=========================: গনিত :==============================

1. 60-75-এর মধ্যে মমৌনক সংখ্োগুনর মযাগফ কত?
Ans. 60-75-এর মধ্যে মমৌনক সংখ্োগুন হ 61,67,71,73
তাহধ্ মযাগফ=61+67+71+73= 272.
2. ময ক্ষু দ্রতম পূিনবগন সংখ্ো 16,24,32-দ্বারা নবভাজ্ে তা নক?
Ans. 16,24,32-এর .সা.গু= 32*3=96, 96=16*6
অতএব-নিধ্িনয় পূিনবগন সংখ্ো = 16*6*6=96*6=576.
3. মকান্ ক্ষু দ্রতম সংখ্োধ্ক 45 দ্বারা গুি করধ্ গুিফ একটি পূিনবগন সংখ্ো হধ্ব?
Ans. 45 = 3*3*5 =45.
অতএব- 45-মক 5 দ্বারা গুি করধ্ গুিফ একটি পূিনবগন সংখ্ো হধ্ব.
4. 561-এর মমৌনক উৎপাদকগুনর মযাগফ কত হধ্ব?
Ans. 561 = 11*3*17.
অতএব- মমৌনক উৎপাদকগুনর সমনি হধ্ব- 11+3+17 =31.
5. 3,0,4 দ্বারা গঠিত নতি অঙ্ক নবনলি সংখ্োগুনর মযাগফ কত?
Ans. 3,0,4 দ্বারা 4টি নতি অধ্ঙ্কর সংখ্ো গঠিত হধ্ব.
অতএব- সংখ্োগুনর সমনি হ- 304+340+403+430= 1477.
6. দুটি সংখ্োর মযাগফ 315 ও গ.সা.গু. 35 হধ্ কত মজ্াড়া সংখ্ো হধ্ত পাধ্র?
Ans. 315/35= 9, 9= 8+1, 9= 7+2, 9= 4+5.
অতএব-নতি মজ্াড়া সংখ্ো হধ্ত পাধ্র.

7. দুটি সংখ্োর অিুপাত 3:4 ও গ.সা.গু. 4 যনদ হয় তাহধ্ .সা.গু নক হধ্ব?
Ans. .সা.গু= গ.সা.গু.* অিুপাধ্তর গুিফ
.সা.গু= 4*(3*4)= 48.
8. 625 টাকার 8% কত হধ্ব?
Ans. 625 টাকার 8%= 8/100*625= 50.
9. একটি ম ৌবাচ্চায় জ্ যধ্র 425 নটার| একটি ফু ধ্টা নদধ্য় 8% জ্ মবর হধ্য় মগধ্
অবনলি কত জ্ থাকধ্ব?
Ans. অবনলি জ্= (100-8)%= 92%

অতএব- অবনলি জ্= 92/100*425= 23*17= 391 Lt.
10. 135-এর 35% = x-এর 45% হয় তাহধ্ x=কত হধ্ব?
Ans. 135-এর 35% = x -এর 45% or, 135*35/45= 105.
11. A:B=2:3, B:C=5:4, C:D=7:8 তাহধ্ A:D=কত হধ্ব?
Ans. A:D= A/B*B/C*C/D= 2/3*5/4*7/8= 35:48.
12. A:B=2:3, B:C=4:5, C:D= 5:7 যনদ হয় তাহধ্ A:C:D=?
Ans. A:B=2:3, B:C=4:5, C:D= 5:7 হধ্
A:C:D= (2*4*5):(3*5*5):(3*5*4)= 8:15:21
13. একটি থনধ্ত সমসংখ্ক এক টাকা,50 পয়সা,25 পয়সা আধ্ে| থনধ্ত যনদ 35 টাকা
থাধ্ক তধ্ব প্রধ্তেক মুদ্রার সংখ্ো নক হধ্ব?
Ans. প্রধ্তেক মুদ্রা সংখ্ো= মমাট টাকা/মুদ্রার মূে সমনি.
= 35/(1+0.5+0.25)
= 20টি.
14. A,B,C –এর আধ্য়র অিুপাত 2:9:11, B –এর আয় A –র মথধ্ক 280 টাকা মবলী,
তাহধ্ C –এর আয় কত?
Ans. A:B:C=2:9:11
তাহধ্- A:B=2:9
A –এর মথধ্ক B –এর আয় 280 টাকা মবলী.
অতএব- C –এর আয়= 280*11/(9-2)= 440 টাকা|
15. 64 নটার নমশ্রধ্ি দুয আর জ্ধ্র অিুপাত 1:3, তাহধ্ দুধ্যর পনরমাি কত?
Ans. দুয = (1*64)/(1+3)= 16
জ্ = (3*64)/(1+3)= 48.
16. 1kg াধ্র দাম 25% বৃনি মপধ্ মূে বৃনি পায় 12 টাকা| তাহধ্ িতু ি
কত?
Ans. 12+(12/25*100)=12+48=60 টাকা|

াধ্র দাম

17. জ্ বরধ্ফ পনরিত হধ্ 10% আয়তধ্ি বাধ্র| বরফ গধ্ জ্ধ্ পনরিত হধ্, আয়তি
কত কমধ্ব?
Ans. 10%= 1/10
অতএব- আয়তি কমধ্ব= 1/(10+1)*100= 9(1/11).

