
8/26/2017 Print Answers-Free Online Exam From Online Dhaka Guide | গিণত

http://www.online-dhaka.com/exam/print_question_ans.php 1/4

�জ.এস.িস    ||    গিণত 
 দশম অধ�ায় : ব�ৃ

অনলাইন ঢাকা গাইড || www.online-dhaka.com

১. ব�াসাধ� হে� ব�ােসর-

Ο ক) অেধ�ক Ο খ) এক-চতুথ�াংশ Ο গ) ি��ণ Ο ঘ) চার�ণ
     স�ক উ�র: (ক)

২. বেৃ�র-

i. স�ণূ� �দঘ��েক পিরিধ বেল।

ii. ব�াস �ছাট হেল পিরিধও �ছাট হেব।

iii. ব�াস বাড়েল পিরিধও বােড়।

িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i Ο খ) ii Ο গ) iii Ο ঘ) i, ii ও iii
     স�ক উ�র: (ঘ)

৩. বেৃ�র ব�াসাধ� r হেল, বেৃ�র ���ফল-

Ο ক) πr Ο খ) πr2 Ο গ) 2πr Ο ঘ) 4πr

     স�ক উ�র: (খ)

৪. িনেচর �কান� বেৃ�র পিরিধ?

Ο ক) AOBQR Ο খ) APRQBM Ο গ) AOMBQ Ο ঘ) AOBQP

     স�ক উ�র: (খ)

৫. আয়তে�ে�র ���ফল = িক?

Ο ক) �দঘ�� Ο খ) �দঘ�� + �� Ο গ) �দঘ�� x �� Ο ঘ) �দঘ�� / ��
     স�ক উ�র: (গ)

৬. বেৃ�র �ক� হেত বহৃ�ম জ�া এর ল� দরূ� কত?

Ο ক) 0 Ο খ) 1 Ο গ) 2 Ο ঘ) 3

     স�ক উ�র: (ক)

৭. বেৃ�র �যেকােনা দইু� িব�রু সংেযাজক �রখাংশ-

i. ব�ৃ�র এক� জ�া

ii. ব�ৃ�র এক� ব�াসাধ�

iii. ব�ৃেক দইু� ব�ৃচােপ িবভ� কের

িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i Ο খ) ii Ο গ) i ও iii Ο ঘ) iii

     স�ক উ�র: (গ)

৮. বেৃ�র ব�াস-

i. �ক�গামী

ii. বহৃ�ম জ�া

iii. ব�াসােধ�র ি��ণ

িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i Ο খ) ii Ο গ) iii Ο ঘ) i, ii ও iii

২৬. 36 �স. িম. ব�াসাধ� িবিশ� বেৃ�র ব�াস কত?

Ο ক) 36 �স. িম. Ο খ) 36 বগ� �স.
িম.

Ο গ) 72 �স. িম. Ο ঘ) 72 বগ� �স.
িম.

     স�ক উ�র: (গ)

২৭. এক� বেৃ�র পিরিধ 92 �স. িম. হেল এর ব�াসাধ� কত?[π = 3.14]

Ο ক) 4.6 �স. িম. Ο খ) 14.6 �স. িম. Ο গ) 46 �স. িম. Ο ঘ) 184 �স. িম.
     স�ক উ�র: (খ)

২৮. বেৃ�র ব�াস ব�াসােধ�র-

Ο ক) অেধ�ক Ο খ) সমান Ο গ) ি��ণ Ο ঘ) চার�ণ
     স�ক উ�র: (গ)

২৯. 5 �স. িম. ব�াসাধ�িবিশ� বেৃ�র পিরিধ কত �স. িম.?(π=3.14)

Ο ক) 29.4 Ο খ) 30.4 Ο গ) 31.4 Ο ঘ) 32.4

     স�ক উ�র: (গ)

৩০. �কােনা বেৃ�র পিরিধ 22 �স. িম. এবং ব�াস 7 �স. িম. হেল, এর পিরিধ ও
ব�ােসর অনপুাত কত?

