স্পন্দন-বি রমধা িৃ বত্ত পরীক্ষ্া ২০১২
(অষ্টম রেনী)
রমাট প্রশ্নঃ ৬০টি, রমাট নম্বরঃ ৭০০, সমে সীমাঃ ২ ঘন্টা ৩০ বমবনট
ছাত্র/ছাত্রীর নামঃ ___________________________________________________ ররাল নম্বরঃ ______________________
বিদ্যালয়ের নামঃ __________________________________________________________________________________
বনয়দ্েশনাঃ এই প্রশ্নপয়ত্র বিবিন্ন মায়নর ৬০টি প্রশ্ন আয়ছ। প্রয়শ্নর মান প্রবিটি প্রয়শ্নর নম্বয়রর পায়শ রদ্ওো আয়ছ। প্রশ্ন সম্পবকে ি সকল রলখা
প্রবিটি প্রয়শ্নর জনয প্রদ্িয জােগাে করয়ি হয়ি। সরাসবর উত্তর না বলয়খ উত্তয়রর জনয প্রয়োজনীে প্রবিটি ধাপ রদ্খায়ি হয়ি।
______________________________________________________________________________________________
১। (প্রশ্নমান ১০) র াগফল রির কর –

২। (প্রশ্নমান ১০) বনয়ের ছবিগুয়লা লক্ষ্য কর। এই ছবি অনু সরয়ন সপ্তম ছবিটিয়ি কিগুবল বিন্দু হয়ি?

৩। (প্রশ্নমান ১০) একটি পাবনর টযাাংয়ক 5 বদ্য়ন পাবনর পবরমায়নর িারিময বনম্নরুপপ্রথম বদ্য়ন 375 বলটার পাবন িৃ বি রপয়েয়ছ। বিিীে বদ্য়ন 240 বলটার পাবন হ্রাস রপয়েয়ছ। িৃিীে বদ্য়ন 93 বলটার পাবন িৃ বি রপয়েয়ছ। েিুথে
বদ্য়ন 164 বলটার হ্রাস রপয়েয়ছ। পঞ্চম বদ্য়ন 157 বলটার হ্রাস রপয়েয়ছ।
পঞ্চম বদ্য়নর পর টযাাংয়ক 54 বলটার পাবন আয়ছ। িয়ি গি পাাঁে বদ্য়নর শুরুয়ি পাবনর পবরমান কি বছল?

৪। (প্রশ্নমান ১০) আসলায়মর কায়ছ 22 টাকা আয়ছ। িদ্রুল এর কায়ছ 29 টাকা আয়ছ। কবরম এর কায়ছ 2 টাকা আয়ছ। দ্বির এর কায়ছ 13
টাকা আয়ছ। আসলাম িদ্রুলয়ক 15 টাকা এিাং কবরময়ক 3 টাকা বদ্ল। িদ্রুল কবরময়ক 18 টাকা এব্বাং দ্বিরয়ক 7 টাকা বদ্ল। দ্বির কবরময়ক
11 টাকা এিাং আসলাময়ক 5 টাকা বদ্ল। সি রশয়ে কার কায়ছ কি টাকা আয়ছ রির কর।

৫। (প্রশ্নমান ১০) a,b,c এিাং d োরটি ধনাক্তক (positive) সাংখযা।
ক)

এিাং

ঘ)|

|

খ)
এিাং |

|

হয়ি হয়ল বনয়ের রকানটি সিয হয়ি হয়ি?

