
ভাধ্যমভক  উচ্চ ভাধ্যমভক মক্ষা বফার্ ড, মশায 

প্রাক-মনফ ডাচমন যীক্ষা - ২০১৮ 

                                                        মফলয়: গমিত (ফহুমনফ ডাচমন)          মফলয় বকার্: 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।                  ধাযাটিয  দভ দ কত  ? 

 ক. 20 খ. 22 

 গ. 110 ঘ. 1024 

২। √          এয ভাধান বট বকানটি ?  

 ক.    খ.   
 

 
   

 গ.  
 

 
  ঘ.     

# মনশচয  তশেয  আশরাশক ৩  ৪ নং প্রশেয উত্তয দা: 

  

            

 

 

 

 মচশে,       বমভ  । 

৩।       এয  বক্ষেপর কত ? 

    ক.   

 

√ 
 খ.   √    

 গ.   

√ 

 
 ঘ.   √  

৪।       এয মযীভা কত ?    

 ক.      √  খ.    √   

 গ.    

   √ 

√ 
 ঘ.  

   √ 

√ 
 

৫।                     ধাযাটিয   10 তভ দ 

বকানটি?  

 ক.        খ.         

 গ.         ঘ.            

৬।   ঘনশকয পৃষ্ঠতশরয কশি ডয দদঘ ডয  √  একক শর,   

 আয়তন কত ঘন একক ?   

     ক. 6 খ. 8 

 গ. 
  √ 

 
 ঘ. 

  √ 

 √ 
   

# মনশচয াযমি শত ৭  ৮  নং প্রশেয উত্তয দা: 

বেমি ব্যামি 10-19 20-29 30-39 40-49 

গিংখ্যা 4 8 13 7 

৭।  অনুমভত গড়       শর, ধা মফচ্যযমত    কত ?  

       ক.    খ.     

 গ.   ঘ.    

৮।   ২য় বেমিয ভধ্যভান কত ?  

       ক.      খ.       

       গ.      ঘ.      

৯।  সুলভ লড়ভুশেয প্রমতাম্য বযখা কতটি ?  

       ক. 0 খ. 2 

 গ. 4 ঘ. 6 

১০।  একটি গাশেয োয়ায প্রান্তমফন্দুশত গােটিয ীল ডমফন্দুয উন্নমত বকাি 

   
শর ,গাশেয দদঘ ডয  োয়ায দদশঘ ডযয অনুাত কত ?  

 ক.   √  খ.  √     

    গ.   √  ঘ.  √    

 

# মনশচয  তশেয  আশরাশক ১১  ১২ নং প্রশেয উত্তয দা:  

     ায মুনাপায়       টাকা    ফেশযয েন্য মফমনশয়াগ কযা 

শরা। 

১১।   ফেয শয মুনাপা-আর  কত শফ ? 

  ক.       টাকা খ.       টাকা 

 গ.       টাকা ঘ.       টাকা 

১২।  একই ায চক্রবৃমি মুনাপায়   ফেশয চক্রবৃমি মুনাপা কত টাকা? 

  ক.      টাকা খ.      টাকা 

 গ.      টাকা ঘ.      টাকা 

১৩।  

 

 
 
 

 
 
 

 
   অনুক্রভটিয  বকান্  দ 

 

   
   

 ক. লষ্ঠ খ. িভ 

 গ. অষ্টভ ঘ. নফভ 

১৪।  একটি বফরশনয ভূমভয ব্যাাধ ড 3 বমভ এফং আয়তন     

ঘনশমভ শর, এয ফক্রতশরয বক্ষেপর কত?     

 ক.     ফগ ডশমভ  খ.     ফগ ডশমভ  

 গ.     ফগ ডশমভ  ঘ.     ফগ ডশমভ  
#  মনশচয  তশেয  আশরাশক ১৫  ১৬ নং প্রশেয উত্তয দা:   

 

 

 

 

     

          এফং        

১৫।  মনশচয বকান ম্পকডটি ঠিক? 

