
 

 

WB JEXPO 2019 QUESTION PAPER WITH DETAILED 

SOLUTION   

 

1. যে ধাতুটি লঘু HCL এর সাথে বিবিয়ায় H2 যেয় তা হল । 

(i) Au  

(ii) Ag  

(iii) Pt     

(iv) Al  

Ans: (iv) Al 

2. েবে একটি ভগ্াাংথের লি এর সথে 1 যোগ করা হয় তথি ভগ্াাংথের মান 1 হয় । েবে 

ভগ্াাংথের হথরর সথে 1 যোগ করা হয় তথি ভগ্াাংথের মান ½ হয় , ভগ্াাংে টি হল  

(i) ½  

(ii) 3/5 

(iii) 2/3 

(iv) 2/5  

Ans: (iii) 2/3  

সমাধানঃ ধরি ভগ্নাংশটি হল x/y 

প্রশ্নননুসনরি,  

(x+1)/y=1 --------(i) 

x/(y+1)=1/2 -------(ii) 

(i) নাং সমীকিণ থেরক পনই, 

X+1=y------(iii) 



 

 

(ii) নাং সমীকিণ থেরক পনই, 

2x=y+1 

বন, y= 2x-1------ (iv)  

(iii) নাং ও (iv) নাং সমীকিণ থেরক y এি মনণ তুলনন করি পনই, 

X+1=2x-1 

বন, -x=-2 

বন, x=2 

X এি মনণ (iii) নাং সমীকিরণ বরসরে পনই , 

Y=3 

∴ ভগ্নাংশ টি হল x/y = 2/3 

3. ksin = √3 , k cos =1 যেখাথন k>0 এিাং  0 ≤  ≤ 90 তাহথল k এিাং এর মান কত 

? 

(i) k=2,  =60 

(ii) k=2, =30 

(iii) k=√10 , =60 

(iv) k=√10, =30 

Ans: (i) 

সমাধানঃ 

 

(i) নাং ও (ii) নাং সরমকিণ থক বর্গ করি থ নর্ করি পনই , 



 

 

 

আবনি (i) নাং সমীকিণরক  (ii) নাং সমীকিণ দ্বনিন ভনর্ করি পনই, 

∴ 

 

   

 

4. বসবলকন হল একটি  

(i) অধধপবরিাহী 

(ii) অন্তরক  

(iii) অপবরিাহী 

(iv) পবরিাহী 

Ans: (i) অধধপবরিাহী 

5. েবে sec+tan=x , তাহথল tan হল  

(i) (x2+1)/x     

(ii) (x2-1)/x      

(iii) (x2+1)/x     

(iv) (x2-1)/2x 

Ans: (iv) (x2-1)/2x 

সমাধানঃ  

sec+tan =x ---- (i) 



 

 

আবনি , sec 2 - tan2 =1 

বন, (sec+tan)(sec-tan) = 1 

বন, (sec-tan)= 1/x [ (i) নাং থেরক ] 

∴ tan  

= ½[(sec+tan)-(sec-tan)] 

= ½(x- 
1

𝑥
) 

= 
𝑥2−1

2𝑥
  

6. েবে R = (S+T)P/3 , তাহথল T এর সমতুলয  

(i) (3R-S)/P   (ii) PR/3 –S  (iii) 3R/P +S   (iv) 3R/P –S  

Ans: (iv) 3R/P –S 

সমাধানঃ 

R = (S+T)P/3 

বন, 3R = (S+T)P 

বন, (3R/P)-S = T  

7. একজন 4  বকবম প্রবত ঘণ্টা যিথগ সাইথকল চালায় । েবে যস 45 বমবনট সাইথকল চালাথনার পর 

15 বমবনট বিরবত যনয় , তথি 12 বকবম অবতিম করথত তাাঁ র কত সময়  লাগথি ?  

(i) 4 ঘণ্টা 35 বমবনট  

(ii) 4 ঘণ্টা  

(iii) 3 ঘণ্টা  

(iv) 3 ঘণ্টা 45 বমবনট  

Ans: (iv) 3 ঘণ্টন 45 রমরনট 

সমাধানঃ 



 

 

র্রতরবর্ = 4 রকরম / ঘণ্টন  

45 রমরনরট অরতক্রম করি = (45/60 4 ) রকরম = 3 রকরম 

বনরক পে = 12-3=9 রকরম  

∴ 9 রকরম পে অরতক্রম কিরত সমে লনর্রব = 9/4 ঘণ্টন = 2
1

4
 ঘণ্টন = 2 ঘণ্টন 15 রমরনট  

∴ থমনট সমে লনরর্ = 2 ঘণ্টন 15রমরনট + 45 রমরনট + 15 রমরনট = 3 ঘণ্টন 15 রমরনট  

8. সমতল আয়না দ্বারা উৎপন্ন প্রবতবিম্ব  

(i) সে ও যসাজা 

(ii) সে ও উথটা  

(iii) অসে ও যসাজা  

(iv) অসে ও উথটা  

Ans: (iii) অসে ও যসাজা 

9. তাথরর যরাথধর সথে িযস্তানুপাবতক  

(i) প্রস্থথেথের যেত্রফল  

(ii) যরাধাঙ্ক  

(iii) দেঘধয  

(iv) উষ্ণতা  

Ans: (i) প্রস্থথেথের যেত্রফল 

10. বনথেধ েক বহসাথি কাথজ লাথগ না এমন িস্তুটি হল  

(i) যফনলপেযাবলন 

(ii) টলুইন  

(iii) বমোইল যরড  

(iv)  বমোইল অথরঞ্জ  



 

 

Ans: (ii) টলুইন 

11. (3 0 y )2   2 (xy)0 = ? 

(i) 18 y2 

(ii) 36xy3 

(iii) 2y2 

(iv) 6xy2   

Ans: (iii) 2y2  

সমাধানঃ 

(3 0 y )2   2 (xy)0  

= 2y2  [ থ রহতু a 0 =1 ] 

12. ABC  বত্রভুথজ AB = BC , B = xএিাং A = (2x-20) তাহথল B = ? 

(i) 30  

(ii) 40 

(iii) 44 

(iv) 64 

Ans: (iii) 44 

সমাধান 

 

প্রদত্ত AB=BC 



 

 

∴ A=C=(2x-20) 

এবাং A+B+C=180 

বন, 2A+B=180 , [ A =C ] 

বন, 2(2x-20)+x=180 

বন, 4x-40+x=180 

বন, 5x=180+40 

বন, x=220/5 

বন, x=44 

13.দুটি সাংখযার একটি তৃতীয় সাংখযা যেথক 30% কম ও অনযটি তৃতীয় সাংখযা যেথক 37% কম । 

বদ্বতীয় সাংখযাটি প্রেম সাংখযার তুলনায় কত েতাাংে কম ? 

