
ভাধ্যমভক ও উচ্চ ভাধ্যমভক মক্ষা বফার্ ড, মশায 

অধ ড-ফামল ডকযীক্ষা–২০১৮ 

বেমি: অষ্টভ 

মফলয়: গমিত (ফহুমনফ ডাচমন) মফলয়শকার্: ১০৯ 

ভয়: ৩০ মভমনট পূর্ ণমান: ৩০ 
 

[ বি: দ্র: সরিরাহকৃত িহুবনি ণাচবন অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রত্রের ক্রবমক নম্বত্ররর বিপরীত্রত প্রদত্ত ির্ ণসম্ববিত বৃত্তসমূহ হত্রত সঠিক এিং সত্রি ণাৎকৃষ্ট উত্তত্ররর বৃত্তটি 

িি পত্রেন্ট কিম দ্বারা সম্পূর্ ণ ভরাট কর। প্রবতটি প্রত্রের মান- ১।] 

 

১। প্রথভ াতটি ক্রমভক মফশ াড় ংখ্যায ভমষ্ট কত? 

 ক.১৪ খ.২৫ 

 গ.২৮ ঘ. ৪৯ 

২। 𝑎  𝑏    𝑎  𝑏    শর, 𝑎  𝑏   কত? 

 ক.    খ.   

 গ.    ঘ.   

 

 #মনশচয তশেয আশরাশক ৩ ও ৪ নং প্রশেয উত্তয দাও: 

 

 

 

 

 

  

 ামফ ডক বট   এয মতনটি উশট     ও   

 

৩।    
 বট বকানটি ? 

 ক.         খ.           

 গ.             ঘ.            

৪।         বট বকানটি ? 

 ক.           খ.           

 গ.           ঘ.         

৫। ১১  ৭ ১৪  ৯ ৮ ১৩ ৬  ২  ১০  ৫ ১৫ উাশত্তয মযয 
কত? 

 ক. ১৩ খ.১৪ 

 গ.১৫ ঘ.১৬ 

৬।   মপশফানামি অনুক্রশভয কত তভ দ ৮?  

 ক. ৫ তভ খ.৬তভ 

 গ.৭ তভ ঘ.৮ তভ 
#মনশচয তশেয আশরাশক ৭ ও  ৮ নং প্রশেয উত্তয দাও: 

   
 

 
   

৭।     
 

  
 এয ভান কত? 

 ক.   খ.   

 গ.   ঘ.   

৮।    
 

 
এয ভান কত?      

 ক.√   খ.√   

 গ.√  ঘ.√  

৯।  ৩  ৭ ১১ ১৫    প্যাটাশন ডয ৭ তভ দ বকানটি? 

 ক. ২১ খ.২৭ 

 গ.৩১ ঘ.৩৫ 

 

 

১০।  

 

 

 

 মচত্রটি মতন ক্রশভয ম্যাম ক ফগ ড শর,  এয ভান বকানটি ?  

 ক.৩ খ.৬  

 গ.৮ ঘ.৯ 

  

 # মনশচয তশেয আশরাশক ১১ ও ১২ নং প্রশেয উত্তয দাও: 

  

 একটি দ্রব্য উৎাদন খযচ ৫০০ টাকা এফং দ্রব্যটিয প্যাশকশটয 

গাশয় মরমখত মূল্য ৬৫০ টাকা ।  

 

১১।  দ্রব্যটি উৎাদন খযশচয উয ২০% রাশব মফক্রয় কযশর 

রাবকত শফ ? 

 ক. ১০০ টাকা খ. ১২৫ টাকা 

 গ. ১৩০ টাকা ঘ. ১৫০ টাকা  

১২।  তকযা কত টাকা রাব ধশয দ্রব্যটিয মূল্য মরমখত শয়শে?  

 ক. ১৫% খ.২০% 

 গ.২৫% ঘ. ৩০%  

১৩।           শর,       কত? 

 ক.   খ.   

 গ.    ঘ.   