 ক.              খ.             

 গ.              ঘ.               

১৬।  উশযয মচোনুাশয-   

                        

                 দৃশকািী  

                   

      মনশচয বকানটি ঠিক? 

 ক.      খ.        

 গ.         ঘ.          

১৭।     বযখাংশক   মফন্দুটি      অনুাশত মফবক্ত কযশর,  

              কত?  

 ক.      খ.     

 গ.     ঘ.      

 ১৮। দুটি ক্রমভক স্বাবামফক ংখ্যায ফশগ ডয ভমষ্ট    শর, বোট ংখ্যাটি কত? 

  
12 13 

  ১৯।  একটি ভান্তয ধাযায  তভ দ      শর, াধাযি অন্তয      

         কত?  
           

5  

বট ক 



২০।  বকাশনা মেভুশেয ভূমভ    বমভ  উচ্চতা    বমভ । মেভুেটি  

একটি াভান্তমযক একই ভূমভ  একই ভান্তযার বযখাদ্বশয়য ভশধ্য 

অফমিত শর, াভান্তমযকটিয বক্ষেপর কত ফগ ডশমভ ?  

       ক. 20  খ. 40 

        গ. 80 ঘ. 160 

২১।    
 

 
    এফং     শর,   এয ভান কত? 

       ক. 3 খ. 2 

 গ. 1 ঘ. 0 

২২। 1 21  –  
       গড়     
       বোড় ংখ্যাগুশরায গড়    
         মফশোড় ংখ্যাগুশরায গড়     

  মনশচয বকানটি ঠিক?  

  ক.      খ.         

   গ.         ঘ.          

২৩।  একটি বেমিয োে-োেীবৃন্দ প্রশতযশক তাশদয ংখ্যায ভান টাকা  

চাাঁদা বদয়ায় বভাট চাাঁদা      টাকা শর, োে-োেীয ংখ্যা কত ?  

 ক.    খ.      

 গ.     ঘ.     

 ২৪।                          উাত্ত গুশরায ভধ্যক কত ? 

 ক.      খ.    

 গ.      ঘ.    

  ২৫।              ধাযাটিয     টি শদয  

ভমষ্ট কত? 

 ক.     খ.      

 গ.   ঘ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# মনশচয  তশেয  আশরাশক ২৬  ২৭ নং প্রশেয উত্তয দা:   

 

 

 

 

 

 

 

২৬।    চাশয দদঘ ডয কত? 

    বমভ     বমভ 

    বমভ     বমভ 
২৭।     বৃত্তাংশয বক্ষেপর কত? 

       ক.     ফগ ডশমভ  খ.     ফগ ডশমভ   

       গ. 48  ফগ ডশমভ  ঘ.     ফগ ডশমভ  

২৮।  গাশেয ীল ডমফন্দুশত ভূতরি বকাশনা মফন্দুয অফনমত বকান     
 

শর, ভূতরি ঐ মফন্দুশত গাশেয ীল ড মফন্দুয উন্নমত বকাি কত ?  

 ক.    
 খ.    

 

 খ.    
 ঘ.    

 

২৯।           ভীকযশিয ভাধান বট বকানটি?  

  ক.          খ.          

 গ.       ঘ.            

  ৩০।            শর,    
 

 
  কত? 

√ √  
 গ.      

 

 

 



ভাধ্যমভক ও উচ্চ ভাধ্যমভক মক্ষা বফার্ ড, মশায 

প্রাক-মনফ ডাচমন যীক্ষা - ২০১৮ 

                                                        মফলয়: গমিত (সৃজনীর)           মফলয় বকার্: ১০৯ 

ভয় : ২ ঘণ্টা  ৩০ মভমনট                                                                             পূর্ ণমান: 70 

[মফশল দ্রষ্টব্য: র্ানাশয ংখ্যা প্রশেয পূি ডভান জ্ঞাক। ক-মফবাগ (ফীজগমিত) শত ২টি, খ-মফবাগ (জযামভমত) শত ২টি, গ-মফবাগ 

(মিশকািমভমত ও মযমভমত) শত ২টি এফং ঘ- মফবাগ (মযংখ্যান) শত ১টি মনশয় বভাট াতটি প্রশেয উত্তয মদশত শফ। ] 

 

ক-মফবাগ (ফীজগমিত) 

১।        √   ,    
 

  
     

 ক.   উৎাদশক মফশেলি কয:             ২ 

 খ.      
 