Ο ক) 7/22 Ο খ) 22/7 Ο গ) 14/22 Ο ঘ) 44/7

     স�ক উ�র: (খ)

৩১. ব�াস ও ব�াসাধ� স�িক� ত তথ��েলা ল� কর:

i. ব�াস বেৃ�র বহৃ�ম জ�া

ii. ব�াসাধ� বেৃ�র বহৃ�ম জ�া

iii. ব�াস ব�াসােধ�র ি��ণ

িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i Ο খ) ii Ο গ) iii Ο ঘ) i ও iii
     স�ক উ�র: (ঘ)

৩২. ব�ৃাকার ব�েক আমরা কতভােব ব�বহার কির?

Ο ক) একভােব Ο খ) দইুভােব Ο গ) িতনভােব Ο ঘ) নানাভােব
     স�ক উ�র: (ঘ)

৩৩. বেৃ�র �েত�ক ব�াস ব�ৃেক কয়� অধ�বেৃ� িবভ� কের?

Ο ক) এক� Ο খ) দইু� Ο গ) চার� Ο ঘ) অসংখ�
     স�ক উ�র: (খ)

৩৪. বেৃ� ব�ােসর দইু �া� �থেক এর িবপরীত িদেক দইু� সমান জ�া অ�ন
করেল এরা-

Ο ক) ব�াসাধ� হয় Ο খ) ব�াস হয় Ο গ) সমা�রাল হয় Ο ঘ) অসমা�রাল
হয়

     স�ক উ�র: (গ)

৩৫. বেৃ�র ব�াসই-

Ο ক) �ু�তম জ�া Ο খ) বহৃ�ম জ�া Ο গ) �ছাট জ�া Ο ঘ) �ু�তম �ক�
     স�ক উ�র: (খ)

৩৬. �ক� �থেক ব�াস িভ� �যেকােনা জ�া-এর উপর অি�ত ল� জ�ােক-

Ο ক) সমি�খি�ত
কের

Ο খ) সমি�খি�ত
কের

Ο গ) ি��ণ কের Ο ঘ) চার�ণ কের

     স�ক উ�র: (খ)
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     স�ক উ�র: (ঘ)

৯. এক টাকার এক� বাংলােদিশ ম�ুা সাদা কাগেজর উপর �রেখ
স� �পি�ল িদেয় ম�ুা�র গাঁ �ঘেষ চারিদেক ঘরুােল �য
�গালাকার আব� ব�েরখা হেব তা কী?

Ο ক) বগ� Ο খ) ি�ভুজ Ο গ) ব�ৃ Ο ঘ) র�স
     স�ক উ�র: (গ)

১০. O �ক�িবিশ� বেৃ�র AB ও CD দইু� জ�া। OE এবং OF 
�ক� হেত জ�ােয়র ল� দরূ�। OE < OF হেল �কান� স�ক?

Ο ক) AB = CD Ο খ) AB > CD Ο গ) AB < CD Ο ঘ) AB = 1/2
CD

     স�ক উ�র: (খ)

১১. বেৃ�র �েত�ক জ�া-

i. বেৃ�র �যেকােনা দইু� িব�রু সংেযাজক �রখাংশ

ii. �ারা িবভ� বেৃ�র �েত�ক অংশেক ব�ৃচাপ বেল

iii. ব�ৃেক চার� চােপ িবভ� কের

িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i ও ii Ο খ) i Ο গ) ii Ο ঘ) iii

     স�ক উ�র: (ক)

১২. ক�ােসর কাঁটা� কাগেজর উপর �চেপ ধের অপর �াে�
সংয�ু �পি�ল� কাগেজর উপর চারিদেক ঘিুরেয় আনেল কী
আঁকা হেব?

Ο ক) আয়তে�� Ο খ) বগ� Ο গ) ি�ভুজ Ο ঘ) ব�ৃ
     স�ক উ�র: (ঘ)

১৩. �ছাট বেৃ�র-

i. ব�াস �ছাট

ii. ব�াসাধ� বড়

iii. পিরিধ �ছাট

িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i Ο খ) i ও iii Ο গ) ii Ο ঘ) iii

     স�ক উ�র: (খ)

১৪. বেৃ� ব�ােসর দইু �া� �থেক িবপরীত িদেক দইু�-

i. সমান জ�া আঁকেল তারা সমা�রাল হয়

ii. সমা�রাল জ�া আঁকেল তারা অসমান হয়

iii. সমা�রাল জ�া আঁকেল তারা সমান হয়

িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i Ο খ) ii Ο গ) i ও iii Ο ঘ) ii