(i) 7%  

(ii) 10%  

(iii) 4%  

(iv) 3% 

Ans: (ii) 10% 

সমাধানঃ 

ধরি তৃতীে সাংখ্যন 100 

∴ প্রেম সাংখ্যন = 100-30=70 

এবাং রদ্বতীে সাংখ্যন = 100-37=63 

রদ্বতীে সাংখ্যন প্রেম সাংখ্যনি তুলননে [(70-63)/70  100] % কম 

= 7/70  100% কম 



 

 

= 10% কম  

14. রাম ও েযাথমর িয়থসর পােধকয 16 িছর । 6 িছর আথগ েযাথমর িয়স রাথমর িয়থসর 3 গুন 

বছল , তাথের িতধ মান িয়স কত ? 

(i) 14িছর,  30িছর  

(ii) 12িছর ,  28িছর 

(iii) 16িছর , 34িছর 

(iv) 18 িছর, 38িছর  

Ans: (i) 14িছর,  30িছর 

সমাধানঃ 

ধরি িনরমি বেস xবছি 

∴ শযনরমি বেস = (x+16) বছি 

6 বছি আরর্ িনরমি বেস = (x-6) বছি 

6 বছি আরর্ শযনরমি বেস = (x+16)-6 = (x+10) বছি  

শতগ ননুসনরি, 

X+10 = 3(x-6) 

বন, x+10=3x-18 

বন, x-3x= -10-18 

বন, -2x = -28 

বন, x =14 

∴ িনরমি বেস = 14 বছি  

শযনরমি বেস = 14+16= 30 বছি 

15.ওথয়বডাং এর উথেথেয যকান গযাস িযািবহত হয়? 



 

 

(i) C2H2 

(ii) C2H4 

(iii) C4 H10 

(iv) CH4  

Ans: (i) C2H2 

16. েথের তীক্ষ্ণতা োহার উপর বনভধ র কথর তা হল  

(i) বিস্তার 

(ii) তরে দেঘধয  

(iii) কম্পাঙ্ক  

(iv) গবতথিগ 

Ans: (iii) কম্পাঙ্ক 

17. বতন মুদ্রাথক টস করা হল । সিধাবধক দুটি যটল পড়ার সম্ভিনা বনর্ধয় কথরা । 

(i) 7/8 

(ii) 1/8 

(iii) 2/8 

(iv) 4/8 

Ans: (iv) 4/8 

সমাধানঃ 

ধিন নক একটি থ নোঁ ক শূনয মুদ্রন একবনি টস কিন হরল থহড ও থটল পড়নি ঘটননরক  েনক্ররম H ও T দ্বনিন 

সূরিত কিন হল । 

সমসম্ভব পিীক্ষনি নমুননরদশ S হরল , 

S = { HHH,HHT,HTH,HTT,THH,THT,TTH,TTT} 



 

 

∴ n(S) = নমুননরদশ S  এি অন্তর্গত সমভনরব সম্ভনবয নমুনন রবনু্দি সাংখ্যন = 8 

ধিন নক A থসট দ্বনিন দুটি থটল পড়নি ঘটনন সূরিত হে  

∴ A= {HTT,THT,TTH,TTT} 

∴ n(A) =4 

সুতিনাং সম্ভবননি র্নরণরতক সাংজ্ঞন থেরক পনই ,  

P(A) = n(A)/n(S)= 4/8 

18. বনম্নবলবখত যকানটি বেথয় েে অথপো দ্রুতগামী উথড়াজাহাথজর দ্রুবত িযাপ্ত করা হয় ? 

(i) মযাক সাংখযা  

(ii) যডবসথিল 

(iii) হাজধ   

(iv) ওয়াট  

Ans: (i) মযাক সাংখযা 

19. 20. 0 degree C উষ্ণতায় শুষ্ক িায়ুথত েথের যিগ  

(i) 367বমটার / যসথকন্ড 

(ii) 331 বমটার / যসথকন্ড 

(iii) 3847 বমটার / যসথকন্ড 

(iv) 1505 বমটার / যসথকন্ড  

Ans: (ii) 331 বমটার / যসথকন্ড 

20. বনম্নবলবখত চারটি সমীকরর্ (A) ,(B) ,(C) এিাং (D) যকান সমীকরর্টি িাবক বতনটি সবমকরর্ 

যেথক আলাো ? 

(i) (A+B)2-4AB 

(ii) (A-B)2 +4AB 



 

 

(iii) A2+B2 -4AB+2AB 

(iv) A2-B2+2B(B-A) 

Ans: (ii) (A-B)2 +4AB 

সমাধানঃ 

(i) (A+B)2-4AB = (A-B)2 

(ii) (A-B)2 +4AB = (A+B)2 

(iii) A2+B2 -4AB+2AB 

= A2+B2-2AB 

= (A-B)2  

(iv) A2-B2+2B2-2AB 

= A2+B2-2AB 

=(A-B)2  

21. আথপবেক ঘনথের মাত্রাবভবিক সাংথকত  

(i) [ M0L0T0] 

(ii) [M0LT0] 

(iii) [MLT] 

(iv) [ML0T-1] 

Ans: (i) [ M0L0T0] 

22.একটি আয়তথেথত্রর দেঘধয তাাঁ র প্রথস্থর যচথয় 12 যসবম যিবে এিাং ইহার পবরবসমার মান 200 

যসবম । যকানও িৃথির িযাথসর মান কত হথল িৃথির যেত্রফল ঐ আয়তথেথত্রর যেত্রফথলর 

সাথে সমান হথি ? 