18. ন নির দাম 25% বাড়ায় একটি পনরবাধ্রর খ্র
পাধ্বAns. 25/(100+25)*100% = 20%

একই রাখ্ধ্ত ন নির বরাদ্দ হ্রাস

19. াধ্র দাম 5% হ্রাস মপধ্য়ধ্ে তাহধ্ একটি পনরবাধ্রর খ্র
বৃনি পাধ্বAns. 5/(100-5)*100%
5/95*100%= 1/19*100%= 5(5/19).

িা কনমধ্য়

াধ্র বেবহার

20. এক অসৎ বেবসানয় 9% ক্ষনতধ্ত কাপড় নবনি কধ্র|নকন্ত্তু কাপড়টি মাধ্প প্রনত
নমটাধ্রর বদধ্ 91cm মদয়|তাহধ্ তার লতকরা াভ বা ক্ষনত কত?
Ans. লতকরা াভ বা ক্ষনত = {(100-9)*100/91-100}%
= {(91*100)/91-100}%
= (100-100)%= 0% ans
21. 40.50 টাকা kg দধ্রর াধ্য়র সাধ্থ 95.50 দধ্রর
াধ্য়র দাম 55.50টাকা/kg হধ্ব|
Ans. (95.50-55.50):(55.50-40.50)
= 40:15
= 8:3ans

া কী অিুপাধ্ত মমলাধ্ নমশ্র

22. এক ফাধ্মন কধ্য়কটি মুরনগ ও োগ আধ্ে| তাধ্দর মাথার সংখ্ো 100 ও পাধ্য়র
সংখ্ো 320 হধ্ কত মুরনগ ও োগ আধ্ে?
Ans. মুরনগর সংখ্ো= {(4*100-320)/2}
=40টি
োগধ্র সংখ্ো= {(320-2*100)/2}
= 20টি
23. মীিা 20% োধ্ড় 1200 টাকা নদধ্য় একটি লাড়ী নকি|লাড়ীটির যাযনমূে কত নে?
Ans. যাযনমূে= 1200*100/80=1500 টাকা|
24. মকাি মূযধ্ির 4বেধ্রর সর সুদ-এর 1/4 হয়|ওই মূযি 2বেধ্র একই হাধ্র সুদ
ও আস নমধ্ 450 হয়| মূযধ্ির পনরমাি কত?
Ans. যনর আস= x টাকা| অতএব -4বেধ্রর সুদ= x/4 টাকা|
অতএব- 2বেধ্রর সুদ= x/8 টাকা| বা, 9x/8= 450;
বা, x= 450*8/9=400 টাকা|

25. 10% সুদর নবনিধ্য়াধ্গর টাকা কত বেধ্র নতি গুি হধ্ব?
Ans. যনর x টাকা নবনিধ্য়াগ কধ্রনে|
এর নতি গুি= 3x টাকা|
তাহধ্ সুদ হধ্ব= 3x-x = 2x টাকা|
অতএব- সময়= (2x*100)/(x*10)= 20বের|
26. 10 টাকা নটার দধ্র 12 নটার দুয কত নটার জ্ মমলাধ্ 8 টাকা নটার দধ্র
নবনি করা যাধ্ব?
Ans. জ্ মমলাধ্ত হধ্ব= 12*(10-8)/8= 3 নটার|
27. জ্ধ্র সাধ্থ কত অিুপাধ্ত দুয নমনলধ্য় নবনি করধ্ 33(1/3)% াভ হধ্ব?
Ans. জ্ ও দুধ্যর অিুপাত= 100/(3*100)= 1:3.
28. 150gm ন নির দ্রবধ্ি 20% ন নি আধ্ে|ওই দ্রবধ্ি কত ন নি মমলাধ্ ন নির পনরমাি
মমাট নমশ্রধ্ির 25% হধ্ব?
Ans. 150*(25-20)/(100-25)= 10gm
29. 25,27,29,31,33- সংখ্োগুনর গড় কত?
Ans. (25+33)/2= 58/2= 29
30. প্রথম 31টি প্রকৃ ত সংখ্োগুনর গড় কত?
Ans. (31+1)/2= 32/2= 16
31. 1-39 পযনন্ত নবধ্জ্াড় সংখ্োগুনর গড় কত?
Ans. (39+1)/2= 40/2= 20
32. 1-30 পযনন্ত মজ্াড় সংখ্োগুনর গড় কত?
Ans. (30+2)/2= 32/2= 16
33. প্রথম 17টি নবধ্জ্াড় সংখ্োগুনর গড় কত?
Ans. প্রথম 17টি নবধ্জ্াড় সংখ্োগুনর গড়=17 ans.
34. প্রথম 52টি মজ্াড় সংখ্োগুনর গড় কত?
Ans. প্রথম 52টি মজ্াড় সংখ্োগুনর গড়=(52+1)= 53
35. 1-10 পযনন্ত পরপর প্রকৃ ত সংখ্োগুনর বধ্গনর গড় কত?
Ans. (10+1)*(2*10+1)/6= (11*21)/6= 77/2= 38.5