     স�ক উ�র: (গ)

১৫. 35 �স. িম. ব�াসাধ� িবিশ� বেৃ�র পিরিধ কত?[π = 22/7]

Ο ক) ২৭ �স. িম. Ο খ) 105 �স. িম. Ο গ) 110 �স. িম. Ο ঘ) 220 �স. িম.
     স�ক উ�র: (ঘ)

৩৭. �কােনা বেৃ�র ব�াস d হেল, এর ব�াসাধ� কত হেব?

Ο ক) d2 Ο খ) 2d Ο গ) d/2 Ο ঘ) d/4

     স�ক উ�র: (গ)

৩৮. আমােদর �দনি�ন িহসােবর �েয়াজেন �বক π-এর আস� মান কত
ধরা হয়?

Ο ক) 1/7 Ο খ) 10/7 Ο গ) 11/7 Ο ঘ) 22/7

     স�ক উ�র: (ঘ)

৩৯. বেৃ�র ব�াসাধ� r, ব�াস d ও পিরিধ c হেল,-

i. c/d = π

ii. c = πd

iii. c = 2πr

িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i Ο খ) ii Ο গ) iii Ο ঘ) i, ii ও iii
     স�ক উ�র: (ঘ)

৪০. বেৃ�র �ক�গামী �যেকােনা জ�া-

i. বেৃ�র এক� ব�াস

ii. বেৃ�র বহৃ�ম জ�া

iii. বেৃ�র ব�াসাধ�

িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i ও ii Ο খ) i Ο গ) ii Ο ঘ) iii

     স�ক উ�র: (ক)

৪১. বেৃ�র বহৃ�ম জ�া হে� বেৃ�র-

Ο ক) �ক� Ο খ) বহৃ�ম চাপ Ο গ) ব�াস Ο ঘ) ব�াসাধ�
     স�ক উ�র: (গ)

৪২. ব�ৃ স�িক� ত তথ��েলা ল� কর:

i. বেৃ�র স�ণূ� �দঘ� হে� বেৃ�র পিরিধ

ii. বেৃ�র �ক�গামী �যেকােনা জ�া বেৃ�র এক� ব�াস

iii. ব�াসাধ� ব�ােসর অেধ�ক

িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i Ο খ) ii Ο গ) iii Ο ঘ) i, ii ও iii
     স�ক উ�র: (ঘ)

৪৩. গািড়র চাকা, চুিড়, �বাতাম, থালা ইত�ািদ �দখেত �কমন?

Ο ক) আয়তাকার Ο খ) র�সাকার Ο গ) ব�ৃাকার Ο ঘ) ষড়ভুজাকার
     স�ক উ�র: (গ)

৪৪. �েত�ক জ�া ব�ৃেক কয়� চােপ িবভ� কের?

Ο ক) 1 Ο খ) 2 Ο গ) 3 Ο ঘ) 4

     স�ক উ�র: (খ)

৪৫. বেৃ�র পিরিধ 2πr হেল-

i. ব�াসাধ� r।

ii. বেৃ�র ���ফল =πr2।

iii. বেৃ�র ব�াস = 4r।

িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i ও ii Ο খ) i Ο গ) ii Ο ঘ) iii

     স�ক উ�র: (ক)
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১৬. বেৃ�র-

i. সকল সমান জ�া �ক� �থেক সমদরূবত�

ii. �ক� �থেক সমদরূবত� সকল জ�া পর�র সমান

iii. �ক� �থেক সমদরূবত� সকল জ�া পর�র অসমান

িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i Ο খ) i ও ii Ο গ) ii Ο ঘ) iii

     স�ক উ�র: (খ)

১৭. বেৃ�র �ক� �থেক সমদরূবত� সকল জ�া পর�র-

Ο ক) অসমান Ο খ) িভ� Ο গ) িবিভ� Ο ঘ) সমান
     স�ক উ�র: (ঘ)

১৮. বেৃ�র ব�াসাধ� r হেল, বেৃ�র পিরিধ-

Ο ক) πd Ο খ) π2r Ο গ) 2πr Ο ঘ) 4πr

     স�ক উ�র: (গ)

১৯. বেৃ�র ব�াস 10 �স. িম. ও পিরিধ 31.416 �স. িম. হেল বেৃ�র
পিরিধ ও ব�ােসর অনপুাত কত?