১৪।  ৮৫ বক দুটি ফশগ ডয ভমষ্টরূশ প্রকা কযশর শফ– 
   ২২  ৯

২ 
    ৫২  ৬

২

  
     ৬২  ৭

২

 

 মনশচয বকানটি ঠিক? 

 ক.     ও    খ.    ও     

 গ.     ও     ঘ.       ও     
১৫।  তকযা ফামল ডক মুনাপায ায ১৫% বথশক হ্রা বশয় ১২% 

শর, ১২০০ টাকায় এক ফেশয মুনাপা কত টাকা হ্রা াশফ?  

 ক. ৩৬ খ. ৬০   

 গ.৭২  ঘ. ৮০        

১৬। াভান্তমযশকয– 

   মফযীত ফাহুগুশরা ভান 

    মফযীত বকািগুশরা ভান 

      কি ডদ্বশয়য দদঘ ডয ভান 
মনশচয বকানটি ঠিক ? 

 ক.     ও    খ.    ও       

 গ.     ও     ঘ.       ও     
 

বট গ 



১৭।       স্বাবামফক বভৌমরক ংখ্যা এফং         

 বট মনশচয বকানটি ? 

 ক.              খ.            

 গ.           ঘ.          

১৮। ২০০ টাকা ২৫০০ টাকায তকযা বাগ? 
 ক. ২৫  খ.২০  

 গ.১০ ঘ.৮   

১৯।  একটি ঘনশকয এক ধায   বমভ শর, এয আয়তন কত 

ঘনশমভ ? 

 ক.     খ.125 

 গ. 100 ঘ.   

২০।  একটি ট্রামম য়াশভয  ভান্তযার ফাহুদ্বশয়য দদঘ ডয   বমভ  

 ও   বমভ এফং এশদয ভধ্যফতী দূযত্ব  বমভ শর,  

 এয বক্ষত্রপর কত ফগ ডশমভ ? 

 ক.    খ.   

 গ.    ঘ.   

২১।  বভাট ১২০০  ন োত্র-োত্রীয ভশধ্য ১৫০  শনয  ন্য াই মচশত্র 

বকাশিয ভান কত শফ?  

 ক. ২২ ৫০ খ.৩৬
০

 

 গ.৪৫
০

 ঘ.৬০
০

 

২২।                  যামত্রশয়য গ.া.গু. 

 বকানটি?  

 ক.        
 খ.       

 

 গ.     
 ঘ.    

#মনশচয তশেয আশরাশক ২৩ ও  ২৪ নং প্রশেয উত্তয দাও: 

 

 

 

 

      একটি যম্ব 

২৩।  মচত্রানুাশয– 

         

          

               

 মনশচয বকানটি ঠিক? 

 ক.     ও    খ.    ও     

 গ.     ও     ঘ.       ও     

 

 

২৪।       বমভ এফং      বমভ শর,      এয 

বক্ষত্রপর কত ফগ ডশমভ ? 

 ক. 

 

 
 খ.

  

 
 

 গ.   ঘ.   

২৫। 

 

 

 

 

 মচত্রটিশত,               
 শর– 

                 
 

        এক ভশকাি 

               

 মনশচয বকানটি ঠিক? 

 ক.     ও    খ.    ও     

 গ.     ও     ঘ.       ও     

২৬।  যম্ব আঁকা মাশফ মমদ বদওয়া থাশক– 

        ফাহু ও একটি বকাি    

     একটি ফাহু ও একটি কি ড  

      দুটি কি ড 
 মনশচয বকানটি ঠিক? 

 ক.   ও    খ.   ও       

 গ.    ও     ঘ.      ও        

২৭।  𝑎  𝑏     𝑎𝑏    শর,  𝑎  𝑏  এয  

 ভান কত?  

 ক.   খ.   

 গ.    ঘ.   

২৮।  ১০%  চক্রবৃমি  মুনাপায়  ২০০০  টাকায়  ২ ফেশয বৃমিমূর 

কত টাকা?   