এিাং
ঙ) |

গ)
|

এিাং |

এিাং
|

৬। (প্রশ্নমান ১০) সরলীকরন কর
(

)(

)

৭। (প্রশ্নমান ১০) সিেবনম্ন এমন একটি সাংখযা রির কর া ক) 2 বদ্য়ে িাগ করয়ল িাগয়শে থায়ক 1(one) খ) 3 বদ্য়ে িাগ করয়ল িাগয়শে থায়ক 2

৮।

(প্রশ্নমান ১০) বদ্

হে এিাং

গ) 4 বদ্য়ে িাগ করয়ল িাগয়শে থায়ক 3

িয়ি প্রমাণ কর

৯। (প্রশ্নমান ১০) এবমবল 25 বমবনয়ট সাইয়কয়ল েয়ে িার িাসা রথয়ক একটি রদ্াকায়ন াে। রফরার সমে রস পায়ে রহয়ট 1 ঘন্টা 15 বমবনয়ট
িাসাে বফয়র আয়স। এবমবলর সাইয়কয়লর গবিয়িগ িার হাটার গবিয়িয়গর োইয়ি ঘন্টাে 8 (eight) মাইল রিবশ। এবমবলর িাসা রথয়ক
রদ্াকায়নর দূরত্ব কি?

১০। (প্রশ্নমান ১০) বনয়ের STUVW িহুিুজটি 5 একক ডায়ন এিাং 7 একক উপয়র সরায়না হল। S,T,U,V এিাং W এর নিুন স্থানাাংক
কি?

১১। (প্রশ্নমান ১০)

–এর বিনটি সম্ভািয বিিাজক বনয়ে রদ্ো হল –

I.

II.

III.

রকানটি অথিা রকানগুয়লা আসল বিিাজক িা রির কর।

১২। (প্রশ্নমান ১০) বনয়ের রকান সাংখযাটি অথিা সাংখযাগুয়লা -1.075 োইয়ি িে?
I.

-2.125

II.

0.012

III.

-0.075 IV.

-1/5

V.

-6/5

১৩। (প্রশ্নমান ১০) বিপাশার রেয়ে কাবমবন িেয়স িে। বিপাশা রাবহমা এিাং বদ্োর রেয়ে িেয়স রছাট। বদ্ো কাবমবনর রেয়ে িেয়স িে এিাং
আবলোর রেয়েও িেয়স িে। কাবমবন এিাং আবলো উিয়ে রাবহমার রেয়ে িেয়স িে। কাবমবন এিাং আবলো মজ রিান হয়ল িেয়স সিয়েয়ে িে
রক?

১৪। (প্রশ্নমান ১০) একটি থবলয়ি বকছু মায়িেল আয়ছ। মায়িেয়লর দুটি ছাো সিগুবলই বনল রয়ঙর। দুটি ছাো সিগুবলই সিু জ রয়ঙর। দুটি ছাো
সিগুবলই লাল রয়ঙর। থবলয়ি কিগুয়লা মায়িেল আয়ছ?

১৫। (প্রশ্নমান ১০) 110 রক এমন দুইটি িায়গ িাগ কর র ন একটি অাংশ অপরটির 150% হে।

১৬। (প্রশ্নমান ১০) বনয়ে একটি উঁেুবনেু ইয়টর রদ্োয়লর ছবি আয়ছ। বদ্ রদ্োয়লর দদ্ঘেয সমান ররয়খ ইট গুয়লা পু নরাে সাজায়না হে িয়ি
রসই রদ্োয়লর উচ্চিা কি হয়ি?

১৭। (প্রশ্নমান ১০) মু নার কায়ছ 175টি আম আয়ছ। বিথীর কায়ছ 271টি কমলা আয়ছ। রসামার কায়ছ 422টি বলেু আয়ছ। বদ্ প্রবিটি িযায়গ
একটি আম, দুটি কমলা আর বিনটি বলেু িরায়না হে, িয়ি এইিায়ি কিগুয়লা িযাগ িরায়না ায়ি?

১৮। (প্রশ্নমান ১০) বদ্ একটি িস্তুয়ক উপর রথয়ক আয়ে কয়র রছয়ে রদ্ো হে িয়ি রস t রসয়কয়ে কি দূরত্ব S (বমটার একয়ক) অবিক্রম
করয়ি িা বনয়ের সমীকরণ বদ্য়ে প্রকাশ করা াে –
2

িাহয়ল রির কর কি রসয়কয়ে িস্তুটি 705.6 বমটার দূরত্ব অিক্রম করয়ি।

১৯। (প্রশ্নমান ১০) একটি সাংকর ধািুয়ি 8(eight) িাগ রলাহা, 3 িাগ দ্ো এিাং 1 (one) িাগ টাাংয়েন আয়ছ। 420 ঘন বমটার সাংকয়র
কিটুকু রলাহা, দ্ো এিাং টাাংয়েন আয়ছ?