Ο ক) 1 : 1 Ο খ) 2 : 1 Ο গ) 3 : 1 Ο ঘ) 3.1416 : 1

     স�ক উ�র: (ঘ)

২০. �কােনা িনিদ� � িব� ু�থেক সমদরূ� বজায় �রেখ �কােনা িব�ু
�য আব� পথ িচি�ত কের, তােক কী বেল?

Ο ক) আয়ত Ο খ) ব�ৃ Ο গ) �ক� Ο ঘ) ব�াস
     স�ক উ�র: (খ)

২১. বেৃ�র-

i. ব�াস ব�াসােধ�র অেধ�ক

ii. স�ণূ� �দঘ��েক পিরিধ বেল

iii. ব�াস বড় হেল পিরিধও বড় হয়

িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i Ο খ) ii ও iii Ο গ) ii Ο ঘ) iii

     স�ক উ�র: (খ)

২২. �কান গিণতিবদ π-এর আস� মান 62832/20000 বা �ায়
3.1416 িনণ�য় কেরেছন?

Ο ক) িনউটন Ο খ) গ�ািলিলও Ο গ) ভারতীয়
গিণতিবদ
আয�ভ�

Ο ঘ) রাদারেফাড�

     স�ক উ�র: (গ)

২৩. ঘিড়র �সেকে�র কাঁটার অ�ভাগ �য পথ িচি�ত কের তা
কী?

Ο ক) ি�ভুজ Ο খ) র�স Ο গ) বগ� Ο ঘ) ব�ৃ
     স�ক উ�র: (ঘ)

২৪. 0.5 একক ব�াসাধ� িবিশ� বেৃ�র বহৃ�ম জ�া এর �দঘ�� কত
একক?

Ο ক) 1 Ο খ) 2 Ο গ) 3 Ο ঘ) 3.1416

৪৬. এক� চাকার ব�াসাধ� 26 �স. িম. হেল, এর পিরিধ কত? [π = 3.14]

Ο ক) 52 �স. িম. Ο খ) 163.28 �স.
িম.

Ο গ) 40.82 �স.
িম.

Ο ঘ) 81.64 �স.
িম.

     স�ক উ�র: (খ)

৪৭. বেৃ�র দইু� সমান জ�া পর�রেক �ছদ করেল, তােদর এক�র অংশ�য়
অপর�র অংশ�েয়র-

Ο ক) সমান Ο খ) অসমান Ο গ) ি��ণ Ο ঘ) চার�ণ
     স�ক উ�র: (ক)

৪৮. বেৃ� ব�ােসর দইু �া� �থেক এর িবপরীত িদেক দইু� সমা�রাল জ�া
আঁকেল এরা-

Ο ক) সমান হয় Ο খ) অসমান হয় Ο গ) ব�াস হয় Ο ঘ) ব�াসাধ� হয়
     স�ক উ�র: (ক)

িনেচর তেথ�র আেলােক দইু� �ে�র উ�র দাও:

ব�ৃাকার বাগােনর ব�াসাধ� 3 িমটার। বাগােনর চারিদেক 1 িমটার চওড়া
ব�ৃাকার রা�া আেছ।

৪৯. রা�াসহ বাগােনর ���ফল কত বগ� িমটার?

Ο ক)  47.27 Ο খ) 48.24 Ο গ) 49.27 Ο ঘ) 50.24

     স�ক উ�র: (ঘ)

৫০. রা�ার ���ফল কত বগ� িমটার?

Ο ক) 22.93 Ο খ) 21 Ο গ) 18 Ο ঘ) 17

     স�ক উ�র: (ক)
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     স�ক উ�র: (ক)

২৫. ব�ৃাকার ব��েলার মেধ� রেয়েছ-

i. গািড়র চাকা

ii. থালা

iii. চুিড়

িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i Ο খ) ii Ο গ) iii Ο ঘ) i, ii ও iii
     স�ক উ�র: (ঘ)


