প্রকেযে ফাহু ফাড়কর উত্তয 2 1 % কো) 

১৪. ৩০০ ষভিায েীঘপ এেষি ভারফাী পেন ঘন্টায় ৭২ষেকরাষভিায পফকর্ ২৫ পকেকে এেষি পেু াষেক্রভ েকয । পেুষিয সেঘপয 

েে? [B A DC  (A C )-2 0 1 7 ] 

ে.২০০ ষভিায 

খ.২২০ ষভিায 

র্.২৫০ষভিায 

ঘ.৩০০ষভিায 

ঙ. পোনষিাআ নয় 

#ষঠে উত্তয0 ে 

১৫. দুাআষি াংখযায ানুাে ৫0৮। প্রষেষি াংখযায াকর্ ১৫ পমার্ েযকর একেয ানুাে য় ১০0১৩। াংখযাদ্বকয়য পমার্পর 

েে?[B A DC  (A C )-2 0 1 7 ] 

ে.৩১ 

খ.৩৩ 

র্.৩৬ 

ঘ.৩৯ 

ঙ. পোনষিাআ নয় 

#ষঠে উত্তয0 ঘ 

(াকনয ভকধয শুধু ৩৯ পে ানুাে দ্বকয়য পমার্পর ৮+৫ = ১৩ ষেকয় বার্ েযা মায়।) 

১৬. এেষি াঅয়েকক্ষকত্রয সেঘপয াকক্ষা প্রস্থ ৪ ষভিায েভ। এয পক্ষত্রপর ১৯২ফর্প ষভিায কর, ষযীভা েে? [B A DC  (A C )-

2 0 1 7 ] 

ে.৪৮ষভিায 

খ.৬৪ষভিায 

র্.৫২ষভিায 

ঘ.৫৬ষভিায 

ঙ. পোনষিাআ নয় 
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#ষঠে উত্তয0 ঘ 

{ভুকখ ভুকখ 0 ১৬*১২ = ১৯২ য়। পমখাকন ১৬-১২=৪ েুযাাং উত্তয ২(১৬+১২) = ৫৬} 

১৭. ১২ জন শ্রষভে ৩ ষেকন ৭২০ িাো াঅয় েকয। ৯ জন শ্রষভে ভষযভাে িাো াঅয় েকয েেষেকন? [B A DC  (A C )-2 0 1 7 ] 

ে.২ষেকন 

খ.৩ষেকন 

র্.৪ ষেকন 

ঘ.৫ষেকন 

ঙ. পোনষিাআ নয় 

#ষঠে উত্তয0 র্ 

১৮. াষনেূপ এেষি ড্রাকভয জন ২০ পেষজ। মষে এয এে চেুর্পাাং াষনূেপ র্াকে োকর এয জন য় ৮ পেষজ। খাষর ড্রাকভয 

জন েে পেষজ? 

[B A DC  (A C )-2 0 1 7 ] 

ে.৩ পেষজ 

খ.৪ পেষজ 

র্. ৫ পেষজ 

ঘ.৬ পেষজ 

ঙ. পোনষিাআ নয় 

#ষঠে উত্তয0 খ 

[৩/৪ = ১২ কর ১/৪= ৪ কফ। োকর ফেপভাকন াষন াঅকছ ৪ পেষজ। েুযাাং ড্রাকভয জন ৮-৪ = ৪ পেষজ।] 

১৯. এেষি োকজয ১/২৩ াাং পল য় ৩ ষেকন। ঐ োকজয ৩ গুে োজ েযকে েেষেন ভয় রার্কফ? [B A DC  (A C )-2 0 1 7 ] 

ে.৬৯ 

খ.২০৭ 

র্.১৩৮ 

ঘ.২৩ 

ঙ. ১৭৫ 

#ষঠে উত্তয0 খ 
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[ ফাস্তকফ0 ২৩ েরা ষফষডাংকয়য ১ েরা ফানাকে ৩ ষেন রার্কর, ুযা ষফষডাং ফানাকে ভয় রার্কফ ২৩*৩=৬৯ষেন। এফাং এযেভ ৩ষি 

ষফষডাং ফানাকে ভয় রার্কফ ৬৯*৩ = ২০৭ ষেন।] 

২০. এেষি স্কুকরয পভাি ছাত্রছাত্রীকেয াকধপে পুিফর পখকর এফাং াফষষ্টকেয এে েৃেীয়াাং পিষন পখকর । াফষষ্ট ৩০০ জন দুষি 

পখরায পোনষিাআ পখকর না। স্ককুর েেজন ছাত্র-ছাত্রী াঅকছ?[B A DC  (A C )-2 0 1 7 ] 

ে.৪৫০ জন 

খ.৬০০জন 

র্. ৯০০ জন 

ঘ.১২০০জন 

ঙ. পোনষিাআ নয় 

#ষঠে উত্তয0 র্ 

( পকলয ষেে পর্কে0 ৩ বাকর্য ১ বার্ পিষন পখরকর পিষন পখকর না ৩ বাকর্য ২ বাকর্য ভান = ৩০০ েুযাাং পিষন পখকর ৩ 

বাকর্য ১ বার্ = ১৫০। এখান পিষন+কোনষিাআ না =১৫০+৩০০ = ৪৫০ করা পভাকিয াকধপে ুেযাাং পভাি ছাত্র-ছাত্রী = 

৪৫০*২ = ৯০০ জন। ) 
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