
aে র  নমনুা p পt (েমৗিখক) 

(নমনুা p পেtর সমs utর িদেয়েছন শভুিজৎ েঘাষ, ছাt, eকাদশ ে ণী, পাহারহািট েগালাপমিন হাi sলু , েমমারী, বধর্মান, 
মাধয্িমক 2008 েমধা তািলকায় 8ম sানািধকারী) 

 
িবভাগঃ পািটগিণত 

1. পাঁচিট সংখয্ার গড় 4, যােদর eকিট সংখয্া 0 । 0 বাদ িদেয় aপর চারিট সংখয্ার গড় কত?  
 uঃ 5 । 
 

2. মাল সেমত েকান লিরর oজন 50 টন। লিরর oজন যিদ সমg oজেনর 20% হয় তেব মােলর oজন কত? 
  uঃ 40 টন । 
 

3.  kয়মেূলয্র uপর লােভর হার 25%। kয়মলূয্ 40 টাকা হেল িবkয় মূলয্ কত? 
 uঃ 50 টাকা । 
 

4. eকিট বাঁেশর 40% জেলর নীেচ আেছ, জেলর uপর কত aংশ আেছ? 

  uঃ 
5
3  aংশ । 

 
5. দিুট সংখয্ার মধয্সমানপুাতী 5 হেল সংখয্া দiুিটর গণুফল কত? 

  uঃ 25  
 

6. বাৎসিরক শতকরা 6 টাকা হার সেুদ 500 টাকার 5 বছেরর সদু কত? 
  uঃ 150 টাকা । 
 

7. 25 eর বগর্মূ্েলর বগর্ কত? 
  uঃ 5  
 

8. .9 eর সরলতম মান কত? 
  uঃ 1 
 

9. A o B যথাkেম 60,000 টাকা o 40,000 টাকা মূলধন িদেয় েযৗথ বয্বসা শরু ুকরেলন। বছর েশেষ 10,000  
  টাকা লাভ হেল A কত টাকা লভয্াংশ পােবন? ধের নাo লভয্াংশ মলূধেনর aনপুােত ভাগ হেব। 

  uঃ 6000 টাকা । 
 

10. 
5
2  o 

3
2  eর মেধয্ েকানিট বড়? 

  uঃ 
3
2  বড় । 

 
11. েকান বsর kয় o িবkয়মূেলয্র aনপুাত 10:11 হেল, লােভর শতকরা হার কত? 
  uঃ লােভর হার 10% । 
 
12. 2 বছর আমানেত eকi সেুদর হাের সরল সদু o বাৎসিরক চkবিৃd সেুদর মেধয্ েকানিট আমানতকারীর পেk  
  লাভজনক? 

  uঃ চkবিৃd সদু আমানতকারীর পেk লাভজনক । 



 
13. 1 িলটার িসরােপর সে  5 িলটার জল িমিশেয় eকিট সরবত ৈতরী করা হেল সরবেত কত aংশ িসরাপ আেছ? 

  uঃ 
6
1  aংশ । 

 
14. েমাট সদু o আসল aপিরবিtর্ত থাকেল সময় o সেুদর হােরর মেধয্ িক ধরেণর সmকর্ থাকেব? 

  uঃ বয্sানপুািতক । 
 

15. P:Q = 2:3 eবং Q:R = 3:5 হেল P:R কত? 
  uঃ 2:5 
 

16. 2,3,4 eবং x kম সমানপুািত হেল x-eর মান কত ? 
  uঃ x eর মান 6 । 
 

 

িবভাগঃ বীজগিণত 

1.  x o y eর ল.সা.গ ুকত? ধের নাo x o y পরsর েমৗিলক। 
uঃ ল.সা.গ.ু xy। 
 

2. 2a2 o 3b3 eর গ.সা.গ ুকত? ধের নাo a o b পরsর েমৗিলক। 
  uঃ গ.সা.গ.ু 1 
 

3. সহ-সমীকরণ সমেুহর সমাধান-eর জনয্ েযেকান eকিট পdিতর নাম কেরা? 
  uঃ aপনয়ন। 
 

4. x-ak েথেক (3, 4) িবnরু দরূt কত? 
  uঃ 4 eকক। 
 

5. িdঘাত সমীকরেণর চল-eর সেবর্াc ঘাত কত? 
  uঃ সেবর্াc ঘাত 2। 
 

6. ধর আচাযর্য্-eর সেূtর সাহােযয্ েকান ধরেনর সমীকরেণর সমাধান সmব? 
  uঃ eকচল িবিশ  িdঘাত সমীকরণ 
 

