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১. p টাকা ৮ বছের মনুাফা-আসেল ি��ণ হেল-

i. মনুাফা-আসল 2P টাকা

ii. মনুাফা P টাকা

iii. মনুাফা ১২.৫%

িনেচর �কান� স�ক?

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

২. শতকরা বািষ�ক কত মনুাফায় ৫০০ টাকার ৫ বছেরর মনুাফা
২৫০ টাকা হেব?

Ο ক) ১০% Ο খ) ১৫% Ο গ) ১২% Ο ঘ) ৮%
     স�ক উ�র: (ক)

৩. শতকরা বািষ�ক ৮ টাকা মনুাফায় ৪০০ টাকার ৩ বছেরর
মনুাফা কত?

Ο ক) ২৪ টাকা Ο খ) ৩২ টাকা Ο গ) ৯৬ টাকা Ο ঘ) ১০৮ টাকা
     স�ক উ�র: (গ)

৪. মনুাফার হার ১০% হেল, ৫০০ টাকার ২ বছেরর চ�বিৃ�
মনুাফা কত টাকা?

Ο ক) ১০০ Ο খ) ১০৫ Ο গ) ৬০০ Ο ঘ) ৬০৫
     স�ক উ�র: (খ)

৫. চ�বিৃ� মলূধন ৭৮৭৩২ টাকা এবং �ারি�ক মলূধন ৬২৫০০
টাকা হেল চ�বিৃ� মনুাফা কত টাকা?

Ο ক) ১৫৩২৩২ Ο খ) ১৬২০০ Ο গ) ১৬২৩২ Ο ঘ) ১৬৩০০
     স�ক উ�র: (গ)

৬. ১২০০ টাকায় মনুাফা-আসল ১৩৫০ টাকা হেল মনুাফা কত
টাকা?

Ο ক) ১০০ Ο খ) ১৫০ Ο গ) ২০০ Ο ঘ) ৩০০
     স�ক উ�র: (খ)

৭. বািষ�ক শতকরা ৮ টাকা হার মনুাফায় ৬২৫ টাকার ১ বছেরর
চ�বিৃ� মলূধন কত টাকা?

Ο ক) ৬৫০ Ο খ) ৬৭৫ Ο গ) ৬৮৫ Ο ঘ) ৭৭৬
     স�ক উ�র: (খ)

৮. �িত বছর �দ ু�ারি�ক মলূধেনর উপর �য মনুাফা িহসাব
করা হয়, তােক কী বেল?

Ο ক) সময় Ο খ) মনুাফা-আসল Ο গ) আসল Ο ঘ) সরল মনুাফা
     স�ক উ�র: (ঘ)

৯. মনুাফা = ?

Ο ক) আসল x
মনুাফার হার
x সময়

Ο খ) আসল x
মনুাফার হার

Ο গ) আসল x
সময়

Ο ঘ) আসল x
মনুাফার হার/
সময়

২৬. �কান িনিদ� � সমেয়র মনুাফা-আসল ৫৬০০ টাকা এবং মনুাফা আসেলর
২/৫ অংশ হেল আসল কত টাকা?

Ο ক) ৩০০০ Ο খ) ৩৫০০ Ο গ) ৪০০০ Ο ঘ) ৫০০০
     স�ক উ�র: (গ)

২৭. এক� বইেয়র �য়মলূ� ১২৫ টাকা এবং িব�য়মলূ� ১৩৫ টাকা হেল লাভ
কত?

Ο ক) ১০ টাকা Ο খ) ৩৫ টাকা Ο গ) ২৫ টাকা Ο ঘ) ১০০ টাকা
     স�ক উ�র: (ক)

২৮. এক� �ব� ১০০ টাকায় �য় কের ১০% মনুাফায় িব�য় করা হেল
িব�য়মলূ� কত হেব?

Ο ক) ৯০ টাকা Ο খ) ১১০ টাকা Ο গ) ১০০ টাকা Ο ঘ) ১০ টাকা
     স�ক উ�র: (খ)

২৯. ৫% হার মনুাফায় কত বছের ৫০০০ টাকার মনুাফা ২৫০ টাকা হেব?

