
 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মলক্ষা ববার্ ড, যশলার 

  অর্ ড-বাম ডক পরীক্ষা-২০১৮    

                                                                                     বেমি : ৬ষ্ঠ                                                                                                                                                      

ময় : ৩০ মমমিট                                                    মবয়: গমিত (বহুমিব ডাচমি)                                          মবয় বকার্ : ১০৯ 

                            পূি ডমাি : ৩০ 

 [মব: দ্র: রবরাকৃত বহুমিব ডাচমি অভীক্ষার উত্তরপশে প্রশের ক্রমমক িম্বশরর মবপরীশত প্রদত্ত বি ডম্বমত বৃত্তমূ শত  

ঠিক এবং শব ডাৎকৃষ্ট উত্তশরর বৃত্তটি ব পশেন্ট কম দ্বারা ম্পূি ড ভরাট কর। প্রমতটি প্রশের মাি - ১।]  

 

১। ২২ বেশক ৪০ পয ডন্ত বমৌমক ংখ্যা কেটি? 

 ক. ৪  খ. ৫  গ. ৬  ঘ. ৭  

২। ৫ মমমেশি কত ক্ষ? 

 ক. ২০  খ. ৩০  গ. ৫০  ঘ. ১০০ 

৩। বকাশিা ংখ্যা ২ দ্বারা মবভাজ্য শব, যমদ ংখ্যাটির একক স্থািীে অংকটি- 

    শুন্য  ে 

     মবশজ্াড় ংখ্যা ে 

      বজ্াড় ংখ্যা ে 

   মিশচর বকািটি ঠিক? 

 ক.   ও       খ.   ও        গ.    ও        ঘ.      ও     

৪।         

 এ   এর শব ডাচ্চ সূচক কত? 

 ক. 4  খ. 3  গ. 9  ঘ. 6 

৫। মিশচর বকািশজ্াড়া ংখ্যাগুশার বকািগুশা শমৌমক? 

 ক. ৫, ১০  খ. ১০, ১৫  গ. ২৭, ১২  ঘ. ১৫, ১৬ 

# মিশচর তশের মভমত্তশত ৬ ও ৭ িং প্রশের উত্তর দাও: 

 ৬, ৫, ০,  শা মতিটি অঙ্ক    

৬। অংকগুম দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্রতম ংখ্যা বকািটি? 

 ক. ৫৬০  খ. ৬৫০  গ. ০৫৬  ঘ. ৫০৬  

৭। গঠিত ক্ষুদ্রতম ংখ্যাটি মিশচর বকাি ংখ্যা দ্বারা মবভাজ্য?  

 ক. ২  খ. ৩  গ. ৬  ঘ. ৯ 

৮। ১১ ও ১৩ এর , া, গু কত? 

 ক. ১  খ. ১১  গ. ১৩  ঘ. ১৪৩ 

৯। ১২, ২৪, ৪৮ মতিটি পূি ডংখ্যা শ- 

    . া. গু. ৪৮  

     গ. া. গু. ১২   

      ংখ্যা গুশার বকাশিা ার্ারি উত্পাদক বিই 

  মিশচর বকািটি ঠিক? 

 ক.   ও       খ.   ও        গ.    ও        ঘ.      ও     

১০।  

১১

১৬

 , 
১

২৪

 এর মর মবমলষ্ট ভগ্াংল বকাি দুটি?   

 ক. 
৩০

৪৮

 
২

৪৮

  খ.  
২৮

৪৮

 
২

৪৮

 গ.  
৩৩

৪৮

 
২

৪৮

  ঘ.  
১

৪৮

 
২

৪৮

    

১১। 

৫

৮

 বক মতু ভগ্াংশল পমরিত করশ বকািটি শব?  

 ক. 
১০

২৪

  খ. 
১৫

২৪

  গ. 

২০

২৪

  ঘ. 

২২

২৪

 

# মিশচর তশের আশাশক ১২ ও ১৩ িং প্রশের উত্তর দাও:  

 

১২।      এর মাি কত?   

 ক.     
 খ.     

  গ.     
 ঘ.     

 

১৩।       এর মাি কত? 

 ক.    
  খ.     

গ.    
  ঘ.     

১৪।    এর বযাগাত্মক মবপরীত ংখ্যা বকািটি?  

 ক.     খ.    গ. 

 

 
  ঘ. 

 

  
 

১৫।       
 এর  ঘাত বকািটি?  

 ক. 1  খ.    গ.     ঘ.    

১৬। (-7 )+ (+5) =? 

 ক. 3 খ. 2 গ. -2  ঘ. -3 

১৭।                শ,   এর মাি কত ? 

 ক.     খ.   গ.    ঘ.     

১৮।    বেশক কত মবশোগ করশ মবশোগফ শুন্য শব? 

 ক.     খ.    গ.    ঘ.    

১৯।         ংখ্যাটি বকাি র্রশির পূি ডংখ্যা?   

