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মাধ্যমমক অঙ্ক/গমিত সাজেশন ২০২৩: 
পামিগমিতঃ 
সরল সুদ 
Marks: 01 
 
1) বামষিক X% সরল সুজদর হাজর ককাজনা মূলধ্জনর X বছজরর সুদ X িাকা হজল, মূলধ্জনর পমরমান হজব— 
a) X িাকা 
b) 100 x িাকা 
c) 100/X িাকা 
d) 100/X^2 িাকা 
 
2)বামষিক 4% সরল সুজদর হাজরর কত িাকার মামসক সুদ 1 িাকা হজব — 
a) 240 িাকা 
b) 250 িাকা 
c) 2.50 িাকা 
d) 300 িাকা 
3) ককাজনা আসল ও তার বামষিক সবৃমিমূজলর অনুপাত 25:28 হজল বামষিক সুজদর হার — 
a) 3% 
b)12% 
c)10*5/7% 
d)8% 
 
4) বামষিক 10% সরল সুজদর হার a িাকার b মাজসর সুদ— 
a) ab/100 িাকা 
b) ab/120 িাকা 
c) ab/1200 িাকা 
d) ab/10 িাকা 
5) 1 বছজর আসল ও সুদ-আসজলর অনুপাত 8:9 হজল বামষিক সুজদর হার __। 
 
6) বামষিক সরল সুজদর হার 4% কেজক 3*3/4% হওযায অমলবাবুর বামষিক আয 60 িাকা কম হয।অমলবাবুর 
মূলধ্ন মনিিয কজরা। 
7) ককাজনা সরল সুজদর হার 950 িাকার 4 বছজরর সুদ এবং 1300 িাকার 6 বছজরর সুদ একজে 928 িাকা 
হজল বামষিক সরল সুজদর হার কত ? 
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Marks: 05 
 
1) একই সমজয রাম ও সযাম কপাস্ট অমিজস 2000 িাকা েমা রাজেন। 3 বছর পর তারা সুদসহ যোক্রজম 
2360 িাকা ও 2480 িাকা কিরত পান। বযাঙ্ক ও কপাস্ট অমিজস বামষিক শতকরা সরল সুজদর হাজরর অনুপাত 
েত হজব? 
 
2) অমল বযানামেি একমি বামি ততমর করার েনয বামষিক 12% সরল সুজদর হাজর 120000 িাকা বযাংক কেজক 
ধ্ার কনন। ধ্ার কনওযা এক বছর পর মতমন বামিমির প্রমত মাজস 2600 িাকা ভািা কদন। ধ্ার কনওযার কত 
বছর পর মতমন বামির ভািার আয কেজক বযাংজকর িাকা সুদসহ কশাধ্ করজবন? 
 
চক্রবৃমি সুদ ও সমহার বৃমি 
 
Marks: 01 & 02 
 
1) পযিাযক্রজম ছাি 20% ও 30% হজল সমতুলয ছাি হজব– 
a)40% 
b)42% 
c)43% 
d)44% 
 
2) যমদ আসল P িাকা, বামষিক সুজদর হার r% হয তজব n বছর পর সবৃমিমূলজক পমরমাি কত হজব যেন 
চারমি পজবি সুধ্ কদওযা হয—- 
a) P (1+r/400)^4n 
b)P (1- r/400)^4n 
c) (1+r/400)^4n 
d) ওপজরর ককাজনামিই সমিক নয । 
3) বামষিক r% হাজর P িাকা সরল সুদ ও চক্রবৃমি সুজদর পােিকয___। 
 
Marks: 05 
 
1) ককাজনা রাজেয পে মনরাপত্তা সংক্রান্ত প্রচারামভযাজনর মাধ্যজম পে দুর্িিনায প্রমত বছর তার পূবি বছজরর 
তুলনায 10% হ্রাস কপজযজছ। বতিমান বছজর ওই রাজেয যমদ 2916মি পে দুর্িিনা র্জি তাহজল 3 বছর পূজবি 
ওই রাজেযর দুর্িিনার সংেযা কত মছল । 
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2) ককাজনা মূলধ্জনর 2 বছজরর সরল সুদ ও চক্রবৃমি সুজদর পমরমাি 8400 িাকা ও 8652 িাকা হজল মূলধ্ন 
ও বামষিক সুজদর হার মহসাব কজরা । 
 
