
 

 

         

১/     সংক্ষেক্ষে উত্তর দাওঃ                                      ১×২০=২০ 

i. বিশ হাজার বিশ অংক্ষে বিখ । 

ii. ৪২৩৪৫৮ সংখযাটিক্ষে ২ এর স্থানীয় মান  েে ? 

iii. ৬ টি দশ িে বনক্ষয় গটিে সংখযাটি বিখ । 

iv. ৩৪৫৬৮৯২৪  সটিে স্থাক্ষন েমা িসাও  

v. এে হাজার দক্ষশর েে গুণ 

vi. এে কোটি এে িক্ষের েে গুণ 

vii. ৩৯০৩৪৫           ৩৯০০৪৫ ,খাবি ঘক্ষর > িা < িসাও 

viii. ২,৪,৮,৯,০ দ্বারা গটিে েুদ্রেম সংখাটি বিখ 

ix. ৯৯৯৯ এর েরিেী সংখাটি বিখ 

x. ১০০০০০০ এর েূক্ষি ের সংখাটি বিখ 

xi. ১০০০০ – ৯৯৯৯ এর বিক্ষয়াগফি েে? 

xii. ২৫×১৬×২৫ এর গুণফি েে? 

xiii. ৩০০৬×৪০০০ এর গুনফি েে? 

xiv. ৭১৪÷৭ এর ভাগফি েে? 

xv. বনঃক্ষশক্ষে বিভাক্ষজযর কেক্ষে ভাজয বনণ েক্ষয়র সূেটি বিখ 

xvi. বনঃক্ষশক্ষে বিভাজয না হক্ষি ভাজে বনণ েক্ষয়র সূেটি বিখ 

xvii. ৫ এর গুণনীয়েগুক্ষিা বিখ 

xviii. ৭ এর ৩টি গুবণেে বিখ 

xix. সরি েরঃ ১০০০-(২২২+৩২৫) 

xx. সরি েরঃ(২০০+৩০০)÷(৬০+৪০) 

২/  কে কোন ৮ টি উত্তর দাও।                                    ৮×৮=৬৪ 

ে) ৪ টি কোটি ,৯টি িে ,৮টি দশ হাজার,৫টি শে,৮টি দশ ও ৯টি এে দ্বারা গটিে সংখযা বনণ েয় ের। 

খ)  েঞ্চগড় এক্সক্ষেস কেক্ষন েঞ্চগড় ছাড়ার সময় ৩২৫ জন োেী বছি। এরের বদনাজেুক্ষর ৪৫৮ জন োেী 

উিি  এিং ৯৮ জন োেী কনক্ষম কগি। োি েেীেুক্ষর আিার ৩১৯ জন োেী উিি এিং ১১১ জন কনক্ষম কগি। 

েমিােুর কেশক্ষন েেজন োেী কেন কেক্ষে নামক্ষি? 

গ) মবেন সাক্ষহি ১৫২৫ িাো বনক্ষয় িাজাক্ষর কগক্ষিন |বেবন ৪৮ িাো দক্ষরর ৩৫ কেজজ চাি বেনক্ষিন এিং ৭৫০ 

িাোয় মাংস বেনক্ষিন | োর োক্ষছ েে িাো েম আক্ষছ? 

 

ঘ) িািা ও কছক্ষির ১০ িছর েূক্ষি ের িয়ক্ষসর সমটি ১০৮ িছর |িেেমাক্ষন কছক্ষির িয়স ৪৮ িছর | ১০ িছর ের িািার 

িয়স েে হক্ষি? 

ঙ) বেনটি সংখযার কোগফি ৬৫২৫।েেম সংখযাটি ২০২৫। বদ্বেীয় সংখযা অক্ষেো েৃেীয় সংখযা ৫০০ কিবশ| 

সংখযা দুইটি বনণ েয় েক্ষরা। 

চ) এেজন শ্রবমক্ষের মজবুর  ৬০০ িাো।িছক্ষর োর মজবুর েে িাো হক্ষি?( বেবন সপ্তাক্ষহ ৬ বদন োজ েক্ষরন) 

েযান্টনক্ষমন্ট োিবিে সু্কি এযান্ড েক্ষিজ,সসয়দেুর 

বিক্ষশে েরীো -২০২০ 

চেুে ে কশ্রনী 

গবণে 

সময়ঃ ২ ঘন্টা ৩০ বমবনি                                                   েূণ েমানঃ১০০ 

 



 

ছ) ৬১১০৯ টি কেজিি, েবেটি িক্ষক্স ১২ টি কেজিি রাখক্ষি েয়টি িক্স িাগক্ষি ও েেটি কেজিি অিবশি োেক্ষি? 

জ) রবন ও জবনর এেক্ষে ১৬৬২ িাো আক্ষছ। রবনর জবন অক্ষেো ৫৪ িাো েম আক্ষছ। োর েে িাো আক্ষছ? 

ঝ) বেো ও েুক্ষের িয়ক্ষসর সমটি ৮৫ িছর। বেোর িয়স েুক্ষের িয়ক্ষসর ৪ গুণ। োর িয়স েে? 

ঞ)২০০-২৫×৪≠(২০০-২৫)×৪ . িােযটি সটিে না ভুি োচাই েক্ষরা 

৩/     খাবি ঘক্ষর এমন সংখযা িসাও োক্ষে গাবণবেে িােযটি সটিে হয় |                                                                    ৪ 

          ৮১÷       =২৭÷ ৩ 

৪/      বচে সহ  সংজ্ঞা দাও (কে কোন ২ টি)                                                                        ৬×২=১২ 

          ে)করখা        খ)করখাংশ        গ)রজি   

 

 