 ক. ঋিাত্মক  খ. র্িাত্মক  গ. স্বাভামবক  ঘ. অঋিাত্মক 

২০।      রামলটিশত   এর গ কত? 

 ক.    খ.     গ.     ঘ.     

২১।       রামলটির পদ দুটির  গদ্বশের অন্তর কত?  

 ক.    খ.    গ.    ঘ.   

২২।     শ    
 এর মাি কত?  

 ক. 2  খ.    গ.    ঘ.   

২৩। ১, ২, ৪, ৯, ১০ ংখ্যাগুশা – 

    স্বাভামবক ংখ্যা 

     বাস্তব  ংখ্যা 

      বমৌমক ংখ্যা 

   মিশচর বকািটি ঠিক? 

 ক.   ও       খ.   ও        গ.    ও        ঘ.      ও     

২৪।    
 বকাশির মবপ্রতীপ বকাি কত?  

 ক.    
 খ.    

 গ.    
 ঘ.    

 

২৫। A                        B মচোনুাশর    শা– 

    রশরখা  

     রমি   

      বরখাংল 

   মিশচর বকািটি ঠিক? 

 ক.   ও       খ.   ও        গ.    ও        ঘ.      ও     
২৬। মিশচর বকাি বজ্াড়া দৃল পদ মিশদ ডল কশর? 

 ক.  2
,     খ.      ,     

 গ.  2
,    

  ঘ.           

২৭।     

বকাশির পূরক বকাশির মাি কত? 

 ক.    
  খ.    

  গ.       ঘ.     
 

২৮। বরখার- 

    মিমদ ডষ্ট দদঘ ডয বিই 

      মিমদ ডষ্ট প্রান্ত মবন্দু বিই 

      প্রস্থ বিই 

 মিশচর বকািটি ঠিক? 

 ক.   ও       খ.   ও        গ.    ও        ঘ.      ও     

২৯।    এবং   এর বযাগফশর এক চতুে ডাংল মিশচর বকািটি? 

 ক.      খ. 

 

 
      গ.        ঘ.     

৩০।      রামলটিশত পদ ংখ্যা কতটি? 

 ক.    খ.   গ.  ঘ.   

  

বট-গ 



সট-গ                                মাধ্যমমক  উচ্চ  মাধ্যমমক মলক্ষা সবাড ড, যশলার  

র্ ড-বাম ডক  পরীক্ষা – ২০১৮    

সেমি: ৬ষ্ঠ 

ময় : ২ ঘণ্টা  ৩০ মমমিট                                  মবয়: গমিত (সৃজিলী)                                           মবয় সকাড : ১০৯ 

                            পূি ডমাি : ৭০ 

 

[মবশল দ্রষ্টব্যঃ প্রশতেক মবভাগ সেশক কমপশক্ষ ১টি কশর সমাট ৭টি প্রশের উত্তর মিশত শব] 

 
ক-মবভাগ (পাটিগমিত) 

 

১।  ০,৩,৫,৭ ,৯ পাাঁচটি ঙ্ক এবং ৩১  ১০১ দুটি ংখ্যা ।    

 ক.  ২ মমময়শি কত ক্ষ মিি ডয় কর।   ২ 

 খ. ংখ্যাদুটির  মধ্যবতী সমৌমক ংখ্যাগুশা  মশখ  বৃত্তম  সমৌমক ংখ্যার  াে ডক ঙ্কগুশার  স্থািীয় মাি সখ।    ৪ 

 গ. ব্যাখ্যা ঙ্কগুশা  দ্বারা পাাঁচ শঙ্কর বৃত্তম  ক্ষুদ্রতর ংখ্যা গঠি কশর তাশির পাে ডকে মিি ডয় কর।   ৪ 

 

২। ২০,২৫,৩০,৪০ চারটি ংখ্যা এবং একটি সাা  একটি তামার পাশতর সক্ষত্রফ যোক্রশম ৫৭২ বগ ডশমম এবং ৭৫০  বগ ডশমম।   

 ক. ২৪ ংখ্যাটির সমৌমক গুিিীয়ক গুশা মিি ডয় কর।  ২ 

 খ.  সকাি ক্ষুদ্রতর ংখ্যার াশে ১১ সযাগ করশ সযাগফ প্রেম চারটি ংখ্যা দ্বারা মবভাজে শব মিি ডয় কর।    ৪  

 গ.  পাত দুটি সেশক সকশট সিয়া  যায় এমি একই মাশপর বশচশয় বড় টুকশরার সক্ষত্রফ মিি ডয় কশর প্রেম পাত সেশক ঐ মাশপর 

কতটি টুকশরা কাটা যাশব তা মিি ডয় কর।   ৪ 

 

৩।  এক কৃক তার সমাট ৪০০ লতাংল জমমর  

৩

২০

  ংশল পাট  , 

৬

২৫

  ংশল র্াি ,  

৩

১৬

  ংশল বমজ চা করশি এবং বামক ংশল মাছ চা 

করশি।  

 ক.  