অংশীদামর কারবার 
Marks: 01 
 
1) একমি বযবসাযী মুস্তাক মকছু সমজযর েনয 1800 িাকা ও আরমস 9 মাজসর েজনয 1000 িাকা োিাজলা। 
উভয লভযাংশ সমান হজল মুস্তাজকর িাকা কয সমজযর েনয োিাজনা হজযমছল তা হজলা— 
a) 40 িাকা 
b) 25 িাকা 
c) 30 িাকা 
d) 45 িাকা 
 
2) একমি বযবসাযী X মকছু সমজযর েনয 1800 িাকা ও Y, 9 মাজসর েনয 1000 িাকা োিাজলা। উভজযর 
লভযাংজশর সমান হজল X-এর িাকা কয সমজযর েনয র্িাজনা হজযমছল, তা হজলা —- 
a) 3 মাস 
b) 6 মাস 
c) 5 মাস 
d) 4 মাস 
 
3) অনয ককাজনা শতি ছািা অংশীদামর বযবসাযী অংশীদারগি সমান সমজযর েনয মূলধ্ন মনজযামেত করজল 
তাজক __ বজল। 
 
4) A এর 1/2= B এর 1/3=C এর 1/5, A,B,C কক কমাি 570 িাকা ভাগ কজর মদজল B পাজব—- 
a) 170 িাকা 
b) 171 িাকা 
c) 169 িাকা 
d) 172 িাকা 
Marks: 02 
1) রাো ও অমভক দুেজন মমজল 2,50,000 িাকার একমি গামি মকজন 2,60,500 িাকায মবমক্র করজলন। গামিমি 
ককনার সমজয রাো অমভজকর 1½ গুন িাকা মদজয োকজল, কক কত িাকা লভযাংশ পাজবন। 
 
বীেগমিত 
মদর্াত সমীকরি 
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Marks: 01 
 
1) বাস্তব সহগযুক্ত একেন মবমশষ্ট অমধ্গত সমীকরিমি —- 
2) এই মববাদ সমীকরজির মবষয মূলত হজব যমদ (b^2 -4ac) — 
3) X^2 =6x সমীকরিমির বীেদ্বয __ ও _। 
 
Marks: 02 
 
1) x+(1/x)+2= 0 হজল x^10+1/x^13 = কত? 
2) যমদ p= 7+1/P হজল 5p/(p^2+p-1) এর মান কত? 
 
Marks: 03 
 
1) সমাধ্ান কজরা: (1/x)-(1/x+b )= (1/a)- (1/a+b), x≠0, -b 
 
2) দুমি ক্রমমক ধ্নাত্মক সংেযার বজগির সমমষ্ট 313 হজল সংেযা দুমি কী কী ? 
 
3) দুই অঙ্কমবমশষ্ট সংেযার একক স্থানীয অঙ্কমি দশক স্থানীয অঙ্ক অজপক্ষা 6 কবমশ এবং অঙ্কদ্বজযর গুিিল 
সংেযামির কচজয 12 কম। দুই অজঙ্কর সংেযামির একক স্থানীয অঙ্ক কী কী হজত পাজর ? 
অনুপাত ও সমানুপাত 
Marks: 01 
 
1) 16 ও 25 এর মধ্যসমানুপামত— 
a) 400 
b) 20 
c) 100 
d) 40 
 
2) 2a=3b=4c হজল a:b:c হজব—- 
a) 3:4:6 
b)4:3:6 
c)3:6:4 
d)6:4:3 
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3) a:2= b:5=c:8 হজল a এর 50%= b এর 20% = c এর _% ——— 
a) 12½ 
b)11½ 
c)12¼ 
d)12 
 
4) (3x -3y): (3x+2y)= 3:4 হজল x:y =??_। 
 
Marks: 02 
 
1) যমদ x:y= 2:3 হয তজব (4x-y) : (2x+3y) কত হজব? 
2) অমভক 10 মাজস যা আয কজরন, 11 মাজস তা েরচ কজরন। তর মামসক আয ও বাৎসমরক সঞ্চজযর 
অনুপাত কত ? 
3) x,12,y, 27 ক্রমমক সমানুপাজতর হজল x ও y এর মান কত? 
 