(i) 44 যসবম 

(ii) 56 যসবম 



 

 

(iii)28 যসবম 

(iv) 45 যসবম 

Ans: (ii) 56 যসবম 

সমাধানঃ 

ধরি আেতরক্ষরেি প্রস্থ x থসরম । 

∴আেতরক্ষরেি দদঘগয = (x+12) থসরম 

শতগ ননুসনরি ,  

2(x+x+12) = 200 

বন, 2x+12=100 

বন, 2x = 100-12 

বন, x = 88/2 

বন, x =44  

∴আেতরক্ষরেি প্রস্থ = 44 থসরম 

এবাং দদঘগয = 44+12= 56 থসরম  

সুতিনাং আেতরক্ষরেি থক্ষেফল = 56  44 বর্গ থসরম  

= 2464 বর্গ থসরম  

এখ্ন বৃরত্তি থক্ষেফল = 2464 বর্গ থসরম 

সুতিনাং , 



 

 

 

 

∴বযনস = 2  28 = 56 থসরম 

23. NaCl এিাং আথয়াবডন এর বমশ্রর্থক পৃেক করা োয়  

(i) পবরস্রুবতকরন 

(ii) ঊর্ধ্ধ পাতন  

(iii) পাতন 

(iv) দ্রবিভূতকরন  

Ans:  (ii) ঊর্ধ্ধ পাতন 

24. 0.87 গ্রাম MnO2 ও অবতবরক্ত গাথড়া HCL এর বিবিয়ায় প্রাপ্ত Cl2 গযাথসর STP যত 

আয়তন হল  

(i) 229 বমবল বলটার  

(ii) 2.24 বলটার 

(iii) 8.4 বলটার  

(iv) 112 বমবলবলটার  

Ans:  



 

 

25.(6,4) এিাং (1,-7) বিনু্দদুটির সাংথোগকারী যরখাটি x অে দ্বারা যে অনুপাথত বিভক্ত হয় তা 

হল  

(i) 1:3 

(ii) 2:7 

(iii) 4:7 

(iv) 6:7 

Ans: (iii) 4:7 

সমাধানঃ 

ধরি প্রদত্ত রবনু্দদ্বরেি সাংর নজক থিখ্নাংশ x অক্ষ দ্বনিন m:n অনুপনরত রবভক্ত হে । 

∴ থছদরবনু্দি সমীকিণ = ( m+6n/m+n , -7m+4n/m+n)  

থ রহতু রবনু্দটি x অরক্ষি ওপি অবরস্থত  

∴ -7m+4n/m+n =0 

বন, -7m+4n= 0 

বন, -7m= -4n 

বন, m:n = 4 : 7  

26. 250 ও 1000 এর মথধয 3 দ্বারা বিভাজয স্বাভাবিক সাংখযাগুবলর সমবি হল  

(i) 157365 

(ii) 153657 

(iii) 156375 

(iv) 155637 

Ans: (iii) 156375 

সমাধানঃ  



 

 

250 ও 1000 এি মরধয 3 দ্বনিন রবভনজয স্বনভনরবক সাংখ্যনগুরলি  সমরি  

252 + 255 + 258 + 261+264+……..+999 

এই থেণীটি একটি সমনন্তি প্রর্রত থেণী  

a = 252 

d = 3 

tn= 999 

ধরি পদসাংখ্যন = n 

∴ a+(n-1)d = 999 

বন, 252 + (n-1)(3) = 999 

বন, (n-1) (3) = 999-252 

বন, (n-1) (3) = 747 

বন, (n-1) = 249 

বন, n= 250 

Sn  

= n/2{2a+(n-1)d} 

= 250/2 {2(252)+ 249(3)} 

= 125 (504+747) 

= 125 1251 

= 156375 

27. Cu এিাং (1:1) HNO3 েীতল অিস্থায় বিবিয়া করথল উৎপন্ন গযাস  

(i) N2 

(ii) N2O 



 

 

(iii) NO2 

(iv) NO 

Ans: (iii) NO2 

28.ax2-11x+40=0 এই বদ্বঘাত সমীকরথর্র িীজ এর সমবির মান 1.1 হথল ঐ দুটি িীথজর 

গুনফথলর মান কত? 

(i) 4 

(ii) 4.2 

(iii) 8 

(iv) উপথরর যকাথনাটি নয়  

Ans: (i) 4  

সমাধানঃ 

ax2-11x+40=0 সমীকিরণি বীজ দ্বরেি সমরি  

= 11/a 

∴ 11/a= 1.1 

বন, a= 10 

∴ বীজদ্বরেি গুনফল = 40/a = 40/10 = 4 

29. √𝟏𝟐 + √𝟏𝟐 + √𝟏𝟐 + ⋯ = ? 

(i) 3 

(ii) 4 

(iii) 6 

(iv) 4 

Ans: (ii) 4 



 

 

সমাধানঃ 

ধরি √12 + √12 + √12 + ⋯ =x 

উভেপরক্ষ বর্গ করি পনই , 

X2 = 12+√12 + √12 + ⋯ 

বন, x2 = 12+x 

বন, x2 –x -12 =0 

বন, x2-4x+3x-12=0 

বন, x(x-4)+3(x-4)=0 

বন, (x-4)(x+3)=0 

দুটি িনরশি গুনফল শূনয  

হে (x-4) =0 

বন, x= 4 

অেবন , (x+3)=0 

বন, x= -3 

∴ x এি মনণ = 4 কনিণ এরক্ষরে ঋণনত্মক মনণ সম্ভব নে । 

30.একটি সমান্তর প্রগবতর নিম রাবের মান 449 এিাং 449 তম রাবের মান 9 হথল ঐ প্রগবতর কত 

তম রাবের মান েূনয হথি ? 

(i) 508th 

(ii) 458th 

(iii) 501th 

(iv) উপথরর যকাথনাটি  নয় 



 

 

Ans: (ii) 458th 

সমাধানঃ 

 t9 = 449 ------(i) 

t449 = 9 --------(ii) 

ধরি সমনন্তি প্রর্রতি প্রেম পদ = a এবাং সনধনিণ অন্তি = d 

শতগ ননুসনরি , 

a+(9-1)d = 449  

বন, a+8d = 449 -----(iii) 

আবনি , a+ (449-1)d= 9 

বন, a+448d= 9-----(iv) 

(iv)নাং সমীকিণরক (iii) নাং সমীকিণ থেরক রবরেনর্ করি পনই, 

440d = -440 

বন, d = -1 

(iii) নাং সমীকিণ থেরক পনই , 

A+ 8(-1) = 449 

বন, a = 457 

ধরি িনরশটিি n তম পরদি মনণ শূনয হরব  

সুতিনাং , 457 + (n-1)(-1) =0 

বন, 457 –n +1 =0 

বন, n = 458 

∴ সমনন্তি থেণীটিি 458 তম পরদি মনণ শূনয হরব । 

31.NH3 যকান বিবিয়ায়  িানাথনা োয় না? 



