
িবস্ িম�ািহর রাহ্ মািনর রাহীম





বৃৎত
েলকচার : M-21

দশম ে�িণ: গিণত (অধয্ায়-৮)



িচে�র ABC ি�ভুেজ , ∠ABC=90°,∠ADB=90°,BD=5 cm, AC=8 cm. ি�ভুেজর
ে��ফল কত? 

1. 40
2. 20
3. 10
4. None

Poll 1



2 cm, 3 cm এবং 6 cm বাহুিবিশ� ি�ভুেজর ে��ফল কত?

1. 9
2. 18
3. 11
4. None

Poll 2



উপপাদয্(Theorem)23: বৃেৎত অ�রিলিখত চতুরভুেজর েযেকােনা দুইিট েকােণর সমি� দুই
সমেকাণ।

উপপাদয্



উপপাদয্(Theorem)24: েকান চতুরভুেজর িবপরীত েকাণ�য় পর�র স�ূরক হেল
শীষর্িব�ু চারিট সমবৃৎত হেব।

উপপাদয্



১। ি�ভুজ ABC এ ∠B ও ∠ C এর সমি�খ�ক�য় P িব�ুেত এবং বিহরি�খ�ক�য় Q িব�ুেত িমিলত

হেল।,�মান কেরা েয িব�ু চারিট সমবৃৎত।

অনুশীলনী ৮.৩



OA এবং OC যথা�েম ∠ EAC ও ∠ FCA এর সমি�খ�ক। ∠AOC=50° হেল, 
∠ABC=?

1. 40
2. 130
3. 25
4. 80

Poll 3



২ ABCD একিট বৃৎত। ∠CAB ও ∠CBA এর সমি�খ�ক দুইিট P িব�ুেত,
∠DBA এবং ∠DAB েকাণ দুইিট Q িব�ুেত িমিলত হেল। �মান কেরা েয
A,Q,P,B িব�ু চারিট সমবৃৎত।

অনুশীলনী ৮.৩



৩ O েক�িবিশ� বৃেৎতর AB,CD জয্া দুইিট বৃেৎতর অভ�ের অবি�ত েকান িব�ুেত সমেকােন িমিলত
হেয়েছ।�মান কেরা েয ∠AOD+ ∠ BOC= দুই সমেকাণ।

অনুশীলনী ৮.৩



৪ ABCD চতুরভুেজর িবপরীত েকাণ�য় পর�র স�ূরক।AC েরখা যিদ ∠ BAD এর সমি�খ�ক
হয়,তেব �মান কেরা েয BC=CD.

অনুশীলনী ৮.৩



িচে� ABCD একিট বৃৎত� চতুভুর্ জ এবং AB বৃেৎতর বয্াস। ∠BAD=∠BAC. AC=6cm, 
AB=10cm হেল, BD কত েসিম?

1. 8
2. 9
3. 4.5
4. 5

Poll 4



৬। সমান সমান ভুিমর উপর অবি�ত েযেকােনা দুইিট ি�ভুেজর িশরেকাণ�য় স�ূরক হেল,�মান কেরা
েয,এেদর পিরবৃৎত দুইিট সমান হেব।

অনুশীলনী ৮.৩



েলেগ থােকা সৎভােব, 
�� জয় েতামারই হেব

Udvash Unmesh িশ�া
পিরবার
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