36. 1-8 পযনন্ত পরপর প্রকৃ ত সংখ্োগুনর ঘি-এর গড় কত?
Ans. {8(8+1)(8+1)/4}= 2*81= 162
37. প্রথম 11টি মজ্াড় সংখ্োগুনর বধ্গনর গড় কত?
Ans. {2(11+1)(2*11+1)/3}= (2*12*23)/3= 184
38. একটি মেি 45km গনতধ্ত যায় এবং 36km গনতধ্ত নফধ্র আধ্স,তাহধ্ সমগ্র যাত্রাপধ্থ
গড় গনতধ্বগ কত?
Ans. (2*45*36)/(45+36)= 40
39. একটি মেধ্ 3km গনতধ্ত স্কু ধ্ যায় এবং 2km গনতধ্ত বানড় নফধ্র আধ্স, সমগ্র
যাত্রাপধ্থ 5 ঘন্টা সময় াধ্গ তাহধ্ স্কু - বানড়র দুরত্ব কত?
(3*2)/(3+2)*5= 6km
40. সূত্র= L নমটার দদধ্ঘনর একটি মেি L1 নমটার দদধ্ঘনর একটি মসতু ধ্ক T sec-এ
অনতিম কধ্র|তাহধ্ L2 নমটার দদধ্ঘনর একটি মসতু ধ্ক অনতিম করধ্ব?
Ans. (L+L2)/(L+L1)*T
41. সূত্র= দুধ্টা মেি নবপরীত নদক মথধ্ক X km/hr ও Y km/hr গনতধ্ত আধ্স|যনদ প্রথম
মেিটি নদ্বতীয় মেিটির এক যাত্রীধ্ক t sec-এ অনতিম কধ্র তাহধ্ প্রথম মেিটির দদঘন
কত?
Ans. 5/18(x+y)t নমটার|
42. মেি নবপরীত নদক মথধ্ক নভন্ন গনতধ্ত আসা একই দদধ্ঘনর দুটি মেি একটি াঠিধ্ক
যথািধ্ম t ও k মসধ্কধ্ে অনতিম কধ্র| তাহধ্ তারা পরষ্পরধ্ক অনতিম করধ্ব
Ans. 2tk/(t+k)sec
43. একই নদক মথধ্ক নভন্ন গনতধ্ত আসা একই দদধ্ঘনর দুটি মেি একটি াঠিধ্ক যথািধ্ম t
ও k মসধ্কধ্ে অনতিম কধ্র| তাহধ্ তারা পরষ্পরধ্ক অনতিম করধ্ব
Ans. 2tk/(k-t).
(k~t)
44. নির জ্ধ্ মিৌকার গনতধ্বগ 9km/hr ও মরাধ্তর গনতধ্বগ 5km/hr, মরাধ্তর অিুকূধ্
70km মযধ্ত কত সময় াগধ্ব?
Ans. অিুকূধ্র গনতধ্বগ= (9+5)= 14km
সময় াগধ্ব= 70/14= 5hr
45. সূত্র= a,b,c একটি বেবসায় a:b:c অিুপাধ্ত টাকা মদয় যনদ নবনিধ্য়াধ্গর সময় টাকার
অিুপাত x:y:z হয়,তধ্ব াধ্ভর অিুপাত হধ্ব?

Ans. ax:by:cz
46. a,b,c একটি বেবসায় a:b:c অিুপাধ্ত টাকা মদয় যনদ তাধ্দর াধ্ভর অংধ্লর অিুপাত
p:q:r হয় তধ্ব নবনিধ্য়াধ্গর সময় অিুপাত নে
Ans. (p/a):(q/b):(r/c)
****নকেু সূত্র==============
****আস= P , সুধ্দর হার= r , সময়= t , সুদ-আস= A , মমাট সুদ = R. ***
47. সূত্র= মমাট সুদ = (R)= Ptr/100
48. আস= (P) = (R*100)/tr
49. সুধ্দর হার= (r) = (R*100)/Pt
50. সময়= (t) = (R*100)/Pr