 

 

(i) Al+NaOH+NaNO3+H2O 

(ii) NH4NO2  

(iii) NH4NO3+NaOH 

(iv) Mg3N2 + H2O 

Ans: (ii)  NH4NO2  

32. দুটি সাংখযার অনুপাত 5:6 । সাংখযা দুটির গসাগু েবে 4 হয় তাহথল তাথের লসাগু হথি  

(i) 90 

(ii) 96 

(iii) 120 

(iv) 150 

Ans: (iii) 120  

সমাধানঃ 

ধরি দুটি সাংখ্যন হল 5x ও 6x  

থ রহতু দুটি সাংখ্যনি র্সনগু 4  

∴ সাংখ্যন দুটি হল 20 এবাং 24 

সাংখ্যন দুটিি লসনগু = 120 

33. বপতল বনম্নবলবখত ধাতুগুবলর সাংকর  

(i) Al,Cu 

(ii) Cu ,Ni 

(iii) Cu ,Sn 

(iv) Cu , Zn 

Ans: (iv) Cu , Zn 

Heat 

HEAT 



 

 

34.ত্বরর্ একটি যভক্টর রাবে ো বনথেধ ে কথর এর মার্  

(i) সিধোয় ঋর্াত্মক 

(ii) সিধোয় ধনাত্মক 

(iii) েূনয  

(iv) ঋর্াত্মক , ধনাত্মক িা েূনয হথত পাথর 

Ans: (iv) ঋর্াত্মক , ধনাত্মক িা েূনয হথত পাথর 

35. যশ্রর্ী সমিায় বিনযাথসর একটি িতধ নীর বতনটি যরাথধর মার্ 14ohm , 250ohm এিাং 220ohm 

। িতধ নীর যমাট যরাধ  

(i) 330 ohm 

(ii) 610ohm 

(iii) 720 ohm 

(iv) 810 ohm 

Ans: (ii) 610 ohm 

সমাধানঃ 

R1 , R2, R3 রতনটি থিনধরক থেণী সমবনে  ুক্ত কিরল তুলয থিনধ R = R1+R2+R3  

এরক্ষরে তুলয থিনধ R = 140+250+220 = 610 ohm  

36.আথলাক সম্পবকধ ত তারার বমটবমট করার কারর্  

(i) িায়ুমণ্ডলীয় প্রবতফলন  

(ii) পূর্ধ প্রবতফলন 

(iii) িায়ুমণ্ডলীয় প্রবতসরন 

(iv) পূর্ধ প্রবতসরন  

Ans: (iii) িায়ুমণ্ডলীয় প্রবতসরন 



 

 

37.বনউবিয়ার বিবিয়ায় গ্রাফাইট ো বহসাথি িযিহার করা হয়  

(i) লুবিথকন্ট  

(ii) জ্বালাবন 

(iii) বনউট্রন এর যিগ প্রেমক 

(iv) বিবিয়ার অন্তরথকর আস্তরন 

Ans: (iii) বনউট্রন এর যিগ প্রেমক 

38. যকান গযাস গাথড়া H2SO4 এ দ্রিীভূত হথয় ওবলয়াম যেয় ? 

(i) CO2  

(ii) SO3 

(iii) SO2 

(iv) Cl2 

Ans: (ii) SO3  

39.রাোরথফাথডধ র পরমারু্ মথডল সম্পকীয় পরীোথত যসানার পাথতর বপছথন রাখা পেধ াটি হল  

(i) Na2S 

(ii) CaC2 

(iii) AIN 

(iv) ZnS 

Ans: (iv) ZnS 

40. 100 ও 600 এর মথধয কতগুবল সাংখযা 2,3 ও 7 দ্বারা বিভাজয হথি ? 

(i) 11 

(ii) 12 

(iii) 14 



 

 

(iv) বনর্ধয় করা সম্ভি নয়  

Ans: (ii) 12 

সমাধানঃ 

2,3 ও 7 এি লসনগু – 42 

এখ্ন 100  থেরক 600 এি মরধয 42 দ্বনিন রবভনজয সাংখ্যন গুরল হল 126, 168, ………, 588 

tn = 588 

a+(n-1)d = 588 

বন,126+(n-1)42 = 588 

বন, (n-1)42= 588-126 

বন, (n-1)42= 462 

বন, (n-1) = 11 

বন, n = 12 

41.দুই অথঙ্কর একটি সাংখযার দুই অথঙ্কর যোগফল 8 । েবে দুটি অঙ্ক স্থান পবরিতধ ন কথর তথি 

সাংখযাটি 54 যিথড় োয় । সাংখযাটি বনর্ধয় কথরা । 

(i) 17 

(ii) 19 

(iii)21 

(iv) 23 

Ans: (i) 17 

সমাধানঃ 

ধরি সাংখ্যনটিি একরকি ঘরিি অঙ্ক x  

∴ দশরকি ঘরিি অঙ্ক (8-x) 



 

 

∴ সাংখ্যনটি হল = 10(8-x)+x = 80-9x 

অঙ্ক দুটি স্থনন পরিবতগ ন কিরল সাংখ্যনটি হরব 10x+(8-x)= 8+9x 

প্রশ্নননুসনরি , 

(8+9x) – (80-9x) = 54 

বন, 18x -72 =54 

বন, 18x= 72+54 

বন, 18x = 126 

বন, x = 126/18 

বন, x = 7 

∴ সাংখ্যনটি হল 80-9x= 80- 9(7) = 17 

42. ____________ এর ভরসাংখযা সমান বকন্তু বনউিীয় তবরতাধান আলাো । 

(i) আইথসাথটান  

(ii) আইথসািার  

(iii) আইথসাথটাপ  

(iv) আইথসাট্রবপক  

Ans: (iii) আইথসাথটাপ 

43.আইথসািাবরক পরমারু্ যহাথলা  

(i) 17Cl 35 , 17 Cl 37 

(ii) 6 C 14 , N15 

(iii) 18 Ar 40 , 20Ca 40 

(iv) 6C
 12 , 7N

14  

Ans: (iii) 18 Ar 40 , 20Ca 40 



 

 

44. েযাথমর কাথছ 6 যসবম িযাথসর একটি ধাতুর বনথরট িল আথছ । এটি গবলথয় একটি বনথরট 

যচাঙ দতবর করা যহাথলা । েবে যচাথঙর িযাথসর মাপ  িথলর িযাথসর মাথপর সমান হয় , তাহথল 

যচাথঙর উচ্চতা কত হথি? 