 ক. ২০২০   খ.২২০০ 

 গ.২৪০০   ঘ.২৪২০  

২৯।         এয উৎাদক বকানটি ? 

 ক.      খ.     

 গ.     ঘ.     

৩০।  ১৯  ৭ ১৪  ৯ ১৮ ১০ ১১  ১২  ৬ ৯ ১৫ ১০ ৮ 

 উাশত্তয ভধ্যক কত?  

 ক. ৯  খ. ১০  

 গ. ১১ ঘ. ১২

 



       ও                     ,       

   -       যীক্ষা–২০১৮ 

    :     

                                                          বফলয়: গবিত (      ) বফলয় ক াড: ১০৯ 

ভয়: ২     ৩০ বভবনট পূি ণভান: ৭০ 

 

[দ্রষ্টব্য: ডান াশয ংখ্যা প্রশেয পূি ণভান জ্ঞা ।   বফবাগ (াটিগবিত) শত দুইটি , খ বফবাগ (ফীজগবিত) শত দুইটি, গ বফবাগ (জযাবভবত) 

শত দুইটি এফং ঘ বফবাগ (তথ্য  উাত্ত) শত এ টি বনশয় কভাট াতটি প্রশেয উত্তয দা। ]  

 

 -বফবাগ: (াটিগবিত) 

১।      

 

 

              

 ভান  দদশঘ ণযয   াঠি দ্বাযা  বনবভ ণত বিত্র প্যাটান ণটিয ১৫ তভ  বিশত্র  াঠিয ংখ্যা ৬১ 

  

  .  প্যাটাশন ণয  যফতী  বিত্রটি এঁশ  এয  াঠিয ংখ্যা  বনি ণয়  য।     ২

 খ. প্যাটান ণটিয ‘ক’ তভ বিশত্র   াঠি  ংখ্যা  বনি ণয়  য।  ৪

 গ.  প্রথভ ১৫ টি বিশত্রয কল ১২ টি বিত্র দতবয  যশত প্রশয়াজনীয়  াঠি ংখ্যা বনি ণয়  য। ৪ 

 

২।  ভবত   মবত ১০% ক্ষবতশত এ টি কঘাড়া ১৮০০০ টা ায় বফক্রয়  শযন। ভবত বফক্রয়রব্ধ টা া ফাবল ণ  ১১% ায িক্রবৃবি মুনাপায় 

এফং মবত বফক্রয়রব্ধ টা া ফাবল ণ  ১২% ায যর মুনাপায় ৩ ফছশযয জন্য ব্যাংশ  জভা যাখশত িাইশরন।  

  

  .  ২০০০ টা ায ৯%  ত টা া শফ তা বনি ণয়  য।  ২ 

 খ.   কঘাড়াটি ১০% রাশব বফক্রয়  যশর বফক্রয়মূল্য  ত টা া কফব শফ বনি ণয়  য।    ৪ 

 গ. ক ান        কক্ষশত্র ব্যাং  কথশ  কফব টা া মুনাপা ায়া মাশফ তা বনি ণয়  য।   ৪ 

 

৩। প্রবত ফছয কশল  ১৭০০  টা া ব বি কাধ  যায চুবিশত এ  ব্যবি ১০% ায িক্রবৃবি মুনাপায় ৫০০০ টা া ঋি বনশরন। 

ঋশিয টা া দ্বাযা বতবন ৩০০০ টি বরচু ক্রয়  শয  ১২ টা ায় াবর দশয ফগুবর বরচু বফক্রয়  যশরন।       

  

  .  ১০% ায যর মুনাপায় ৫০০০ টা ায় ২ ফছশযয মুনাপা বনি ণয়  য। ২ 

 খ. বরচুয ব্যফায় ঐ ব্যবিয ত যা  ত টা া রাব ফা ক্ষবত শফ বনি ণয়  য।   ৪ 

 গ.   বদ্বতীয় ব বি বযশাশধয য ঐ ব্যবিয অফবষ্ট ঋশিয বযভাি বনি ণয়  য।  ৪ 

 