২০। (প্রশ্নমান ১০) একটি সার-এ পাবন বমবশয়ে 1% দ্রিন দিবর করা রহাল। রিামার কায়ছ বদ্ 5 ঘন রসবন্টবমটার সার থায়ক িয়ি দ্রিন দিবর
করয়ি কিটুকু পাবন লাগয়ি?

২১। (প্রশ্নমান ১০) বদ্ (A/B) + (4/3) + (9/2) = (A/B)(4/3)(9/2) হে, িয়ি (A/B)-এর মান কি?

২২। (প্রশ্নমান ১০) 5263 এই সাংখযাে 5-এর মু লযমান ি িা 456 এই সাংখযাে 5-এর মু লযমায়নর োইয়ি কিগুন িে?

২৩। (প্রশ্নমান ১০) একটি িৃ য়ত্তর িযাসাধে 3 গুন িৃ বি রপল। িার পবরবসমা কিগুন িৃ বি রপল?

২৪। (প্রশ্নমান ১০) আবির একজন মু বে বিয়ক্রিা। রস কাোমায়লর জনয 215 টাকা খরে করল। রস প্রবি র াঙ্গা মু বে 15 টাকা বদ্য়ে িবক্র কয়র।
রলাকসান র কায়ি আবিয়রর কিগুয়লা র াঙ্গা মু বে বিবক্র করয়ি হয়ি?

২৫। (প্রশ্নমান ১০) জবর একটি কম্পবপউটার রশখার ক্লায়স িবিে হয়েয়ছ। এই ক্লায়স রস 300 টাকার রিশী খরে করয়ি োে না। এই ক্লায়সর
জনয িার 42 টাকা বদ্য়ে একটি খািা বকনয়ি হয়ি। 56 টাকা বদ্য়ে একটি কলম বকনয়ি হয়ি। প্রবি ঘন্টা অনু শীলন করয়ি িার 7.50 টাকা খরে
করয়ি হয়ি। জবর সয়িোচ্চ কি ঘন্টা অনু শীলন করয়ি পারয়ি?

২৬। (প্রশ্নমান ১৫) বিনটি দ্বের দদ্ঘেয 3-এর ক্রবমক গুনীিক। বদ্ প্রবিটি দ্বের দদ্ঘেয 4 ফুট কমায়না হে, িয়ি িায়দ্র দদ্য়ঘেযর র াগফল হে
33 ফুট। দ্বে বিনটির প্রকৃি দদ্ঘেয কি?

২৭। (প্রশ্নমান ১৫) বনয়ের ছবিটির প্রবিটি িয়লর সিেয়মাট রক্ষ্ত্রফল কি? উত্তর x-এর মাধযয়ম প্রকাশ কর।

২৮। (প্রশ্নমান ১৫) মামু ন একটি সাইয়কয়ল েয়ে 2.5 ঘন্টাে একটি পাহায়ের েুোে উয় । রসখায়ন 30 বমবনট বিোম করার পর রস একই পয়থ
1.5 ঘন্টাে রনয়ম আয়স। পাহায়ে আয়রাহন করার সময়ে িার গবি অিিরন করার সময়ের োইয়ি 3 মাইল/ঘন্টা কম। মামু ন সিেয়মাট কি পথ
সাইয়কল োবলয়েয়ছ?