Marks: 03 
 
1) a,b,c ক্রমমক সমানুপামত হজল প্রমান কজরা 1/b=( 1/b-a ) + (1/b-c) (a≠b, b≠c) 
 
2) a,b,c,d ক্রমমক সমানুপামতক হজল প্রমাি কজরা, (b-c)^2 + (c-a)^2 + (b-d)^2 = (a-d)^2 
 
3) (a+b+c+d) : (a+b-c-d-d) = (a-b+c-d) :(a-b-c+d) হজল প্রমান কজরা a:b =c:d 
 
করিী/কভদ 
েযামমমত 
1) একমি রম্বজসর দুমি কজিির তদর্িয 24cm ও 10cm হজল রম্বসমির পমরসীমা হজব — 
a) 13 cm 
b) 26 cm 
c)52 cm 
d)25 cm 
 
2) 6cm, 8cm, ও 10 cm বাহু মবমশষ্ট মেভুজের পমরবযাসাধ্ি হজব— 
a) 5cm 
b) 6 cm             EK 24 news 
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c) 5.5 cm 
d) 6.5 cm 
3) O ককন্দ্রীয বৃজত্তর PQ ও RS দুমি সমান তদজর্িযর েযা। O মবনু্দ কেজক PQ েযা এর দূরত্ব 8cm হজল 0মবনু্দ 
কেজক RS েযা -এর দূরত্ব —- 
a) 8 cm 
b)10 cm 
c)4 cm 
d) 16 cm 
 
4) একমি বৃজত্ত দুমি েযা AB ও AC পরস্পর লম্ব। AB= 4cm ও AC= 3cm হজল বৃত্তমির বযাসাধ্ি হজব— 
a) 2 cm 
b) 2.6 cm 
c) 2.7 cm 
d) 2.5 cm 
Marks: 02 
 
1) একমি বৃজত্তর দুমি েযা PQ ও PR পরস্পর লম্ব। বৃজত্তর বযাসাজধ্ির তদর্িয r cm হজল েযা QR এর তদর্িয কত 
? 
 
2) দুমি বৃজত্তর বযাসাজধ্ির তদর্িয 8cm ও 3cm এবং তাজদর ককন্দ্রদ্বজযর মজধ্য দূরত্ব 13 cm। বৃত্ত দুমির একমি 
সরল সাধ্ারি স্পশিজকর তদর্িয কত ? 
 
3) 36cm ও 16 cm বযাসাধ্িমবমশষ্ট দুমি বৃত্ত বমহস্থভাজব স্পশি বৃত্ত দুমির সরল সাধ্ারি স্পশিজকর তদর্িয কত? 
 
