িবেশষ অ শীলন
িণঃ প ম
িবষয়ঃ াথিমক গিণত
ণমান-৫০
সময়ঃ ১ ঘ া ১৫ িমিনট
১। সংি
ে র উ র দাওঃ
১×১০=১০
১) ১৮ ক মৗিলক ণনীয়েক িবে ষণ কর।
১) ৯ ও ১৬ এর গ.সা. কত?
৩) ২+ {(৯-৬) × ৪ - ১২} =কত?
৪) ৪ কলেমর
৮০ টাকা হেল ১০ র দাম কত হেব?
৫)১০০১×২৯০ ক সহজ প িতেত ণ করার জে িকভােব সাজােত হেব?
৬)(ক-১) ÷ ১২=৫, এখােন “ক” এর মান কত হেব?
৭) ভাজ ৩২৬৪, ভাজক ১০০ হেল ভাগেশষ কত?
৮) খালা বাক কােক বেল?
৯) ক এর সােথ ৩০ ণ করেল ণফল ১২০ হেল ক এর মান কত?
১০) বগা িতর িক কাগজ আেছ যার এক বা র দঘ ক স.িম. হেল ঐ
কাগজ র পিরসীমা কত?
২। এক বাস শন থেক “ক” কা ািনর বাস ১৫ িমিনট পরপর এবং
“খ” কা ািনর বাস ২৫ িমিনট পরপর ছােড়। সকাল ৮:৪৫ এ কা ািন
ই র বাস একে ছােড়।
ক) পরবত কান সমেয় বাস ই একে ছাড়েব তা িনণয় করেত হেল িক
করেত হেব?
২
খ) ১৫ ও ২৫ এর ল.সা. . িনণয় কর।
৩
গ) পরবত য সমেয় বাস ই একে ছাড়েব তখন ঘিড়েত সময় কত
হেব?
৩
৩। ১৬ জন লােকর ১ স ােহ ৫৬ কিজ চাল লােগ।

ক) ১ স ােহর চাল বাবদ যিদ ২৫৭৫ টাকা লােগ তাহেল ৪ স ােহর খরচ
কত?
২
খ) তােদর দিনক কত কিজ চাল লাগেত পাের?
৩
গ) িত কিজ চােলর দাম ৫০ টাকা হেল ১২ জন লােকর ৬ স ােহ চাল
বাবদ কত খরচ হেব তা বর কর।
৩
৪। শিফক সােহেবর মািসক বতন ৩৫,০০০ টাকা। িতিন মােস বািড়ভাড়া
বাবদ ৮৫০০ টাকা এবং সংসার খরচ বাবদ ১১,৫০০ টাকা য় কেরন। বািক
টাকা াংেক জমা রােখন।
ক) বছের শিফক সােহেবর বতন কত?
২
খ) িতিন ৪ মােস মাট কত টাকা খরচ কেরন?
২
গ) ৬ মােস সংসার খরচ বাবদ িতিন কত টাকা খরচ কেরন?
২
ঘ) িতিন িত মােস াংেক কত টাকা জমা রােখন?
২
৫। ৬
চয়ার এবং চার টিবেলর
একে ৯৫৭০ টাকা। এক
চয়ােরর
৬২৫ টাকা।
ক) ৬ চয়ােরর
কত?
২
খ) ৪ টিবেলর
িনণয় কর।
৩
গ) ১ টিবেলর
কত টাকা হেব?
৩
৬। ই ােমর ধারণ মতা যথা েম ২২৮ িলটার এবং ৩৪৮ িলটার।
ক) াম ই েত মাট কত িলটার পািন ধরেব?
২
খ) মৗিলক উৎপাদেকর সাহাে ২২৮ ও ৩৪৮ এর গ.সা. িনণয় কর। ২
গ) সবািধক ধারণ মতার কলিস ারা াম ই েক পািন িদেয় ভরা হেল
কান ােম কত কলিস পািন ধরেব?
২
ঘ) িত িলটার পািনর দাম ৯ টাকা হেল ১ম াম অেপ া ২য় ােম কত
টাকার পািন বিশ ধরেব?
২