  
এয ভান মনি ডয় কয।    ৪ 

গ.   প্রভাি কয বম    
 

  
    √    ৪ 

 

২।  বকাশনা ভান্তয ধাযায   তভ দ    এফং    তভ  দ 1   । বকাশনা  গুশিাত্তয  ধাযায   তভ  দ     এফং   তভ  দ 1     
 ক.                    ধাযায দ ংখ্যা মনি ডয় কয।      ২ 

খ.   ভান্তয ধাযাটিয     তভ  দ মনি ডয় কয। ৪   

গ.   গুশিাত্তয ধাযাটিয প্রথভ    টি শদয ভমষ্ট  মনি ডয়  কয।   ৪ 

 

৩। দুই অঙ্কমফমষ্ট বকাশনা ংখ্যায অঙ্কদ্বশয়য ভমষ্ট    এফং অঙ্কদ্বয় স্থান মফমনভয় কযশর প্রাপ্ত ংখ্যা মূর ংখ্যা বথশক   কভ। বকাশনা 

প্রকৃত বগ্াংশয রফ ও শযয ভমষ্ট ংখ্যাটিয অঙ্কদ্বশয়য ভমষ্টয ভান। বগ্াংটিয শযয ফগ ড এফং রশফয ফশগ ডয অশধ ডশকয াথ ডকয       

 ক.   ভাধান কয:               . ২ 

খ.   ংখ্যাটি মনি ডয় কয।     ৪ 

গ.   প্রকৃত বগ্াংটি মনি ডয় কয।   ৪ 

খ-মফবাগ (জযামভমত)  

 

৪।       বমভ,     বমভ,      বমভ এফং               

 ক.   4 বমভ দদশঘ ডযয বযখাংশক     অনুাশত অন্তমফ ডবক্ত কয। ২ 

 খ.   মফফযি      ও    মিমত  ফাহু মফমষ্ট আয়তশক্ষশিয  ভান বক্ষিপর মফমষ্ট মিভুজ আঁক।    ৪ 

 গ.   মফফযি         ও    ফাহুমফমষ্ট মিভুশজয ভান বক্ষিপর মফমষ্ট াভান্তমযক আঁক মায একটি বকাি        ৪ 

 

৫।  

 

 

 

 

         

                

                 মচশি,       এফং              

 ক.      বযখাংশক   মফন্দুটি     অনুাশত মফবক্ত কযশর,        মনি ডয় কয।  ২ 

 খ.   প্রভাি কয বম,                ৪ 

 গ.  মমদ        য় তশফ প্রভাি কয বম, 

    

    
 

 

 
   ৪ 

 

  

 

 

বট ক 



৬।    

 

 

 

 

 

                মচশি,     ভফাহু  মিভুজ এফং     ফাহুয ভধ্যমফন্দু      

 ক.         এয         
,       বমভ       বমভ  শর,    এয দদঘ ডয মনি ডয় কয।    ২ 

 খ.   প্রভাি কয বম,               ৪ 

 গ.   মমদ    এয উয   বমশকাশনা  মফন্দু  য় তশফ প্রভাি কয বম,                      ৪ 

 

গ-মফবাগ ( মিশকািমভমত ও মযমভমত ) 

 

৭। একটি গাশেয উচ্চতা       মভটায। ভূমভশত গাশেয একই াশ   ও   মফন্দুশত  গাশেয ীল ডমফন্দু   এয উিমত বকাি মথাক্রশভ  