(i) 4 যসবম 

(ii) 4.5 যসবম 

(iii) 6 যসবম  

(iv) 8 যসবম  

Ans: (i) 4 যসবম 

সমাধানঃ 

ধবর যচাথঙর উচ্চতা h যসবম  

যেথহতু যগালকথক গবলথয় একটি যচাঙ দতবর করা হথয়থছ  

∴ তাথের আয়তন সমান হথি  

সুতরাাং ,  

 

45. উৎপােথক বিথেষর্ কথরাঃ 

3a2+3a-18 

(i) (a+3)(a-2) 

(ii) 3(a-3)(a+2) 

(iii) 3(a-3)(a-2) 



 

 

(iv) 3(a+3)(a-2) 

Ans: (iii) 3(a-3)(a-2) 

সমাধানঃ 

3a2+3a-18 

= 3(a2+a-6) 

= 3 (a2+3a-2a-6) 

= 3{a(a+3)-2(a+3)} 

= 3(a+3)(a-2) 

46.  

 

 

 

 

X এর দৈর্্ঘয  

(i) 6 যসবম 

(ii) √6 যসবম  

(iii) 5√2 যসবম 

(iv) 2√5 যসবম  

Ans: (iv) 2√5 

সমাধানঃ 

x 

3 

4 

5 



 

 

 

AEC বত্রভুথজর  

AC = √𝑨𝑬𝟐 + 𝑬𝑪𝟐 

িা, AC = √𝟐𝟐 + 𝟒𝟐 

িা, AC = √20 

িা, AC = 2√5 

47. ঋর্াত্মক অনুঘটক এর উোহরর্ – 

(i) যতথলর হাইথরাবজথনোথন Ni ধাতু  

(ii) H2SO4 প্রস্তুবতথত V2O5  

(iii) H2O2 উৎপােথন H2SO4  

(iv) NH3 উৎপােথন MO 

Ans: (iii) H2O2 উৎপােথন H2SO4  

48.েবে একটি 800 বমটার যরলগাবড় 120বকবম / ঘণ্টা গবত বনথয় একটি িগধাকার যেত্র অবতিম 

করথত 1বমবনট সময় যনয় , তথি িগধথেত্রটির যেত্রফথলর মার্ বনর্ধয় কথরা ঃঃ 

(i) 1.44 িগধবকবম 

(ii) 4 িগধ বকবম 

(iii) 2 িগধবকবম 

(iv) 2.64 িগধবকবম  

Ans: (i) 1.44 িগধ বকবম  

সমাধানঃ 



 

 

ধরি বর্গ থক্ষরেি বনহুি দদঘগয = x রমটনি  

থিলর্নরড়ি র্রত = 120 রকরম/ ঘণ্টন  

120 রকরম/ ঘণ্টন =120  5/18 রমটনি / থসরকন্ড = 100/3 রমটনি / থসরকন্ড  

∴ (800+x)/(100/3) = 60 

বন, 800+x= 60 100/3 

বন, 800+x=2000 

বন, x= 2000-800 

বন, x= 1200 

∴ বর্গরক্ষে টিি বনহুি দদঘগয = 1200 m 

বর্গরক্ষে টিি থক্ষেফল = 1200 1200 sq m = (1200  1200)/(10001000) =1.44 sq km 

49.একটি পরীোয় পাস করথত হথল একজন পরীোেীথক 55% নাম্বার যপথত হথি । েবে যস 

120 নম্বর পায় ও 78 নম্বথরর জনয পাস করথত িযেধ হয়, তাহথল পরীোর যমাট নাম্বার বছল  

(i) 300 

(ii) 360 

(iii) 40 

(iv) 320  

Ans: (ii) 360 

ধরি পিীক্ষনি থমনট নম্বি x  

∴ 55% of x = 120+78 

বন, 5x/100 = 198 

বন, x = 198100/5 

বন, x = 360 



 

 

50. (p/q)2M+2 = (q/p)9-M এথত M এর মার্ বক  

(i) 6 

(ii) 5 

(iii) -7/2 

(iv) -11 

Ans: (iv) -11 

সমাধানঃ 

 (p/q) 2M+2 = (q/p) 9-M  

(p/q) 2M+2 = (p/q) M-9 

বন, 2M+2 = M-9 

বন, M = -11 

51.েবে P(x) = ax2+bx+c , তাহথল c/a এর সমতুলয  

(i) 0 

(ii) 1 

(iii) িীজদ্বথয়র যোগফল  

(iv) িীজদ্বথয়র গুনফল  

Ans: (iv) িীজদ্বথয়র গুনফল 

52.দুটি সমূ্পরক যকাথর্র অনুপাত 3:2 । েুদ্রতর যকানটির মার্ কত ? 

(i) 108 

(ii) 81 

(iii) 72 

(iv) 66 



 

 

Ans: (iii) 72 

সমাধানঃ 

ধরি থকননগুরল হল 3x এবাং 2x 

∴ 3x+2x = 180 

বন, 5x= 180 

বন, x= 180/5 

বন, x = 36 

∴ 2x = 72 

53. যকান রাসায়বনক সারটি জবমথক আবিক কথর ? 

