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ক. আয়তনে পৃথিবীর সবনেনয় ছ োট ছেশ 
ছকোেথট? 

১. থিথি 

২. ভ্যোথটকযোে 

৩. কুনয়ত 

৪. মোলদ্বীপ 

খ. ছেে অি ওনয়লি (Dr ai n of  
Weal t h)  কোর ছলখো ? 

১. তিোগত রোয় 

২. ঋথি অরথবন্দ 

৩. েোেোভ্োই েওনরোথি 

৪. ছ োেোল্ড ট্রোম্প 

গ) থেনের ছকোেথট েোইনিনলর একথট 
উেোহরণ? 

১. িযোট 

২. ছরোথটে 

৩. কোনববোহোইনেটস 

৪. ওনয়ল 

ঘ) ভ্োরনতর িোতীয় সংগীত রিম রকোথশত 
হনয়থ ল- 

১. ছবোথিেী পথিকো 

২. সন্ধ্যো 

 

 

৩. আেন্দমঠ 

৪. যুগবোণী 

ঙ) থহমোলনয়র উৎপথি হয়- 

১. ভ্োরত মহোসোগর ছিনক 

২. হোরথসথেয়োে থিওথসেক্লোইে ছিনক 

৩. ছটথিস থিওথসেক্লোইে ছিনক 

৪. আথিয় অঞ্চল ছিনক  

ে) রোম রথত  িে ৩.৭৫ টোকো েনর ১৬০০ 
থট থ ম ক্রয় কনর। তোর ছিনক ছস ৯০০ থ ম 
১ টোকোয় ২থট এবং বোথকগুথল ছস ২ টোকোয় 
৫থট কনর থবথক্র কনর। তোর লোভ্ শতকরো 
কত হয়? 

১. ৪০% 

২. ৪২% 

৩. ৪৫% 

৪. ৪৬% 

 ) ক ও খ এর বোথিবক আনয়র অনুপোত ৪: ৩ 
ও বযোনয়র অনুপোত ৩: ২, উভ্নয়র বোথিবক 
সঞ্চনয়র পথরমোে ৯০০ টোকো। খ-র বোথিবক 
আয় কত টোকো? 

১. ১০০০ 

২. ১৫০০ 

৩. ২৭০০ 
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৪. ৩৬০০ 

ি) পথিম উপকূনলর ছকোে বন্দনর কথৃিম 
ছপোতোশ্রয় আন ? 

১. ছকোথেে 

২. কোন্দোলো 

৩. মোমবোগোাঁও 

৪. থেউ মযোঙ্গোনলোর 

ঝ) অ একথট কোি ১৫ থেনে ও াো এই কোি 
২০ থেনে করনত পোনর। তোরো ৪ থেে কোি 
করোর পর কোিথট কত অংশ বোথক িোকনব? 

১. ৮/১৫ 

২. ৭/১৫ 

৩. ২/১৫ 

৪. ১/১০ 

ঞ) থিব্বোনরথলে রিম থেষ্কোশে করো 
হনয়থ ল কী ছিনক? 

১. Gi bber el l a 

২. Gel i di um 

৩. Gr aci l ar i a 

৪. Asper gi l l us 

ট)  থবপরীত থেে ছিনক থভ্ন্ন গথতনত 
আসো একই দেনঘবযর দুথট ছট্রে একথট 
ছপোনস্টর যিোক্রনম ৪ ছসনকন্  ও ১২ 
ছসনকন্  অথতক্রম করল। তোরো 
পরস্পরনক কত সমনয় অথতক্রম করনব? 

১.  ৯. ৬ 

২.  ১০ 

৩.  ৮ 

৪.  ৫ 

ঠ)  বতবমোনে ২০০০ টোকোর ছেোনটর 
আয়তে কত? 

১.  ১৫৭ x ৭৩ থমথম 

২. ৬৬ x ১৫০ থমথম 

৩. ৬৬ x ১৬৬ থমথম 

৪. ১৪৭ x ৭৩ থমথম 

 ) আয়তনের থেক পথিমবনঙ্গর আয়তনণর 
রোয় সমোে হল- 

১. হোনঙ্গথর 

২. থভ্নয়তেোম 

৩. ছ েমোকব 

৪. সুইৎিোরলযোন্  

ঢ) রোিথমক একক রকোনশর ছকোে পদ্ধথতথট 
বতবমোনে পথরতযক্ত হনয়ন ? 

১. C. G. S 

২.  F. P. S 

৩.  M. K. S 

৪.  ছকোনেোথট েয় 

ণ)  মরনে িরোর িনল থক হয়? 

১.  ছলোহোর েনন্ র ওিে বোনে 
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২.  েনন্ র ওিে কনম 

৩.  ওিনের ছকোনেো পথরবতবে হয় েো 

৪.  ছলোহো উদ্বোয়ী হয় 

উির 

ক/২,  খ/৩,  গ/২, ঘ/৩, ঙ/৩,  ে/৪,  /৩, 
ি/৩, ঝ/১, ঞ/১, ট/১, ঠ/৩,  /১, ঢ/২, 
ণ/১ 
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