   
 ও    

। গােটি ঝশে এভনবাশফ ববশে বগর  বমন  বাো অং মফমিি না শয়    
 বকাশি ভূমভ স্প ড কশয।   

 ক.   মচি এঁশক   মফন্দুশত   মফন্দুয অফনমত বকাি মনি ডয় কয। ২ 

 খ.      এয দদঘ ডয মনি ডয় কয।      ৪ 

 গ.   বাো অং ও দণ্ডায়ভান অং ভূমভয াশথ বম মিভুজ উৎি কশয তায বক্ষিপর মনি ডয় কয।   ৪ 

 

৮। বরাায দতময একটি আয়তাকায ঘনফস্তুয দদঘ ডয, প্রস্থ ও উচ্চতায অনুাত        এফং আয়তন    0  ঘনশমভ।  

      ঘনফস্তুটিশক গমরশয় একটি মনশযট বফরনাকায  দণ্ড  দতময কযা শরা মায ফক্রতশরয বক্ষিপর      ফগ ডশমভ ।  

 ক.  বকাশনা ঘনশকয কশি ডয দদঘ ডয   √  বমভ  শর, এয  ফাহুয দদঘ ডয মনি ডয় কয।    ২ 

 খ.   আয়তাকায ঘনফস্তুটিয পৃষ্ঠতশরয বক্ষিপর মনি ডয় কয।   ৪ 

 গ.  বফরনাকায  দণ্ডটিয ভগ্রতশরয বক্ষিপর মনি ডয় কয।        ৪ 

 

৯। বকাশনা গামেয দুটি চাকায ব্যাাধ ড মথাক্রশভ   বমভ ও   বমভ এফং গামেটি        বমভ থ অমতক্রভ কশয।  

      ফে চাকায ব্যাশয ভান ব্যাাধ ড  মফমষ্ট বকাশনা বৃশত্ত একটি ফগ ড অন্তমর ডমখত শরা।     

 ক.  আয়তশক্ষশিয দদঘ ডয 8 বমভ ও কশি ডয দদঘ ডয    বমভ শর, প্রস্থ মনি ডয় কয।  ২ 

 খ.  বোট চাকাটি ফে চাকা  অশক্ষা কতফায বফম ঘুযশফ তা মনি ডয় কয।   ৪ 

 গ.  ফগ ড ফাশদ বৃত্তটিয অফমষ্টাংশয বক্ষিপর মনি ডয় কয।        ৪ 

 

ঘ-মফবাগ (মযংখ্যান)  

 

১০। দভ বেমিয  62 জন মক্ষাথীয গমিশত প্রাপ্ত নম্বশযয  গিংখ্যা  মনশফন াযমি মনম্নরূ: 

প্রাপ্ত নম্বয                                           

মক্ষাথী ংখ্যা                  

  

 ক.  াযমি শত প্রচুযক বেমিয ভধ্যমফন্দু মনি ডয় কয। ২ 

 খ.  াযমি শত  প্রাপ্ত নম্বশযয  ভধ্যক  মনি ডয় কয।  ৪   

 গ.  মফফযি  গিংখ্যা  াযমি বথশক  প্রদত্ত  উাশত্তয  গিংখ্যা ফহুভুজ  আঁক। ৪ 

 

১১। মনশম্ন বকাশনা এরাকায     জন বরাশকয ফয়শয তশেয গিংখ্যা  মনশফন াযমি মনম্নরূ:   

বেমিব্যামপ্ত                                           

গিংখ্যা                 

  

 ক.  াযমি শত ক্রভশমামজত  গিংখ্যা াযমি মনি ডয় কয।  ২   

খ.  াযমি শত  গে ফয়  মনি ডয় কয।    ৪     

গ.  মফফযি  গিংখ্যা  াযমি বথশক  প্রদত্ত  উাশত্তয  আয়তশরখ  আঁক। ৪ 