Marks: 05 
 
উপপাদয সাজেশন  
 
1. প্রমাি কজরা– যমদ দুমি বৃত্ত পরস্পরজক স্পশি কজর, তাহজল স্পশি মবনু্দমি ককন্দ্র দুমির সংজযােক 
সরলজরোংজশর ওপর অবমস্থত হজব। 
2. প্রমাি কজরা —অধ্িবৃত্তস্থ ককান সমজকান। 
3. প্রমাি কজরা–ককাজনা বৃজত্তর একমি বৃত্তচাজপর দ্বারা গমিত সমু্মে ককন্দ্রস্থ ককান ওই চাজপর দ্বারা গমিত 
কযজকাজনা মবধ্বস্ত ককাজির মদ্বগুি । 
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4. প্রমাি কজরা—-বযস নয এরূপ ককাজনা েযাজক যমদ বৃজত্তর ককন্দ্রমবনু্দগামী ককাজনা সরলজরো সমমদ্বেমিত 
কজর,তাহজল ওই সরলজরো ওই েযা এর লম্ব হজব। 
5. প্রমান কজরা— কযজকাজনা সমজকািী মেভুজের সমজকৌমিক মবনু্দ কেজক অমতভুজের ওপর লম্বা অঙ্কন করজল 
ওই লজম্বর উভয পার্শ্িমস্থত মেভুেদ্বয সদৃশ এবং ওই মেভুেগুমলর প্রজতযজক মূল মেভুজের সজে সদৃশ। 
6. প্রমাি কজরা— বৃজত্তর ককাজনা মবনু্দজত স্পশিক ও ওই স্পশিমবনু্দগামী বযাসাধ্ি পরস্পর লম্বভাজব অবমস্থত । 
7. প্রমান কজরা— বৃজত্তর বমহঃস্থ ককাজনা মবনু্দ কেজক কয দুমি স্পশি অঙ্কন করা যায তাজদর স্পশি মবনু্দ দুমির 
সজে বমহঃস্থ মবনু্দর সংজযােন সরলজরোংশ দুমির তদর্িয সমান এবং তারা ককজন্দ্র সমান ককাি উৎপন্ন কজর । 
 
মাধ্যমমজকর সম্পাদয সাজেশন: 
 
1. একমি বাহুর তদর্িয 6.2cm এবং ওই বাহু সংলগ্ন ককান্ দুমির পমরমাপ 50° ও 75°। ওই মেভুজের অন্তবৃত্ত 
অঙ্কন কজরা । 
2. একমি কসমম তদজর্িযর সমবাহু মেভুে অঙ্কন কর এবং কযমির পমরবৃত্ত অঙ্কন কজরা । 
3. 3.3cm বযাসাধ্ি মবমশষ্ট একমি বৃত্ত অঙ্কন কজরা। এই মভমত্তর ওপর অবমস্থত কযজকাজনা মবনু্দজত বৃজত্তর স্পশিক 
অঙ্কন কজরা । 
  
পমরমমমত: 
 
1. একমি পুকুজরর তদর্িয প্রস্থ ও উচ্চতা যোক্রজম 60cm, 40cm, ও 30cm। পুকুজরর কত মলিার েল আজছ 
? 
2. একমি লম্বা বৃত্তাকার েমমর আযতন ও বক্রতজলর কক্ষেিল সাংেযমাজন সমান হজল, কসমির বযাসাধ্ি মনিিয 
কজরা । 
3. একমি লম্বা বৃত্তাকার কচাজের উচ্চতা কসমির বযাসাজধ্ির মদ্বগুন, যমদ উচ্চতা 6 গুি হজতা, তজব কচােমির 
আযতন 539 র্ন কেমসমম কবমশ হজতা। কচােমির উচ্চতা কত? 
4. একমি র্নক ও একমি কগালজকর পৃষ্ঠতজলর কক্ষেপাল সমান হজল তাজদর আযতজনর অনুপাত কত ? 
5. একমি ধ্াতব কগালজকর উপমরতল এমনভাজব ককজি কনওযা হজলা নতুন কগালজকর বক্রতজলর কক্ষেিল 
আজগরগুজলাজক মিক অজধ্িক হয। ককজি কনওযা অংজশর আযতজনর সজে অবমশষ্ট কগালজকর আযতজনর অনুপাত 
মনিিয কজরা। 
6. দুমি লম্ব বৃত্তাকার মনজরি েমমর আযতন সমান এবং তাজদর উচ্চতার অনুপাত 1:2 হজল তাজদর বযাসাজধ্ির 
তদজর্িযর অনুপাত কত? 
7. একমি র্নজকর প্রজতযকমি ধ্াজরর তদর্িয 50%বৃমি কপজল, র্নকমির সমগ্রতজলর কক্ষেিল শতকরা কত বৃমি 
পাজব ? 
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