(i) নাইথট্রাবলম 

(ii) (NH4)2SO4  

(iii) ইউবরয়া  

(iv) পটাবসয়াম নাইথট্রট  

Ans: (ii) (NH4)2SO4   

54. যকান সাংরেন নীবতর ওপর রথকট কাজ কথর  

(i) যিগ 

(ii) ভর 

(iii) দরবখক ভরথিগ 

(iv) েবক্ত  

Ans: (iii) দরবখক ভরথিগ 

55. SONAR এ আমরা িযািহার কবর  

(i) েেির েে  



 

 

(ii) অিশ্রািয েে  

(iii) যিতার তরে  

(iv) শ্রিনথোগয েেতরে 

Ans: (i) েেির েে  

56.__________ উিল েপধথর্র বপছথন োথক  

(i) যফাকাল বিনু্দ  

(ii) রশ্নী 

(iii) সেবিম্ব  

(iv) িস্তু  

Ans: (i) যফাকাল বিনু্দ 

57. 𝟏 +
𝟏

𝟏+
𝟏

𝟏−
𝟐
𝟑

 এর সরল মার্ হল  

(i) 7/4 

(ii) 4/5 

(iii) 5/4 

(iv) 3/2  

Ans: (iii) 5/4 

সমাধানঃ  



 

 

 

58. বগ্রনহাউস গযাথসর মথধয যকানটি গনয হয়না  

(i) CO2 

(ii) CO 

(iii) PAN 

(iv) CH4 

Ans: CO 

59.পবরস্কার চুন জল ( সচ্ছ্ব) যক যঘালা কথর গযাস টি হল 

(i) CO2 

(ii) CO 

(iii) NH3 

(iv) HCL 

Ans: (i) CO2 

60. √𝟒
𝟑

 , √𝟑, √𝟐𝟓
𝟔

 , √𝟐𝟖𝟗
𝟏𝟐

 এথের মথধয িৃহিম ও েুদ্রতম সাংখযাদুটি েোিথম  



 

 

(i) √𝟐𝟖𝟗
𝟏𝟐

, √𝟒
𝟑

  

(ii) √𝟑 , √𝟒
𝟑

 

(iii) √𝟐𝟓
𝟔

 , √𝟑  

(iv) √𝟒 
𝟑

 , √𝟐𝟓
𝟔

 

Ans: (ii) √𝟑 , √𝟒
𝟑

 

সমাধানঃ 

2,3,6,12 এি লসনগু 12 

  

61. 7240 এর পবরপূরক হল 

(i) 107 20 

(ii) 27 20 

(iii) 17 20 

(iv) 12 40  

Ans: (iii) 17 20 

সমাধানঃ 



 

 

7240 এি পরিপূিক = 90- 7240 = 17 20  

62. কবিক োর ও খবনজ অযাবসড-এ দ্রািয অক্সাইড – 

(i) SiO2 

(ii) MgO 

(iii) CaO 

(iv) SO2 

Ans: (ii) MgO 

63. Al এর আকবরক হল 

(i) কযালামাইন  

(ii) িক্সাইট 

(iii) হযাথমটাইট 

(iv) মযাগথনটাইট  

Ans: (ii) িক্সাইট 

64. িায় ুঅথপো হাল্কা গযাস  

(i) NH3 

(ii) H2S 

(iii) Cl2 

(iv) CO2  

Ans: (i) NH3 

65. 920 এর সাথে কত যোগ করথল যোগফল একটি পূর্ধিগধ সাংখযা হথি  

(i) 41 

(ii) 31 



 

 

(iii) 39 

(iv) 49 

Ans: (i) 41 

সমাধানঃ 

(30) 2 = 900  

এবাং (31)²=961 

অতএব (30)²=900  920  (31)²=961 

অতএব 961-920=41 

66. তবড়ৎ েমতার SI একক হল 

(i) জুল  

(ii) অযাবম্পয়ার  

(iii)  ওয়াট  

(iv) ওহম 

Ans: (iii) ওয়াট 

67.  

 

যরখাবচত্র দুটির যছেবিনু্দর একমাত্র স্থানাঙ্ক হথত পাথর  

(i) (-1,2) 

(ii) (-1,-2) 

(iii) (1,2) 



 

 

(iv) (2,-1) 

Ans: (ii) (-1,2) 

68. ওহম এর সূত্র বচবত্রত কথর যে যরখা তা হল 

(i) সরলথরখা  

(ii) যকাসাইথনর অথপেক 

(iii) পরািৃি 

(iv) অবধিৃি 

Ans: (i) সরলথরখা  

69. বনম্নবলবখত যকান আকবরকটির মথধয সিধচ্চ পবরমান ইউথরবনউম আথছ  

(i) যরথস্কালাটি  

(ii) যোবরয়াম 

(iii) বপচথেন্ড 

(iv) কাথনাটাইট  

Ans: (iii) বপচথেন্ড 

70. েবে 5tan =4 হয় তাহথল (5sin-4cos) / (5sin+4cos) – এর মার্ কত ? 

(i) 5/3 

(ii) 0 

(iii) 5/6 

(iv) 1/6 

Ans: (ii) 0 

সমাধানঃ  

5tan =4 



 

 

বন, 5 tan = 4  

বন, tan = 4/5  

 

 

71. বনউটথনর িথলর সূথত্রর সাংজ্ঞা 

(i) প্রেম গবতসূত্র 

(ii) বদ্বতীয় গবতসূত্র  

(iii) তৃতীয় গবতসূত্র  

(iv) মহাকষীয় সূত্র  

Ans: (i) প্রেম গবতসূত্র 

72. বনম্নক্ত সমীকরথর্ a এর স্থাথন যকান সাংখযাটি িসথি 

   a-796.21+498.05=215.50-425.01 

(i) 71.81 



 

 

(ii) 81.71 

(iii) 88.65 

(iv) উপথরর যকাথনাটি নয়  

Ans: (iii) 88.65 

   a-796.21+498.05=215.50-425.01 

বন, a= 796.21-498.05+215.50+425.01 

বন, a= 88.65 

73. একটি 3 বকগ্রা ভথরর িস্তুথক 5m/ sec2 িথল উন্নীত করথত  এিাং 4m/sec2 ত্বরথর্ 4 বকগ্রা 

ভরথক উন্নীত করথত িথলর পবরমান  

(i) উভয় যেথত্র েূনয  

(ii) উভয় যেথত্র সমান 

(iii) 3kg ভথরর যেথত্র যিবে  

(iv) 4 kg ভথরর পথে যিবে  

Ans: (iii) 3kg ভথরর যেথত্র যিবে 

সমাধানঃ 

F = (35) N = 15N 

F = (44)N= 16N  

∴ 4 kg ভরিি পরক্ষ থবরশ 

74. 
√𝟎.𝟎𝟏+√𝟎.𝟎𝟎𝟔𝟒

𝟎.𝟎𝟏×𝟎.𝟑
  মার্ বনর্ধয় কথরা  

(i) 1 

(ii) 10 

(iii) 100 



 

 

(iv) 1000 

Ans: (iii) 100 

√0.01 + 0.08

0.003
 

=
√0.09

0.003
 

=
0.3

0.003
 

=
3×1000

3×10
 

=100 

 

75. 0.28 গ্রাম CO যত পরমানুর সাংখযা  

(i) 6.022  10 23  

(ii) 6.023 10 23  

(iii) 1.20610 22  

(iv) 1.206  1023  

Ans:  

সমাধানঃ 

CO এি আনরবক ভি 12+16 =28 

28 গ্রনম CO থত পিমনণু সাংখ্যন = 6.0221023  

∴ 0.28 গ্রনম CO থত পিমনণু সাংখ্যন = {6.0221023 / 28}  0.28 

= 6.022  1023 / 100 

= 6.022  10 21  



 

 

76. েথের উৎস যকানটি ? 