7. েলখিচেt মূলিবnরু sানা  সাধারণত িক ধরা হয়? 
  uঃ (0, 0) 
 

8. (-3, -7) িবnিুটর aবsান েলখিচেtর েকান পাদ-e হেব? 
 uঃ তৃতীয় 
 

9. েকােনা aনপুােতর পদদিুটেক eকi নাtক সংখয্ার dারা গনু বা ভাগ করেল aনপুােতর পিরবtর্ন হয় িক? 
 uঃ না 
 

10. eমন চারিট সংখয্ার uদাহরণ দাo যা সমানপুাত গঠন কের? 
 uঃ 3, 6, 12 o 24 
 



11. a:b::c:d হেল ad o bc-eর মেধয্ সmকর্ িট বেলা। 
 uঃ ad=bc 
 

12. kdু তম নাtক পূণর্সংখয্ািট বল। 
 uঃ 1 
 

13. বেৃtর েktফেলর সে  ঐ বেৃtর বয্াসাধর্ সরল aথবা বয্s েকান সmকর্ dারা যkু? 
 uঃ সরল সmকর্ dারা যkু 
 

14. েভদ সংkাn সমসয্া সমাধােনর সমেয়র েয বক আমরা বয্বহার কির তােক কী বক বেল? 
 uঃ েভদ বক 
 

15. √27 েক িম  করণীর আকাের pকাশ কেরা। 
 uঃ 3√3 
 

16.  সংখয্িট মলূদ না aমূলদ সংখয্া? 
 uঃ aমলূদ সংখয্া 
 

17. √2 o 3√2 কী আকােরর করণী? 
 uঃ সদশৃ করণী 
 

18. √5-1 eর aনবুnী করনী কী হেব? 
 uঃ √5 + 1  
 

19. 2√3 েক পূণর্ করণীেত pকাশ করেল কত হেব? 
 uঃ √12 
 

20. eকঘাত িবিশ  দিুট a াত রািশdারা গিঠত সমীকরেণর েলখিচtেক বkেরখা না সরলেরখা বেল? 
 uঃ সরলেরখা 
 

21. a>0 হেল 
a
1 >0 হেব না 

a
1 <0 হেব? 

     uঃ 
a
1  > 0 

 
22. p িদন o q মােসর aনপুাত িনণর্য় িকভােব সmব হেব? 

 uঃ p:30q 
 

23. 3:4y eর বয্s-aনপুাত কত হেব? 
 uঃ 4y:3 
 

24. 222 2)( bababa ++=+  ei সmকর্ িটেক সমীকরণ বলা যায় িক? 
 uঃ না। eিট eকিট aেভদ। 
 

25. eকিট বহুপদীর a াতরািশর সেবর্াcঘাত 3 হেল, eর সবেথেক েবিশ কিট eক ঘাত িবিশ  uৎপাদক পাoয়া সmব?  



 uঃ িতনিট 
 

26. দিুট a াত রািশdারা গিঠত সমাধানেযাগয্ দিুট eকঘাত সহ-সমীকরেণর সমাধােন a াত রািশগিুলর কিট কের মান  
  পাoয়া যায়? 

 uঃ eকিট 
 

27. 20 =? 
 uঃ 1 
 

28. eকিট িবnরু sানা  বেলা যার ভূজ েকািটর িdগণু। 
 uঃ (2, 1) 
 