Ο ক) ১ বছর Ο খ) ২ বছর Ο গ) ৩ বছর Ο ঘ) ৪ বছর
     স�ক উ�র: (ক)

৩০. বািষ�ক ১২% মনুাফা কত বছের ১০০০০ টাকার মনুাফা ৪৮০০ টাকা
হেব?

Ο ক) ৬ বছর Ο খ) ৪ বছর Ο গ) ৮ বছর Ο ঘ) ৯ বছর
     স�ক উ�র: (খ)

৩১. এক� �ব� ৭০০ টকায় �য় কের ৮০ টাকা লােভ িব�য় করেল �ব��র
িব�য়মলূ� কত টাকা?

Ο ক) ৬২০ Ο খ) ৮৯০ Ο গ) ৭৮০ Ο ঘ) ৮৮০
     স�ক উ�র: (গ)

৩২. আসল ৪০০০ টাকা এবং মনুাফা ২৮০ টাকা হেল, মনুাফা-আসল কত?

Ο ক) ৪৩৭২০ টাকা Ο খ) ৩৮২০ টাকা Ο গ) ৪২০০ টাকা Ο ঘ) ৪২৮০ টাকা
     স�ক উ�র: (ঘ)

৩৩. এক� শাট�  ২৫০ টাকায় �য় কের কত টাকায় িব�য় করেল ২০%
মনুাফা হয়?

Ο ক) ৩০০ টাকা Ο খ) ২৮০ টাকা Ο গ) ৩৫০ টাকা Ο ঘ) ৪০০ টাকা
     স�ক উ�র: (ক)

৩৪. ১০০ টাকার ১ বছেরর মনুাফােক কী বলা হয়?

Ο ক) সমকাল Ο খ) আসল Ο গ) মনুাফা-আসল Ο ঘ) মনূাফার হার
     স�ক উ�র: (ঘ)

৩৫. একজন �দাকানদার �িত� িডম ১০ টাকায় �য় কের, ১ ডজন িডম ১১৫
টাকায় িব�য় করেল, তার কত টাকা �িত হেব?

Ο ক) ৫ Ο খ) ১০ Ο গ) ১৫ Ο ঘ) ২০
     স�ক উ�র: (ক)

৩৬. মনুাফা বা �িত িনেচর �কান�র উপর িনভ� র কের?

Ο ক) �য়মলূ� Ο খ) িব�য়মলূ� Ο গ) আনষুি�ক
খরচ

Ο ঘ) উপেরর
সব�েলা

     স�ক উ�র: (ক)

৩৭. ২০% বািষ�ক মনুাফায় কত টাকা জমা রাখেল ১ বছর পর মনুাফাসহ
৩৬০ টাকা হেব?
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     স�ক উ�র: (ক)

১০. ১০৫ �িতেত িব�য়মলূ� কত?

Ο ক) ৯০ টাকা Ο খ) ১১০ টাকা Ο গ) ১০০ টাকা Ο ঘ) ১০ টাকা
     স�ক উ�র: (ক)

১১. ১০% মনুাফায় কত বছের P টাকা মনুাফা-আসেল ি��ণ
হেব?

Ο ক) ৫ Ο খ) ১০ Ο গ) ২০ Ο ঘ) ২৫
     স�ক উ�র: (খ)

১২. ১২% সরল মনুাফায় ৩০০ টাকার ৫ বছেরর মনুাফা কত
টাকা?

Ο ক) ৬০ Ο খ) ৭৫ Ο গ)  ৮০ Ο ঘ) ১৮০
     স�ক উ�র: (ঘ)

১৩. বািষ�ক ১২% মনুাফায় ১০০০০ টাকার ৪ বছেরর মনুাফা
কত?

Ο ক) ৪৮০০ টাকা Ο খ) ৪৫০০ টাকা Ο গ) ৪০০০ টাক Ο ঘ) ১৫০০ টাকা
     স�ক উ�র: (ক)

১৪. ১০.৫% মনুাফায় ২০০০ টাকার ৫ বছের মনুাফা-আসল কত
টাকা হেব?