২৯। (প্রশ্নমান ১৫) একটি িৃ য়ত্তর িযাসাধে বদ্ r হে িয়ি িার রক্ষ্ত্রফল 𝜋𝑟 2 হে র খায়ন 𝜋
রক্ষ্ত্রফল রির কর। r -এর মান 7 ফুট।

। এই সূ ত্র িযিহার কয়র বনয়ের ছবিটির

৩০। (প্রশ্নমান ১৫) রিলা 3 টার সমে মবিন নীলগঞ্জ রথয়ক 150 মাইল দূয়রর সখীপু য়রর উয়েয়শয একটি গাবেয়ি াত্রা শুরু করল। রিলা
3.30 টার সমে কবরম সখীপু র রথয়ক নীলগয়ঞ্জর উয়েয়শয আয়রকটি গাবেয়ি একই গবিয়িয়গ াত্রা শুরু করল। বদ্ িারা বিকাল 4.30 টার
সমে এয়ক অপরয়ক অবিক্রম কয়র িয়ি িায়দ্র গাবে দুটির গবিয়িগ কি বছল?

৩১। (প্রশ্নমান ১৫) িুবম কয়েকটি ফুল 50 টাকা বদ্য়ে ক্রে কয়রবছয়ল।

10 টাকা হ্রাস পাে িয়ি 50

টাকাে এখন িুবম 16 টি রিবশ ফুল ক্রে করয়ি পারয়ল। মূ লযহ্রায়সর পূ য়িে িুবম কিগুয়লা ফুল বকয়নবছয়ল?

৩২। (প্রশ্নমান ১৫) দুটি ধনাত্মক পূ ণে সাংখযার র াগফল এিাং বিয়োগফয়লর অনু পাি 7:5 বদ্ সাংখযাদুটির র াগফল সয়িোচ্চ 21 হয়ি পায়র,
িয়ি সম্ভািয সকল প্রকার সাংখযা রজাো রির কর।

৩৩। (প্রশ্নমান ১৫) একটি থবলয়ি 4-টি টিয়কট আয়ছ ায়ি একটি কয়র নম্বর রলখা আয়ছ। নম্বর গুয়লা হয়ে 2,2,3 এিাং 4। আয়রকটি
থবলয়ি 4-টি টিয়কট আয়ছ ায়ি 1,5,5 এিাং 6 রলখা আয়ছ। কবরম না রদ্য়খ প্রবিটি থবল রথয়ক একটি কয়র টিয়কট িুলল। কবরম প্রাপ্ত
নম্বরগুয়লা গুন করল। গুনফল ২০ িা ২০-এর কম হওোর সম্ভািনা কি?

৩৪। (প্রশ্নমান ১৫) 144 িগেফুট রক্ষ্ত্রফয়লর একটি িগোকৃবি কাগজ রথয়ক বনয়ের ছবির মি োরটি সামন্তবরক রকয়ট িাদ্ রদ্ো হল। অিবশষ্ট
কাগজটির রক্ষ্ত্রফল কি?

৩৫। (প্রশ্নমান ১৫) রিামার কায়ছ একটি ত্রুটি ু ক্ত ঘবে আয়ছ। ঘবেটি প্রবি ঘন্টাে 10 বমবনট সমে কম রদ্খাে। িুবম রিলা 12 টাে ঘবের সমে
ঠিক কয়র োলু করয়ল। খন ঘবেটিয়ি রিলা 3:00 রদ্খাে িখন প্রকৃি সমে কি?

৩৬। (প্রশ্নমান ১৫) একটি টযাাংক-এ দুটি পাইপ বদ্য়ে পাবন ঢু য়ক, পাইপ ক এিাং পাইপ খ। পাইপ গ বদ্য়ে পাবন রির হে। পাইপ ক বদ্য়ে
টযাাংকটি 3 ঘন্টাে সম্পু নে িরায়না াে। পাইপ খ বদ্য়ে টযাাংকটি 6 ঘন্টাে িরায়না াে। পাইপ গ বদ্য়ে 9 ঘন্টাে টযাঙ্কটি সম্পু নে খাবল করা াে। বদ্
সিগুয়লা পাইপ রখালা থায়ক িয়ি কিক্ষ্য়ন টযাাংকটি িরায়না ায়ি?