29. -a eবং –b eর মধয্ সমানপুাতী কত হেব? ধের নাo a, b নাtক। 
  uঃ ±√ab 
 

িবভাগঃ জয্ািমিত 

1. েকন 4 েসিম, 10 েসিম eবং 5 েসিম বাহু িবিশ  িtভূজ আকঁা যায় না? 
uঃ িtভূেজর দিুট বাহুর সমি  তৃতীয় বাহু aেপkা বহৃtর হেব। িকn 4+5<10 । 
 

2. সমেকাণী সমবাহু িtভুজ েকন হয় না? 
uঃ সমবাহু িtভুেজর pিতিট েকােণর মান 600। তাi িতনিট েকােণর pিতিট সkূেকাণ। সমেকাণী িtভূেজর eকিট েকাণ 
900। iহা সkূেকাণ নয় । ei জনয্ সমেকাণী িtভূজ সমবাহু হয় না । 
 

3. sলেকাণী সমবাহু িtভুজ েকন হয় নাু ? 
uঃ sলেকাণী সমবাহু িtভূজ uপেরাk কারেণ সমবাহু হoয়া সmব নয় ূ । 
 

4. েকােনা িtভুেজর বহৃtম বাহুর বগর্ aপর দiু বাহুর বেগর্র সমি র সমান হেল েকাণেভেদ িtভুজ়িটর নাম িক? 
uঃ সমেকাণী িtভূজ । 
 

5. দিুট িtভুজ সবর্সম হবার anত eক pকার আবশয্ক শতর্ বল। 
uঃ eকিট িtভূেজর িতনিট বাহু aপর িtভূেজর িতনিট বাহুর ৈদেঘর্য্র সিহত সমান হেব । 
 

6. eকi ভূিমর uপর সমান েktফল িবিশ  দিুট িtভুেজর ucতাdেয়র মেধয্ সmকর্ িট বেলা। 
uঃ ucতাdয় সমান হেব । 
 

7. েকােনা িtভুেজর পিরবtৃ o anবৃর্েtর েকানিটর বয্াসাধর্ বড়? 
uঃ পিরবেৃtর বয্াসাধর্ বহৃtর । 
 

8. িtভুেজর মধয্মা িতনিটর েছদিবnেুক িক বেল? 
uঃ ভরেকnd । 
 

9. েয িtভুেজর িতনিট বাহুিভিtক ucতা গিুল পরsর সমান, বাহু েভেদ তার নাম িক? 
uঃ সমবাহু িtভূজ । 
 

10. Δ ABC eর েktফল 20 বগর্ েসিম। AD ঐ িtভুেজর মধয্মা। Δ ABD eর েktফল কত? 



uঃ ∆ADB eর েktফল 10 বগর্েসিম । 
 

11. 3 িট pদt aসমেরখ িবn ুিদেয় যােc eমন কতগিুল বtৃ আকঁা যায়। 
uঃ eকিট । 
 

12. বেৃtর sশর্িবnগুামী বয্াসাধর্য্ o sশর্েকর মধয্বত  েকােণর মান কত? 
uঃ 900 । 
 

13. দিুট সদশৃেকাণী িtভুেজর aনরুপু বাহুগিুলর মেধয্ সmকর্ িক? 
uঃ দিুট সদশৃেকাণী িtভূেজর aনরুপূ বাহুগিুলর aনপুাত সমান হেব । 
 

14. O েকndীয় বেৃtর AB চােপর uপর পিরিধs েকােণর মান 700, AOB েকােণর মান কত? 

uঃ AOB = 1400 [eকi চােপর uপর েকnds েকাণ পিরিধs েকােণর িdগণু] । 
 

15. ABCD বtৃs চতুভুর্ েজর eকিট েকাণ 700 হেল তার িবপরীত েকােণর মান কত? 
uঃ 1800 - 700 = 1100  । 
 

16. 3 েসিম o 5 েসিম বয্াসাধর্িবিশ  বtৃ পরsর েক (i)বিহsভােব (ii)ansভােব sশর্ কেরেছ। বtৃ দিুটর  
  েকddেয়র দরূt েকান েkেt কত? 

