
ররামককৃষ্ণ মঠ ববিববিকরানন্দ ববিদ ববিদদরালয়
ববিললুড়মঠ, হরাওড়রা - ৭১১ ২০২

উচ্চমরাধদবমক স্তবর একরাদশ বশ্রেবণিবতে প্রববিবশকরা পররীকরা

সরাধরারণিজরান ববিষয়ক নমলুনরা প্রশ
সসূচনরা  -  এই প্রশপবত্রে সকল ধরবণির প্রশ বদওয়রা বনই। যতে প্রকরার প্রশ নরীবচ বদওয়রা
আবছে তেরা ছেরাড়রাও অন্য ধরবণির প্রচলুর  প্রশ কররা  হবতে পরাবর। প্রদত্ত প্রবশর মতে প্রশ
পররীকরাবতে থরাকববিই তেরাও বনধররাবরতে নয়। বনবগেবটিভ নম্বর থরাকববি বক নরা তেরা পররীকরাসমবয়
জরানরাবনরা হববি।
1) ববিসদকৃশ (odd) শব্দবটিবক বচবহ্নিতে কর।

a)বিকৃত্ত b)আয়তেবকত্রে c)বত্রেভলুড d)বিগের
2) এক ভদ্রবলরাবকর শরাশুবড়র একমরাত্রে বমবয় সম্পবকর ভদ্রবলরাবকর বক হববিন?

a)শরাবল b)সরী c)ভবগেনরী d)কন্যরা
3) একবটি পপংবক্তিবতে হবরর পর ররাম তেকৃতেরীয় সরাবন এবিপং ররাবমর পর ববিষ্ণলু পঞ্চম সরাবন যবদ 

থরাবক তেববি ববিষ্ণলুর পসূববির ররাবমর সরান বক? 

a)ষষ b)সপ্তম c)অষ্টম d)নবিম
4) জলুন মরাবস কবটি বদন থরাবক?

a)30 b)31 c)29 d)30 অথবিরা 31

5) 2…4…5=7 প্রদত্ত সমরীকরবণি নরীবচর বকরান দরাবগের বচহ্নি বযরাগেদ ক্রবম (বচহ্নি প্রদত্ত 
ক্রবমই বদবতে হববি তেরা বকন্তু নয়) বিসরাবল উত্তর বঠক হববি?
a)+,- b)+,/ c)-,x d)/,+

6) 1 মরাস, 1 সপ্তরাহ, 5 বদন বমবল সবিররাবধক কয়বটি বদন হবতে পরাবর?
a) 40 b) 41 c) 42 d) 43

7) ইপংবরবজ বিণিরমরালরায় Q এর পলুববির G এর সরান -
a)একরাদশ b)দরাদশ c)নবিম d)দশম

8) যবদ বিণিরমরালরার বিবণিরর জরায়গেরায় সপংখদরা ধররা হয় (a=1, b=2, c=3, ইতেদরাবদ) তেববি 
“add” করীভরাববি বলখরা হববি? 

a) 1-3-3 b) 1-4-5 c) 2-4-4 d) বকরানটিরাই নয়
9) যবদ cut-বক uct বলখরা হয়, তেববি put-বক বক ভরাববি বলখরা হববি?

a)utp b)upt c)tup d)tpu

10) নরীবচর শব্দগুবল ইপংররাজরী অবভধরাবন বকরান ক্রবম থরাকববি?

1

1)add, 2)act, 3)eat
a)1,2,3 b)2,1,3 c)3,1,2 d)3,2,1

11) নরীবচর সপংখদরায় যরার বঠক পসূববির 3 আবছে এমন 4 কয়বিরার আবছে?
34574543414345
a)1 b)2 c)3 d)4

12) শকৃঙ্খলরাগুবল সবঠক ভরাববি পসূরণি কর। 0, 1, 3, 5, 7, __
a)9 b)11 c) 13 d) 15

13) শকৃঙ্খলরাগুবল সবঠক ভরাববি পসূরণি কর। z, a, y, b, x, __
a)w b)b c) c d) d

14) যবদ ররাম এবিপং শরাবমর বিয়বসর বযরাগেফল 7 এবিপং অন্তর 1 হয় তেরাহবল তেরাবদর 
বিয়বসর গুণিফল কতে?
a)10 b)12 c) 15 d)9

15) সরাবড় বতেনবটির সময় ঘবড়র দুবটি করাকাঁটিরার মবধদ বকরাবণির মরান কতে?
a)45 b)90 c)70 d) 75

16) যবদ 9:25 তেববি 49: ...
a) 81 b) 36 c) 100 d) 64

17) যবদ 512 → 8 তেববি 324 → ...
a) 234 b) 8 c) 9 d) 512

18) যবদ Thunder:Rain তেববি Night: ......
a)Day b)Dusk c)Darkness d) Evening

19) যবদ Paisa:Rupee তেববি inch:
a)meter b)kilometer c) foot d) mile

20) jagannatha শব্দবটি ববিপররীতে ক্রবম বলখবল বশষ বথবক h এর সরান কতে?

a) সপ্তম b) অষ্টম c) নবিম d) দশম
21) যবদ c+d=5, এবিপং c+d+d=7, তেববি c+c+d+d=?

a)8 b)9 c)10 d)11

22) যবদ 1=1, 2=3, 3=5, 4=7 তেববি 6=?
a) 8 b) 9 c) 10 d) 11

23) আবপবল বকরান অদরাবসড থরাবক?

a)সরাইবট্রিক b)ফবমরক c)লদরাকবটিক d)মদরাবলক
24) বমবক্সিবকরা বকরান মহরাবদবশর অন্তগেরতে

a)ইউবররাপ b)উ.আবমবরকরা c)দ.আবমবরকরা d)আবফ্রিকরা
25) বিতেরমরাবন ভরারবতের প্রবতেরকরা মনরী বক? 

a)কবপল বসবরাল b)শরদ পরাওয়রার c)জয়ররাম রবমশ d)এবদর মবধদ বকউ নয়
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