৩৭। (প্রশ্নমান ১৫) একটি িাগায়নর আগাছা পবরস্কার করয়ি বপোর 90 বমবনট লায়গ। রপ্রমার সমে লায়গ 20 বমবনট রিবশ। িারা একয়ত্র ঐ
িাগায়নর আগাছা কিক্ষ্য়ন পবরস্কার করয়ি পারয়ি?

৩৮। (প্রশ্নমান ১৫) বনয়ের গ্রাফটিয়ি সময়ের সায়থ গাবের িাজারদ্য়রর সম্পকে রদ্খায়না হয়েয়ছ।
এই গ্রাফ অনু সায়র বনয়ের প্রশ্নগুয়লার উত্তর দ্াওক) এক িছর রথয়ক পয়রর িছয়র গাবের মূয়লযর সয়িোচ্চ হ্রাস রপয়েয়ছ রকান িছর রথয়ক রকান িছয়র ?
খ) আনু মাবনক কি িছর পু রয়না হয়ল একটি নিুন গাবের মূ লয প্রাে অয়ধেক হ্রাস পাে?
গ) িুবম একটি ৩-িছয়রর পু রািন গাবে িাজারদ্য়র বকনয়ল। ৫-িছর িযিহায়রর পর িা িুবম ৮০০০ ডলায়র বিবক্র করয়ল। িযিহায়রর পয়র
িাজারদ্য়রর িুলনাে রিামার কি লাি িা রলাকসান রহাল?

৩৯। (প্রশ্নমান ২০) রিামার কায়ছ এক িো আলু আয়ছ ার ওজন 100 পাউে। ওজয়নর শিকরা 99 িাগ আসয়ল পাবনর ওজন। িোটিয়ক
িাইয়র ররায়দ্র ময়ধয বকছু ক্ষ্ন রাখার পয়র আিার ওজন করা রহাল। এইিার রদ্খা রগল িোটির ওজয়নর শিকরা 98 িাগ পাবনর ওজন। বকছু
পাবন িাষ্পীিূি হওোর ফয়ল ওজন হ্রাস রপল। িোটির নিুন ওজন কি?

৪০। (প্রশ্নমান ২০) দুটি রঘাো 10 মাইল দূর রথয়ক এয়ক অপয়রর বদ্য়ক েলয়ি শুরু করল। একটি রঘাোর গবিয়িগ ঘন্টাে 5.5 মাইল এিাং
অপরটির গবিয়িগ ঘন্টাে 4.5 মাইল। ঠিক একই সময়ে একটি পাবখ ঘন্টাে 30 মাইল রিয়গ একটি রঘাো রথয়ক অপর রঘাোর বদ্য়ক উেয়ি
লাগল। পাবখটি অনয রঘাোটি ছু য়েই আিার প্রথম রঘাোটির বদ্য়ক উেয়ি লাগল। প্রথম রঘাোটি ছু য়ে রস আিার অপরটির বদ্য়ক উয়ে রগল।
এইিায়ি িক্ষ্ন প েন্তয রঘাোদুটি বমবলি না হল, পাবখটি রঘাোদুটির ময়ধয ািাোি করয়ি থাকল। পাবখটি সিেয়মাট কি পথ উেল?

৪১। (প্রশ্নমান ১০) িূবমকয়ম্পর প্রধান কারন বক িা একটি িাকয বদ্য়ে প্রকাশ কর ?

৪২। (প্রশ্নমান ১০) আয়মাবনো র দু’টি পরমানু বদ্য়ে গঠিি, িায়দ্র নাম বক?

৪৩। (প্রশ্নমান ১০) বনয়ম্নর বিবক্রো টি রকান ধরয়নর বিবক্রো?
CaCo3

উত্তাপ

CaO +CO2

৪৪। (প্রশ্নমান ১০) আেরন (III) সালয়ফয়টর রাসােবনক সাংয়কি রকানটি?

৪৫। (প্রশ্নমান ১০) ক্ষ্ায়র’র দু’টি ধমে বলখ।

৪৬। (প্রশ্নমান ১০) রকান িস্তুর ির ৫ বকয়লাগ্রাম হ’রল িস্তুটির ওজন কি?

