


POLL QUESTION -01

ABC সমেকাণী ি�ভুেজ, ∠𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 90°.𝐴𝐴𝐴𝐴 = 9 𝑚𝑚,𝐴𝐴𝐴𝐴 = 9√3 𝑚𝑚 হেল, 𝐴𝐴𝐴𝐴 এর মান কত হেব?

(a) 9.5 m

(b) 18 3 m

(c) 18

(d) েকানিটই নয়





ভূ-েরখা বা শয়ন েরখাঃ

ঊ�র্েরখা বা উল� েরখাঃ

উল� তলঃ

SOME IMPORTANT TOPICS



উ�িত েকাণঃ

অবনিত েকাণঃ

SOME IMPORTANT TOPICS







১১। একিট গােছর পাদেদশ েথেক 20m দূের ভূতেলর েকান িব�ুেত গােছর চূড়ার উ�িত েকাণ 60° হেল, গাছিটর
উ�তা িনণর্য় কেরা।

TYPE-01



১২। 18m দীঘর্য্ একিট মই ভূিমর সােথ 45° েকাণ উৎপ� কের েদয়ােলর ছাদ �শর্ কের। েদয়ালিটর উ�তা িনণর্য়

কেরা।

TYPE-01



গােছর ৈদঘর্য্ গােছর ছায়ার ৈদঘর্য্ এর 3 গুণ হেল,গােছর শীেষর্ সূেযর্র উ�িত েকাণ কত?

(a) 90°. 

(b) 30°. 

(c) 45°. 

(d) েকানিটই নয়

POLL QUESTION -02



১৫। েকান �ান েথেক একিট িমনােরর িদেক 60m এিগেয় আসেল িমনােরর শীষর্ িব�ুর উ�িত 45° েথেক 60° হয়।

িমনারিটর উ�তা িনণর্য় কেরা।

TYPE-02



১৫। েকান �ান েথেক একিট িমনােরর িদেক 60m এিগেয় আসেল িমনােরর শীষর্ িব�ুর উ�িত 45° েথেক 60° হয়।

িমনারিটর উ�তা িনণর্য় কেরা।

TYPE-02



64m ল�া একিট খঁুিট েভে� িগেয় স�ূণর্ িবি�� না হেয় ভূিমর সােথ 600 উৎপ� কের, খঁুিটর ভা�া অংেশর ৈদঘর্য্ িনণর্য় কর।



১৭। 64m ল�া একিট খুঁিট েভে� িগেয় স�ূণর্ িবি�� না হেয় ভূিমর সােথ 600 উৎপ� কের, খুঁিটর ভা�া অংেশর
ৈদঘর্য্ িনণর্য় কর।

TYPE-03



একিট ঘেরর ছােদর েকান িব�ুেত ঐ িব�ু েথেক 20m দূেরর ভূতল� একিট িব�ুর অবনিত েকাণ 300 হেল

ঘরিটর উ�তা িনণর্য় কেরা।

(a) 10𝑚𝑚

(b) 10 3

(c) 10
3

(d) েকানিটই নয়

POLL QUESTION -03



 দুইিট মাইল েপাে�র মধয্বতর্ী েকান �ােনর উপের একিট েবলুন উড়েছ। েবলুেনর �ােন ঐ মাইল েপা� দুইিটর অবনিত েকাণ যথা�েম
300 ও 600 হেল, েবলুনিটর উ�তা িমটাের িনণর্য় কেরা।



�য্াকিটস �বেলম

 দুইিট মাইল েপাে�র মধয্বতর্ী েকান �ােনর উপের একিট েবলুন উড়েছ। েবলুেনর �ােন ঐ মাইল েপা�
দুইিটর অবনিত েকাণ যথা�েম 300 ও 600 হেল, েবলুনিটর উ�তা িমটাের িনণর্য় কেরা।

TYPE-04
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