(i) যপ্ররক েন্ত্র  

(ii) বিকারর চাপ 

(iii) একটি িস্তুর কম্পন 

(iv) একটি িস্তুর তরে  

Ans: (iii) একটি িস্তুর কম্পন 

77. িয়মূলয ও বিিয়মূথলযর অনুপাত 4:5 হথল , লভযাাংে  

(i) 10% 

(ii) 20% 

(iii) 25% 

(iv) 30% 

Ans: (iii) 25% 

সমাধানঃ 

ধরি ক্রেমূলয 4x টনকন  

এবাং রবক্রেমূলয  5x টনকন  

লনভ = 5x-4x=x টনকন  

শতকিন লনভ = x/4x  100 

= 25% 

78. x ও y এর েুদ্রতম মার্ কত হথল 5x423y সাংখযাটি 88 দ্বারা বিভাজয  

(i) 8 ,2 

(ii) 7 , 3 

(iii) 9,4 



 

 

(iv) 6,5 

Ans: (i) 8,2 

সমাধানঃ 

5x423y সাংখ্যনটি 88 দ্বনিন রবভনজয  

∴ 5x423y সাংখ্যনটি 8 ও 11 দ্বনিন  রবভনজয  

23y সাংখ্যনটি 8 দ্বনিন রবভনজয  

∴ y = 2 থ রহতু 232 সাংখ্যনটি 8 দ্বনিন রবভনজয 

5x4232 , 11 দ্বনিন রবভনজয  

∴ (5+4+3)-(x+2+2) =0 

বন , x = 8 

∴ x = 8 এবাং y = 2 

79. y= x2 এিাং y=3x-2  যলখবচত্র দুটির যছেবিনু্দর স্থানাঙ্ক  

(i) (1,2) (1,4) 

(ii) (2,4) (1,1) 

(iii) (1,-1) (2,4) 

(iv) (-2,4) (1,1) 

Ans: (ii) (2,4) (1,1) 

সমাধানঃ 

y= x2 

y=3x-2   

∴ x2 = 3x-2 

বন, x2 -3x +2=0 



 

 

বন, x2 -2x-x+2=0 

বন, x(x-2)-1(x-2)=0 

বন, (x-2)(x-1)=0 

∴ x= 2এবাং x = 1 

X = 2 হরল y = 4 

X= 1 হরল y = 1 

∴ থছদরবনু্দ দুটি হল (2,4) এবাং (1,1)  

 

80.  

 

 

 

x এর মার্ হল 

(i) 4 

(ii) 5 

(iii) 6 

(iv) 3 

Ans: (ii) 5 

সমাধানঃ 

(x+5)2 = (x+3)2 +(x+1)2 

বন,x2 +10x+25 = x2+6x+9+x2 +2x+1 

বন, x2+10x+25 = 2x2+8x+10 

X+3 
X+5 

X+1 



 

 

বন, x2 + 10x+25 -2x2-8x-10=0 

বন, -x2+2x+15=0 

বন, x2-2x-15=0 

বন, x2 – 5x+3x -15=0 

বন, x(x-5)+3(x-5) =0 

বন, (x-5)(x+3)=0 

∴ x=5 এবাং x = -3 

X এি মনণ ঋণনত্মক হরত পনরি নন  

∴ x = 5 

81. েবে 12 জন পুরুষ িা 16 জন মবহলা একটি কাজ 172 বেথন করথত পাথর তাহথল 21 জন 

পুরুষ এিাং 15 জন মবহলা ঐ কাজটি কতবেথন করথত পারথি ? 

(i) 64 বেথন 

(ii) 60 বেথন 

(iii) 86 বেথন 

(iv) 75 বেথন 

Ans: (i) 64 বেন 

সমাধানঃ 

12জন পুরুষ = 16 জন মরহলন  

21 জন পুরুষ = 21  16/12 = 28 জন মরহলন  

21 জন পুরুষ + 15 জন মরহলন = 28 + 15 = 43 জন মরহলন  

M1D1 =M2D2 

বন, 16172 = 43  D2  



 

 

বন, D2= 16172 /43 

বন, D2 = 64 রদন  

82. একটি সাংখযার 1/5 অাংথের ¾ অাংে হল 60 । সাংখযাটি কত ? 

(i) 300 

(ii) 400 

(iii) 450 

(iv) 1200 

Ans: (ii) 400 

সমাধানঃ 

ধরি সাংখ্যনটি হল x 

∴ 1/5{3/4(x)} =60 

বন, 3x/4 = 300 

বন, x = 400 

83. টথলন বিকারক িযািহৃত হয় , েনাক্ত করথত , 

(i) C3H8 

(ii) CH4 

(iii) প্রপাইন 

(iv) C2H4 

Ans: (iv) C2H4  

84. একটি অিতল েপধথর্র যেথত্র িস্তু যকাোয় রাখথল প্রবতবিম্ব সে , উথটা এিাং সমান 

আকাথরর হয় ? 

(i) যফাকাথস  



 

 

(ii) অসীথম  

(iii) িিতথলর যকথে 

(iv) িিতথলর যকথের িাইথর  

Ans: (i) যফাকাথস  

85. জথলর অস্থায়ী খরতা সৃবিকারী – 

(i) Ca(HCO3)2 

(ii) FeCl2 

(iii) CaSO4 

(iv) MgCl2  

Ans: (i) Ca(HCO3)2 

86.মুরবগ ও শুকর োকা একটি খামাথর যরাহর্ 84 টি মাো ও 282টি পা যেখথত পায় । ঐ খামাথর 

কতগুথলা মুরবগ আথছ? 