৪৭। (প্রশ্নমান ১০) সূ েয হয়ি আয়লাক রশ্মী পৃ বথিীয়ি রপ াঁছায়ি কি সমে লায়গ?

৪৮। (প্রশ্নমান ১০) পৃ বথিীর সয়িোচ্চ মু সবলম অধূ যবেি রদ্শ রকানটি?

৪৯। (প্রশ্নমান ১০) লায়োয়নল রমবস’র রপশা বক?

৫০। (প্রশ্নমান ১০) িাাংলায়দ্য়শ প্লাবেক িযাগ বনবেি করার প্রধান কারণ বক?

Read the following passage and answer the questions following it:
Rabindranath Tagore became the first non-European to win a Nobel when he was awarded the
Literature prize in 1913. The judges had more or less decided to give the prize to French literary
historian Emile Faguet, when one of the judges, Verner von Heidenstam happened to read the
Gitanjali in translation. This was the only collection of Tagore's poetry in English. Heidenstam
was very excited; he could not “recall having seen for decades anything comparable in such
poetry”, and urged the other judges to read the book also. There was a problem though, none of
the other judges knew English. A Swedish professor, who knew Bangla, was entrusted with the
responsibility of translating it into Swedish, and he in turn was so moved that he suggested the
judges should learn Bangla to enjoy Tagore’s original writing in Bangla. The judges did try to
learn, but the task was difficult. The problem was solved once the professor's translation was
completed; Tagore was an easy winner. His Nobel citation stated that he was awarded the prize
for his “deeply sensitive and beautiful verse”. The Nobel Prize for literature is generally given
not for a single work, but, as TS Eliot put it, “for the entire corpus”. Tagore was considered and
chosen on the basis of a single work, Gitanjali, which represents only a fraction of his literary
output and genius. In 1929, Thomas Mann was awarded “principally for his great novel,
Buddenbrooks”, and Hemingway got his prize in 1954 “for his mastery of the art of narrative,
most recently demonstrated in The Old Man and the Sea”. If the three Bandhopadhays -- Manik,
Bibhutibhusan and Tarashankar -- had been translated into English, one wonders whether one or
more of them might not been a credible contender for the Nobel.
৫১) (প্রশ্নমান ১০) Who was the first among the judges to have read the Gitanjali?

৫২) (প্রশ্নমান ১০) How was the issue of reading Gitanjali by all the judges solved? Who solved it?

৫৩) (প্রশ্নমান ১০) What did Rabindranath Tagore’s Nobel Price citation say?

৫৪) (প্রশ্নমান ১০) Who wrote the novel “The Old Man and the Sea” and in what year was he awarded
the prize?

৫৫) (প্রশ্নমান ২৫) Translate the following into Bangla:
The Sinking of the Titanic, 1912
On April 10, 1912, the Titanic, left Southampton, England on her maiden voyage to New York
City. She was claimed as the safest ship ever built. It was so safe that she carried only 20
lifeboats, enough to provide accommodation for only half of her 2,200 passengers and crew.
Four days into her journey, at 11:40 P.M. on the night of April 14, she struck an iceberg. The
collision was fatal and the great ship slowly sunk beneath the waters two hours and forty minutes
after the collision. One thousand five hundred twenty-two passengers and crew were lost.

Correct the following sentences:
৫৬) (প্রশ্নমান ১০) Different types of animals and plants play a spacific role in the laws of nature.

৫৭) (প্রশ্নমান ১০) Dhaka city has many historic place such as the Ahsan Manjil

৫৮) (প্রশ্নমান ১০) Bangladesh ganed independence as a free country on December 16, 1971.

৫৯) (প্রশ্নমান ১০) “Be not afraid of greatness: some are born great, some acheive greatness, and some
has greatness thrust upon them.”

৬০) (প্রশ্নমান ১০) Chittagong and Khulna is major port city of Bangladesh