খ-বফবাগ: (ফীজগবিত) 

 

৪।                                  
  

  . (      ) এয ফগ ণপর বনি ণয়  য। ২ 

 খ.  ২য় যাবয ভান   শর,    
 

  
 এয ভান বনি ণয়  য। ৪ 

 গ.  যাব বতনটিয র. া. গু. বনি ণয়  য। ৪ 

 

৫।              
 

 
          

  . উৎাদশ  বফশেলি  য:            ২ 

 খ.  প্রভাি  য কম,                   ৪ 

 গ.            এয ভান বনি ণয়  য। ৪ 

 

৬।                                         
  

  . সূশত্রয াাশে গুিপর বনি ণয়  য: (   )(    ) ২ 

 খ. প্রথভ যাবশ  দুটি ফশগ ণয অন্তযরূশ প্র া  য।  ৪ 

 গ. কল যাব বতনটিয গ. া. গু. বনি ণয়  য। ৪ 

 

 

    গ 



গ-বফবাগ: (জযাবভবত) 

৭।           ,            ,          ,           ,                 

  .  ম্পাশয াাশে    ক াি আঁ । ২ 

 খ.   বফফযি এ টি িতুর্ভণজ আঁ  মায িাযটি ফাহু   ,   ,   ,   এফং এ টি ক াি     ৪ 

 গ.   বফফযি       ক  ক াশনা যম্বশয দুটি  ি ণ ধশয যম্বটি আঁ ।  ৪ 

৮। 

 

 

 

  

      াভান্তবযশ য          ি ণদ্বয় স্পযশ    বফন্দুশত কছদ   শযশছ       

  .            শর,       এয ভান বনি ণয়  য।     ২ 

 খ.   প্রভাি  য কম,       । ৪ 

 গ.          শর, প্রভাি  য কম       এ টি আয়ত। ৪ 

৯।                                        ও                                ও          
  

  .  যম্বশয দুটি  শি ণয দদঘ ণয    কবভ      কবভ   শর, এয কক্ষত্রপর বনি ণয়  য।  ২ 

 খ.  প্রভাি  য কম,          ৪ 

 গ.  প্রভাি  য কম,        এ টি         ।    ৪ 

 

ঘ-বফবাগ: (তথ্য  উাত্ত) 

 

১০। বনশি অষ্টভ কেবিয বক্ষাথীশদয গবিশত প্রাপ্ত নম্বশযয াযবি কদয়া শরা:  

 

প্রাপ্ত নম্বয ৩১–৪০ ৪১–৫০ ৫১–৬০ ৬১–৭০ ৭১–৮০ ৮১–৯০ 

বক্ষাথী ংখ্যা ৪ ৮ ১৪ ১১ ৭ ৪ 

  

 

  . ৮০০ জন ছাত্র-ছাত্রীয ভশে ১২০ জশনয জন্য াই বিশত্র ক াশিয ভান বনি ণয়  য। ২ 

 খ.  প্রদত্ত উাশত্তয গড় বনি ণয়  য। ৪ 

 গ. বফফযি প্রদত্ত উাশত্তয আয়তশরখ আঁ ।  ৪ 

 

১১। ৩৬০ জন বক্ষাথীয গবিশত প্রাপ্ত নম্বশযয াযবি কদয়া শরা: 

 

প্রাপ্ত নম্বয ৪০ ৫০ ৬০ ৭০ ৮০ ৯০ ১০০ 

বক্ষাথী ংখ্যা ৪০ ৬০ ১০০ ১২০ ২০ ১২ ৮ 

 

  . ৫, ১১, ১৩, ৮, ১৫, ১৮,১২ ংখ্যাগুশরায গড় বনি ণয়  য।  ২ 

 খ. াযবি কথশ  ভে  বনি ণয়  য। ৪ 

 গ. বক্ষাথী ংখ্যায াইবিত্র অং ন  য। ৪ 

 