Ο ক) ২৮০০ Ο খ) ৩০০০ Ο গ) ৩০৫০ Ο ঘ) ৩২৫০
     স�ক উ�র: (গ)

১৫. শতকরা বািষ�ক ৬ টাকা মনুাফায় ২০০০ টাকার ১ বছেরর
মনুাফা কত?

Ο ক) ৬০ টাকা Ο খ) ১২০ টাকা Ο গ) ২০০ টাকা Ο ঘ) ২০৬ টাকা
     স�ক উ�র: (খ)

১৬. ৫% হার মনুাফায় ১০০ টাকার ৩ বছেরর মনুাফা কত?

Ο ক) ১২ টাকা Ο খ) ১৫ টাকা Ο গ) ২০ টাকা Ο ঘ) ১০ টাকা
     স�ক উ�র: (খ)

১৭. বািষ�ক শতকরা ১০ টাকা মনুাফায় ১০০০ টাকার ৩ বছেরর
সবিৃ� মলূ কত টাকা?

Ο ক) ৩০০ Ο খ) ১০৩০ Ο গ) ১৩০০ Ο ঘ) ২৩০০
     স�ক উ�র: (গ)

১৮. এক� পণ� ৪২০ টাকায় িব�য় করায় ৫% লাভ হেলা।
পণ��র �য়মলূ� কত?

Ο ক) ২৪০ টাকা Ο খ) ৪০০ টাকা Ο গ) ৪১০ টাকা Ο ঘ) ৪৪১ টাকা
     স�ক উ�র: (খ)

১৯. ৫% মনুাফায় ৫০০ টাকার ২ বছেরর মনুাফা-আসল কত
হেব?

Ο ক) ২৫০ টাকা Ο খ) ৫৫০ টাকা Ο গ) ৩০০ টাকা Ο ঘ) ৬০০ টাকা
     স�ক উ�র: (খ)

২০. �য়মলূ� C টাকা এবং িব�য়মলূ� P টাকা হেল মনুাফা িনেচর
�কান�?

Ο ক) C - P Ο খ) P - C Ο গ) C x P Ο ঘ) P/C

     স�ক উ�র: (খ)

Ο ক) ২০০ Ο খ) ২৫০ Ο গ) ৩০০ Ο ঘ) ৩৫০
     স�ক উ�র: (গ)

৩৮. িবিনেয়াগ িক?

Ο ক) �দাকান
ভাড়া

Ο খ) পিরবহন
খরচ

Ο গ) �কৃত খরচ Ο ঘ) আনষুি�ক
খরচ

     স�ক উ�র: (গ)

৩৯. শতকরা বািষ�ক কত মনুাফায় ৩০০০ টাকার ৫ বছেরর মনুাফা ১৫০০
টাকা হেব?

Ο ক) ১০% Ο খ) ১৫% Ο গ) ১২% Ο ঘ) ৮%
     স�ক উ�র: (ক)

৪০. এক� সাইেকেলর িব�য়মলূ� �য়মেূল�র ৪/৫ অংেশর সমান হেল শতকরা
�িত কত টাকা?

Ο ক) ১৫ Ο খ) ২০ Ο গ) ৩০ Ο ঘ) ৪০
     স�ক উ�র: (খ)

৪১. বািষ�ক শতকরা মনুাফার হার কত টাকা হেল, ১০ বছের মনুাফা আসেলর
অেধ�ক হেব?

Ο ক) ৪ Ο খ) ৫ Ο গ) ৬ Ο ঘ) ৭
     স�ক উ�র: (খ)

৪২. ১০% চ�বিৃ� মনুাফা ৩০০০ টাকায় ২ বছেরর জন� চ�বিৃ� মলূধন =
কত?

Ο ক) ২০০০(১ +
১০%)২

Ο খ) ৩০০০(১ +
১০%)১

Ο গ) ৩০০০ (১ +
১০%)২

Ο ঘ) ৪০০০(১ +
১০%)২

     স�ক উ�র: (গ)

৪৩. �িত হািল কমলার �য়মলূ� ৭০ টাকা হেল, ১ ডজন কমলার �য়মলূ�
কত টাকা?