(i) 54 

(ii) 30 

(iii) 27 

(iv) 57 

Ans: (iii) 27  

সমাধানঃ 

ধরি ঐ খ্নমনরি x টি মুিরর্ আরছ  

এবাং y টি শুকি আরছ  

∴ থমনট পন = 2x+4y 

এবাং থমনট মনেন = x+y  



 

 

শতগ ননুসনরি , 

2x+4y = 282 ------- (i)  

X+y = 84 ------ (ii)  

(i) নাং সমীকিণ থেরক পনই , 

X+2y = 141 

বন, x =141-2y 

(ii) নাং সমীকিণ থেরক পনই, 

X= 84-y  

∴ 141-2y = 84-y  

বন, -y = 84-141 

বন, -y = -57 

বন, y = 57  

∴ x = 84-57= 27 

∴ মুিরর্ি সাংখ্যন = 27 টি  

87. েবে √15= 3.88 হয় , তাহথল √5/3 কত ? 

(i) 1.2933333… 

(ii) 1.2934 

(iii) 1.29 

(iv) 1.295  

Ans: (i) 1.293333… 

√
5

3
 



 

 

= √
53

33
 

= √
15

9
 

= 
√15

3
  

= 
3.88

3
  

= 1.29333…. 

88. 5 টি পেধথিের্ x, x+2,x+4,x+6 এিাং x+8 এর গড় হল 11 , x এর মার্ বনর্ধয় কথরা । 

(i) 35 

(ii) 17 

(iii) 7 

(iv) 25 

Ans: (iii) 7 

সমাধানঃ  

X+(x+2)+(x+4)+(x+6)+(x+8) = 55 

বন, 5x+20 = 55 

বন, 5x = 35 

বন, x = 7 

89. একটি েপধথর্র িিতথলর িযাসাধধ 20 যসবম । যফাকাস দূরত্ব হথি  

(i) 20 যসবম 

(ii) 10 যসবম 

(iii) 40 যসবম 



 

 

(iv) 5 যসবম  

Ans: (ii) 10 থসরম 

90. একটি িৃথির 30 যসবম েীঘধ  একটি জযা যকে যেথক 8 যসবম দুরথে অিবস্থত । িৃিটির 

িযাসাথধধর পবরমান কত ? 

(i) 16 যসবম 

(ii) 17 যসবম 

(iii) 12 যসবম 

(iv) 8 যসবম  

Ans: (ii) 17 যসবম 

সমাধানঃ 

 

বৃরত্তি বযনসনধগ =OA 

∴ OA = √𝑂𝐶2 + 𝐴𝐶2  

 

বন, OA = √82 + 152  

বন, OA = √64 + 225 

বন, OA = √289 

বন, OA = 17 

91. যকরবসথন সাংরেন করা হয়  



 

 

(i) Zn 

(ii) Mg 

(iii) Al 

(iv) Na 

Ans: (iv) Na 

92. যকাথনা মূলধথনর িাবষধক 6% সরল সুথে কত টাকার 5 িছথরর সুে 60 টাকা হয় ? 

(i) 175 টাকা 

(ii) 350 টাকা 

(iii) 200 টাকা 

(iv) 150 টাকা 

Ans: (iii) 200 টাকা  

সমাধানঃ 

P = 
𝑆.𝐼 ×100

𝑡 ×𝑟
 

= 
60×100

5×6
 

= Rs 200 

93. NO যেথক NH3 যত রূপান্তর করথত িযািহৃত অনুঘটক  

(i) Al 

(ii) Ni 

(iii) Pt –gauze 

(iv) Mo 

Ans: (iii) Pt-gauze 

94.পরমানুর যকান অাংে যেথক তবড়ৎ প্রিাথহর উৎপবি হয় ? 



 

 

(i) বনউবিয়াস  

(ii) একক বহসাথি সমগ্র পরমারু্ 

(iii) ধনাত্মক তবরতাধান েুক্ত যপ্রাটন  

(iv) ঋর্াত্মক তবরতাধান েুক্ত ইথলকট্রন 

Ans: (ii) একক বহসাথি সমগ্র পরমারু্ 

95. তবড়ৎ এর পবরিাবহতা সম্পন্ন পোেধটি হল  

(i) ফসফরাস 

(ii) গ্রাফাইট 

(iii) সালফার 

(iv) িযাথকলাইট  

Ans: (ii) গ্রাফাইট 

96. যভৌবতক পবরিতধ থনর উোহরর্  

(i) জথল চুন যোগ করা  

(ii)  অথটাথমািাইল জ্বালাবনর িযািহার  

(iii) CuSO4 দ্রিথন NH3 প্রিাবহত করা  

(iv) িাথে বফলাথমথন্টর তবড়ৎ প্রিাহ উিপ্ত করা  

Ans: (iv) িাথে বফলাথমথন্টর তবড়ৎ প্রিাহ উিপ্ত করা  

97. x2-6x+1 এই রাবেমালাটিথক (x+a)2+b এই রূথপ প্রকাে করথল a এিাং b এর মান হথি  

(i) a=3, b= 8 

(ii) a=-3, b=-10 

(iii) a= -3, b= -8 

(iv) a= -3, b= 10 



 

 

Ans: (iii) a= -3, b= -8 

সমাধানঃ 

x2-6x+1= (x+a)2+b 

বন, x2-6x+1= x2+2xa+(a2+b) 

∴ 2a = -6 

বন, a =-3 

আবনি , a2+b = 1 

বন, (-3)2+b =1 

বন, 9+b=1 

বন, b = -8 

98. একটি সুষম িহুভুথজর অন্তঃথকাথর্র মার্ সিধবনম্ন হথত পাথর  

(i) 70 

(ii) 60 

(iii) 90 

(iv) 120 

Ans: (ii) 60 

99. িস্তুর উপর ঊর্ধ্ধ চাপ যকান রাবেটির সাথে সমান  

(i) তরথলর ভার 

(ii) তরথলর ভর 

(iii) তরথলর ওজথনর বিচুযবত  

(iv) তরথলর ঘনত্ব  

Ans: (iii) তরথলর ওজথনর বিচুযবত  



 

 

 

100.  

 

 

 

x বনর্ধয় করার জনয সঠিক রাবেটি হল  

(i) 6 cos 72 

(ii) 6tan72 

(iii) 15sin18 

(iv) 15sin72 

Ans: (iii) 15sin18 

 

  

 

x 

6 

15 

72 