uঃ (i) 8 েসিম । 
(ii) 2 েসিম । 
 

17. eকিট sূলেকাণী সমিdবাহু িtভুেজর eকিট েকােণর মান 1000, aপর েকাণ দিুটর pেতয্কিটর মান কত? 
uঃ aপর দিুটর সমি  = 1800 - 1000 = 800 ।  

pিতিটর মান =  
2

800

 = 400  । 

 
18. eকi বtৃাংশিsত দিুট েকাণ পরsেরর পূরক েকাণ হেল eকিটর মান বেলা। 

uঃ eকিটর মান = 450  । 
 

19. O েকndীয় বেৃtর বয্াসাধর্ 8 েসিম হেল ঐ বেৃtর 20 েসিম ৈদেঘর্য্র জয্া সmব নয় েকন? 
uঃ বেৃtর সবর্বহৃৎ জয্া বেৃtর বয্াস ।  

 O েকndীয় বেৃtর বয্াস = 2 x 8 েসিম = 16 েসিম ।  
 বহৃtর জয্া eর ৈদঘর্য্ 16 েসিম । 
 

20. ABCD সামাnিরেকর েktফল 50 বগর্ েসিম, Δ ABC eর েktফল কত? 

uঃ ∆ABC eর েktফল = 
2

50  বগর্েসিম = 25 বগর্েসিম । 

 
িবভাগঃ পিরিমিত 

1. eকিট বগর্েkেtর কেণর্র ৈদঘর্য্ 5√2 েসিম হেল বগর্েkেtর েktফল কত? 
uঃ কেণর্র ৈদঘর্য্ 5√2 েসিম ।  
  বগর্েkেtর েktফল = 25 বগর্েসিম । 
 

2. eকিট আয়তকার বাগােনর ps 2 িমটার, েktফল 16 বগর্িমটার হেল বাগানিটর ৈদঘর্য্ কত? 



uঃ ৈদঘর্য্ = 
2

16  েসিম = 8 েসিম । 

 
3. eকিট সমিdবাহু িtভুেজর সমান বাহু দিুটর pেতয্কিটর ৈদঘর্য্ 5 েসিম eবং aপর বাহু ৈদঘর্য্ 3 েসিম হেল িtভুজিটর  
 পিরসীমা কত? 

uঃ পিরসীমা 13 েসিম । 
 

4. eকিট ািপিজয়ােমর সমাnরাল বাহুদিুটর সমি  18 েসিম eবং uহােদর লmদরূt 3 েসিম হেল ািপিজয়ােমর েktফল  
 কত? 

uঃ ািপিজয়ােমর েktফল = 
2
1   x 18 x 3 বগর্েসিম = 27 বগর্েসিম । 

 
5. eকিট বেৃtর বয্াস 14 িমটার হেল eর পিরিধ কত? 

uঃ 2x ×
7
22

2
14  িমটার = 44 িমটার । 

 
6. েকান aধর্বেৃtর েktফল A eবং বয্াস d হেল A o d eর মেধয্ সmকর্ িক? 

uঃ A = 
2
1  x π  x (

2
d )2 = π  

8

2d  । 

 
7. eকিট লmিpজেমর ভূিম a বাহুিবিশ  বগর্েkt eবং িpজমিটর ucতা a হেল ঐ ঘনবsিট aনয্ েকান নােম  
 পিরিচত? 

   uঃ ঘনক । 
 

8. eকিট লm িপরািমেডর eর ভূিমর েktফল 15 বগর্েসিম eবং ucতা 4 েসিম হেল িপরািমেডর আয়তেনর সাংখয্মান  
 কত? 

uঃ ( ×
3
1  15 x 4) ঘনেসিম = 20 ঘনেসিম । 

 
9. eকিট লm বtৃাকার েচােঙর ভূিমর পিরসীমা 22 িমটার eবং ucতা 4 িমটার হেল েচাঙিটর বkতেলর েktফল কত? 

uঃ বkতেলর েktফল = 22 x 4 বগর্িমটার = 88 বগর্িমটার । 
 

10. r বয্াসাধর্ িবিশ  eকিট িনেরট aধর্েগালেকর সমgতেলর েktফল কত? 
 uঃ aধর্েগালেকর সমgতেলর েktফল 3π r2 বগর্eকক । 

 