Ο ক) ২১০ Ο খ) ২১৩ Ο গ) ২১৪ Ο ঘ) ২১৫
     স�ক উ�র: (ক)

৪৪. ২০০০ টাকা �য় কের �কােনা �ব� কত টাকায় িব�য় করেল ২০%
মনুাফা হেব?

Ο ক) ২৫০০ টাকা Ο খ) ২২০০ টাকা Ο গ) ২৪০০ টাকা Ο ঘ) ৩০০০ টাকা
     স�ক উ�র: (গ)

৪৫. ৭৫ টাকায় ১৫� বলেপন িকেন ৯০ টাকায় িব�য় ‘করেল শতকরা কত
লাভ হেব?

Ο ক) ২০ Ο খ) ২৫ Ο গ) ৩০ Ο ঘ) ৪০
     স�ক উ�র: (ক)

৪৬. ১২% মনুাফায় এক� �মাবাইল ১৪০০ টাকায় িব�য় করা হেল
�মাবাইল�র �য়মলূ� কত?

Ο ক) ১৫৮০ টাকা Ο খ) ১২৫০ টাকা Ο গ) ১৮০০ টাকা Ο ঘ) ১৫০০ টাকা
     স�ক উ�র: (খ)

৪৭. শতকরা কত মনুাফায় ৬০০ টাকার ১ বছেরর মনুাফা ৩০ টাকা হেব?

Ο ক) ৩% Ο খ) ৪% Ο গ) ৫% Ο ঘ) ৬%
     স�ক উ�র: (গ)

িনেচর তেথ�র আেলােক িতন� �ে�র উ�র দাও:

�ামীণ ব�াংেক ৩০০০ টাকার ৫ বছেরর মনুাফা ১৫০০ টাকা। �েবল িময়া
উ� ব�াংেক ৩০০০ টাকা জমা রােখন।

৪৮. মনুাফার হার কত?

Ο ক) ১০% Ο খ) ১২% Ο গ) ১৩% Ο ঘ) ১৪%
     স�ক উ�র: (ক)
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২১. ৫% হার মনুাফায় ৭৫০ টাকার ৪ বছেরর মনুাফা কত?

Ο ক) ১৫১ টাকা Ο খ) ১৫০ টাকা Ο গ) ১৬০ টাকা Ο ঘ) ১৪০ টাকা
     স�ক উ�র: (খ)

২২. ৫০০ টাকার ১০% মনুাফায় বািষ�ক-

i. সরল মনুাফা ৫০ টাকা।

ii. চ�বিৃ� মনুাফা ৬০ টাকা।

iii. সরল মনুাফা ও চ�বিৃ� মনুাফা সমান।

িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i Ο খ) i ও iii Ο গ) ii Ο ঘ) iii

     স�ক উ�র: (খ)

২৩. ২০০০ এর ৯% = কত?

Ο ক) ২ Ο খ) ১৮ Ο গ) ১৮০ Ο ঘ) ২০০৯
     স�ক উ�র: (গ)

২৪. ৫% হার মনুাফায় ৭০০ টাকার ১ বছেরর মনুাফা কত?

Ο ক) ৩০ টাকা Ο খ) ১৪০ টাকা Ο গ) ৩৫ টাকা Ο ঘ) ২৫ টাকা
     স�ক উ�র: (গ)

২৫. একজন ব�বসায়ী এক বা� আেপল ১১৩৫ টাকায় িব�য়
করায় ১৮৫ টাকা লাভ হেল, তার �য়মলূ� কত টাকা?

Ο ক) ৯৫০ Ο খ) ১০৫০ Ο গ) ১২২০ Ο ঘ) ১৩২০
     স�ক উ�র: (ক)

৪৯. মনুাফা-আসল কত টাকা?

Ο ক) ৪৪০০ Ο খ) ৪৫০০ Ο গ) ৪৬০০ Ο ঘ) ৪৭০০
     স�ক উ�র: (খ)

৫০. উ� হাের জমাকৃত টাকার ৮ বছেরর মনুাফা কত টাকা?

Ο ক) ২৬৫০ Ο খ) ২৬০০ Ο গ) ২৫০০ Ο ঘ) ২৪০০
     স�ক উ�র: (ঘ)