৬

৭

  

৫

১২

  ভগ্াংলদ্বয়শক মরমবমলষ্ট ভগ্াংশল প্রকাল কর।  ২ 

 খ.  জমমটির  র্াি, পাট  বমজ চা করা  ংল গুশার .া.গু. মিি ডয় কর।    ৪  

 গ.  ঐ কৃক তার কত লতাংল জমমশত মাছ চা করশি মিি ডয় কর।    ৪ 

 

৪।  এক ব্যমি তাাঁর ম্পমত্তর  

৩

২৫

  ংল  স্ত্রীশক  , 

৩

১০

  ংল পুত্রশক,  

২

৫

  ংল কন্যাশক এবং বাকী ংল মিশজ রাখশি ।তার কন্যার  ংশলর 

ম্পমত্তর  মূল্য ১০০০০০ টাকা।                           

 ক.  

৬

১৩

  

২৪

৫২

  ভগ্াংলদ্বয় মতু মক িা যাচাই কর।      ২  

 খ.  স্ত্রী , পুত্র  কন্যাশক  সিয়া  ম্পমত্তর  ংল গুশার  গ.া.গু. মিি ডয় কর।       ৪ 

 গ.  ব্যমিটি  মিশজর জন্য কত টাকার ম্পমত্ত রাখশি মিি ডয় কর।    ৪ 

  

খ-মবভাগ (বীজগমিত) 

৫।                                    

 ক.      এবং এর সযাগাত্মক মবপরীত ংখ্যার সযাগফ মিি ডয় কর। ২  

 খ.  ঋিাত্মক  র্িাত্মক পূি ডংখ্যাগুশাশক পৃেকভাশব ঊর্ধ্ডক্রশম ামজশয় ঋিাত্মক ংখ্যাগুশার মশধ্য বৃত্তম ংখ্যা মিি ডয় কর।    ৪   

 গ.  ংখ্যাশরখা ব্যবার কশর উদ্দীপশকর সল দুইটি ংখ্যার সযাগফ মিি ডয় কর।       ৪ 

 

৬।  প্লাবি দুইটি কম  একটি রাবার  এবং তমা  দুটি খাতা  একটি সপমি  ক্রয় কশর । একটি কম, একটি খাতা, একটি রাবার  

একটি সপমিশর  মূল্য যোক্রশম   টাকা ,   টাকা ,   টাকা  এবং   টাকা।  

 ক.         রামলর পিগুশার গ  মিি ডয় কর। ২     

 খ.  উদ্দীপশকর তথ্যানুাশর            রামলটির  পিগুশা  কী  সবাঝায় মখ।  ৪ 

 গ                      শ, প্লাবি  তমার সমাট খরচ মিি ডয় কর।   ৪  

 

৭।                                     

 ক.     শ,     এর মাি মিি ডয় কর।  ২     

 খ.  রামল মতিটির সযাগফ মিি ডয় কশর সযাগফশর  পি গুশা  দৃল িা মবদৃল  মখ।    ৪  

 গ.  প্রেম রামল শত তৃতীয় রামল মবশয়াগ কশর মবশয়াগ ফশর াশে কত সযাগ করশ সযাগফ মদ্বতীয় রামলর মাি শব তা মিি ডয় কর। ৪ 

 



 

 

৮।                                        
 ক. তৃতীয় রামলর পিদ্বয় মশখ তাশির মাত্রা মখ।  ২ 

 খ.          শ, প্রেম রামল দুইটির মাশির গুিফ মিি ডয় কর।   ৪ 

 গ. সিখা সয, প্রেম  মদ্বতীয় রামলর মমষ্ট তৃতীয় রামলর মাি।  ৪ 

 

গ-মবভাগ (জোমমমত) 

 

 ৯।  

                                          

 

  

 

 

 ক.      সকাশির পূরক সকাি মিি ডয় কর।  ২ 

 খ.   প্রমাি কর সয,                    ৪ 

 গ.   প্রমাি কর সয,            ৪ 

 

১০।      সযশকাশিা একটি চতুর্ভডজ এবং    কি ড চতুর্ভডজটিশক  দুটি মত্রর্ভশজ মবভি কশরশছ।     

 ক.   চাাঁিার  াাশে     সকাি আঁক।    ২  

 খ.   মচত্র এঁশক মবভি মত্রর্ভজ দুটির বাহুগুশার দিঘ ডে সমশপ মখ।  ৪ 

  গ.  নুমাি কশর বগ ডাকারভাশব      চতুর্ভডজটি  এঁশক এর চামরটি সকাি পমরমাপ কশর তাশির সযাগফ মিি ডয় কর।   ৪ 

 

১১।                           

 

 

 

 

                    

  ক.         এর মবপ্রতীপ সকাশির িাম মখ।    ২ 

 খ.        চতুভ ডশজর চারটি সকাশির একান্তর সকাি মখ।  ৪ 

  গ.   প্রমাি কর সয,                ৪ 

 

 

 

 

 


