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Online Assignment-2020 

৫ভ শ্রেণি                                                                                                                         

ণফলয়ঃ প্রাথণভক গণিত 

ভয়ঃ ২ঘন্টা                                                                                           পূি ণভানঃ ৫০ 

[ দ্রষ্ট্যব্যঃ ডানাশ উণিণিত ংখ্যা প্রশেয পূি ণভান জ্ঞাক ]  

১। ংশেশ উত্তয দাওঃ                                                                                   ১×১০=১০ 

ক) ৮টি ণডশভয দাভ ৭২ টাকা শর ১টি ণডশভয দাভ কত?                                                                                                                      

ি) (২৪-১৮) ÷ ৩ + ৮ = কত?                                                                                                                                                             

গ) ৩৬ এয গুিনীয়কগুশরা কী কী?                                                                                                                                     

ঘ) র.া.গু. এয পূি ণরূ ণরি।                                                                                                                                              

ঙ) ২,০,৪ ংখ্যাগুশরায গড় কত?                                                                                                                                             

চ) ণফণনশয়াগকৃত টাকাশক কী ফরা য় ?                                                                                                                                    

ছ) তকযা কী ?                                                                                                                                     

জ) রাব ও েণত কীশয উয ণাফ কযা য় ?                                                                                                                                        

ঝ) চতুর্ভণশজয কি ণ কয়টি?                                                                                                                                      

ঞ) বৃশত্তয শ্রকন্দ্র শ্রথশক ণযণধয দূযত্বশক কী ফশর? 

 

২।ণতা এফং পুশেয ফয়শয ভণষ্ট্ ৭৫ ফছয। ণতায ফয় পুশেয ফয়শয ৪ গুি।                                                  

(ক) ণতা এফং পুশেয ফয়শয ভণষ্ট্ পুশেয ফয়শয কত গুি ?                                  ২                              

(ি) পুশেয ফয়শয কত ?                                                                                                         ৩                                                                                                 

(গ) ৫ ফছয য ণতায ফয় কত শফ ?                                                                                        ৩                                                                                                                 

থফা,                                                                                                                                               

১০০ টি ণরচুয দাভ ২০০ টাকা শর, এরূ-                                                                                                           

(ক) ৬৫টি ণরচুয দাভ কত টাকা শফ ?                                                                                           ২                                                                                         

(ি) ১০ টাকায় কয়টি ণরচু শ্রকনা মাশফ ?                                                                                          ৩                                                                                                             

(গ) ১০০ টাকায় কয়টি ণরচু শ্রকনা মাশফ ?                             ৩ 

 

৩।একটি ফা শ্রেন শত দুআটি শ্রকাম্পাণনয ফা মথাক্রশভ ১৫ ণভণনট ও ২০ ণভণনট য য ছাশড়।                                                                                                

(ক) দুআটি শ্রকাম্পাণনয ফা একশে ছাড়ায য কভশে কতেি য পুনযায় একশে ছাড়শফ ?               ৪                                         

(ি) ২য় ফাটি ২৫ ণভণনট য য ছাড়শর কভশে কতেি য পুনযায় একশে ছাড়শফ ?             ৪                                   

থফা,                                                                                                                                             

ণকছু টাআর অশছ মায প্রশতযকটিয দদঘ ণয ৮ শ্র.ণভ. এফং প্রস্থ ৬ শ্র.ণভ.। অভযা টাআরগুশরাশক শ্রভশঝশত ফণশয়            

একটি ফগ ণশ্রেে ফানাশত চাআ।                                                                                                                              

(ক) ফশচশয় শ্রছাট ফগ ণশ্রেেটিয একফাহুয দদঘ ণয কত শ্র.ণভ.?                                                                   ৪                                                                             

(ি) ফশচশয় শ্রছাট ফগ ণশ্রেে ফানাশনায জন্য কয়টি টাআর প্রশয়াজন ?                                 ৪ 

 

৪।একটি ঝুণড়শত ২৫টি অশভয ভশে ৪টি অশভয ওজন মথাক্রশভ ৩৯৭ গ্রাভ,৪০৫ গ্রাভ,৩৮৮ গ্রাভ ও ৩৯৪ গ্রাভ।                              

(ক) গড় ণনি ণশয়য সূেটি ণরি।                                                                                                     ২                                                                                                    



(ি) অভ ৪টিয গড় ওজন কত?                                                                                                   ৩                                                                                                                   

(গ) গড় ওজশনয ণবণত্তশত ২৫টি অশভয শ্রভাট ওজন কত?                                                                       ৩                                                                              

থফা,   

াণকফ এফং তাণভশভয াাঁচটি ণক্রশকট ম্যাশচয শ্রকায শ্রদওয়া শরাঃ  

     

াণকফ ৬৮ ৯৫ ৫৬ ৯০ ৬৫ 

তাণভভ ৭২ ৭৮ ৮৪ ৮০ ৮৬ 

(ক) াণকশফয গড় শ্রকায শ্রফয কয।                                                                                              ৩                                                                              

(ি) তাণভশভয গড় শ্রকায শ্রফয কয।                                                                                               ৩                                                                                       

(গ) শ্রক বার শ্রিশরশছ ? ব্যাখ্যা কশযা ?                                                                                           ২ 

 

৫।একটি দ্রশব্যয ক্রয়মূল্য ৩০০ টাকা শর ণফক্রয়মূল্য ২৮৫ টাকা ।                                                                                  

(ক) তকযা েণতয ণযভাি ণনি ণয় কয।                                                                                         ৪                                                                                                                                                  

(ি) দ্রব্যটিয ৮% রাশব ণফক্রয়মূল্য কত টাকা শফ ?                                  ৪                                                                                            

থফা,                                                                                                                                            

ফাণল ণক ২০% মুনাপায় ব্যাংক শ্রথশক ণকছু টাকা ঋি ণনশয় এক ফছশয ২০০০ টাকা মুনাপা ণদশর,                                                       

(ক) অর কত টাকা ণছর ?                                                                                                     ৩                                                                                                                                                                                                                                                                               

(ি) মুনাপা ও অর একশে কত ণছর ?                                                                                         ২                                                                                    

(গ) ফাণল ণক মুনাপা ১৫% শর কত টাকায মুনাপা ণদশত শতা ?                                                               ৩ 

 

৬।ণনশচয শ্রম শ্রকান দুআটি প্রশেয উত্তয দাওঃ                                                                             ৪×২=৮ 

(ক) ৪ শ্র.ণভ. ব্যাাধ ণণফণষ্ট্ একটি বৃত্ত আঁক এফং দফণষ্ট্য ণরি।                                                                                      

(ি) যম্বশয একটি শ্রকাি ৭০°এফং এক ফাহুয দদঘ ণয ৫ শ্র.ণভ. শর যম্বটি আঁক এফং দফণষ্ট্য ণরি।                             

(গ) দদঘ ণয ৭ শ্র.ণভ. ও প্রস্থ ৪ শ্র.ণভ.ব্যাাধ ণণফণষ্ট্ একটি অয়ত আঁক এফং দফণষ্ট্য ণরি।                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ণফ: দ্র: প্রেশেয শ্রম শ্রকান ভস্যায় ণফলয় ণেশকয শে শ্রমাগশমাগ কযা মাশফ। 

 

 

 

 

 

 


