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1.    27.483554 and 30.034653 are rounded off to six significant figure, then they becomes 

       27.483554 এবং 30.034653 সংখ্যাদটুি ছয় সার্থক অংকবববিষ্ট সংখ্যার আসীন্নকরণ কত? 

 

2.     If  𝑈𝑛 = 2𝑛 + 1, then    Δ2𝑈𝑛 =? 

       যবদ  𝑈𝑛 = 2𝑛 + 1, হয় তাহলে    Δ2𝑈𝑛 =  কত? 

 

3.    Error in Trapezoidal rule for integration is 

      সমাকলের ক্ষেলে ট্রাবিজয়ডাে সূলের ভ্রাবি কত? 

 

4.    The number of positive roots of 𝑥4 − 5𝑥3 − 12𝑥2 + 76𝑥 − 79 = 0  using Descartes' rule of sign is  

      ক্ষডসকালতর বিহ্ন রীবত অনুযায়ী  𝑥4 − 5𝑥3 − 12𝑥2 + 76𝑥 − 79 = 0  সমীকরলণর সবথাবিক িনাত্মক 

       বীলজর   সংখ্যা কত? 

 

5.     Condition for parallelism of two non-zero vectors a and b is 

       দটুি অিূনয ক্ষেক্টলরর সমািরাে হবার িতথ  বক? 

 

6.      Resultant of two simple hermonic motion with equal periodic time will have - 

        সম িযথায়কাে বববিষ্ট দটুি সরে সমজ্জস গবতর েব্ধ কত? 

 

7.       Example of a convex set in two dimension is 

        বিমাবেক তলে একটি উত্তে ক্ষসলের উদাহরণ বক? 

 

8.        If r(Ab)> r(A), then the set of equations Ax=b have …….. No. of solutions. 

          যবদ r(Ab)> r(A) হয়, তাহলে Ax=b সমীকরলণর সমািান সংখ্যা কত? 

 

9.        The number of basic variables in a balanced transportation problem with m rows and n columns 

            is at most 

         একটি  m সাবর ও n  স্তম্ভ বববিষ্ট সুষম িবরবহন সমসযার ক্ষমৌে  িেগুবের সলবাচ্চ সংখ্যা কত? 

 

10.      If any of the constraints in the primal problem be a perfect equality, then the corresponding 

            dual variable of the dual problem is  

        যবদ মুখ্য সমসযাটির ক্ষকান িতথ  সমীকরণ আকালর র্ালক তাহলে দ্বিত সমসযার অনুরূি িেটি বক হলব? 



 

11.      The statement  "intersection of two convex sets  is a convex set"  ( True/False) 
          দটুি উত্তে ক্ষসলের ক্ষছদ একটি উত্তে ক্ষসে- এটির সতয/ বমর্যা ববিার করুন। 

 

12.       If f'(x)=0 or very small, then  which method is not applicable ? 

          যবদ f'(x)=0 বা খ্ুব েুদ্র হয় তলব অপ্র্যলযাযয িদ্ধবত টি বক? 

 

13.      If x=r cos(u), y=r sin(u), then xdy/dt-ydx/dt=? 

          যবদ  x=r cos(u), y=r sin(u), তাহলে xdy/dt-ydx/dt=? 

 

14.      A planet moves in its ellipse so that the line between it and the Sun placed at a focus sweeps out 

            equal    areas in equal times. - What is this  know as ? 

         যবদ ক্ষকালনা গ্রহ এবং সলূযথর সংলযাগলরখ্া সমান সমলয় উিবলত্তর সমিবরমাণ ক্ষেএ অবতক্রম কলর- ইহা 
          বক বহসালব িবরবিত? 

 

15.    The Iterative formula for Newton Raphson method is given by 

         বনউেন-রাফসন িদ্ধবতর িনুরাবৃবত্ত  সেূটি বক ? 

 

16.      The linear function of the variables which is to be maximize or minimize is called  

        বহু িেযুক্ত দ্বরবখ্ক অলিেক যার িরম বা অবম মান বনণথয় করলত হলব তালক বক বলে? 

 

17.      If the value of the objective function 𝒛 can be increased or decreased indefinitely, such solution is called  

         যবদ ববষয়াত্মক অলিেলকর মান অবনবদথষ্ট োলব বাড়ান বা কমান যায় তলব  সমািানলক বক বলে? 

 

18. The feasible solution of an L.P.P. belongs to 

         রৈখিক ক্ষপ্র্াগাবমং সমসযার কাযথকর সমািান ক্ষকান িলদ র্ালক ? 

 

19. The area of the feasible region for constraints  x>0, y>1, y<2 is  

 x>0, y>1, y<2 এই  িতথ লগাষ্টীর কাযথকর  অঞ্চলের  ক্ষেএটি  ক্ষকমন? 

 

 20.  In L.P.P which functions are linear? 

          রৈখিক ক্ষপ্র্াগাবমং সমসযার   ক্ষকান অলিেকটি দ্বরবখ্ক? 

 

21. A solution which maximize the objective function is called as  

      ববষয়াত্মক অলিেক এর ক্ষয সমািান িরম মান ক্ষদয় তালক বক বলে? 

 

22.     The highest order of polynomial integrand for which Simpson’s 1/3 rule of integration is exact is 

         সমাকেলনর বসম্পসলনর 1/3 বনয়লমর ক্ষেলে সবথচ্চ ঘালতর বহুিদ সমাা্কেক যা এলকবালর বনেুথ ে  মান ক্ষদয় ক্ষসো বক ? 



 

23.     How much significant digits in this number 204.020050  are there ? 

           204.020050  সংখ্যাটিলত কয়টি সার্থক অংক আলছ ? 

 

24.  Forward difference of a constant function is  

  ক্ষকান ধ্রুবক অলিেক এর  অগ্রাির বক? 

 

25. Zero sum game has to be a ______ game. 

          িূনয ক্ষযাগফে বববিষ্ট ক্রীড়া হলব একটি বক ক্রীড়া? 

 

26. Express Minimize Z as maximize of Z. 

    অবম  Z  ক্ষক িরম  Z  আকালর  প্র্কাি করুন। 

 

27. In graphical method the restriction on number of constraints is 

 ক্ষেখ্বিএ িদ্ধবতলত  দ্বরবখ্ক  ক্ষপ্র্াগাবমং সমসযার সমািালনর ক্ষেলে বািালগাষ্টীর সীমাবদ্ধতা কত? 

 

28. Which is used to come up with a solution to the assignment problem? 

 আলরাি সমসযা সমািালন ক্ষকান িিবত বযবহার করা হয়? 

 

29. When ( method) total supply is equal to total demand in a transportation problem, the problem is said 

to be  

 ক্ষকান িবরবহন সমসযার যখ্ন সমগ্র সরবরাহ সমগ্র িাবহদার সমান হয় তখ্ন সমসযাটিলক বক বলে? 

 

30.  Relative error = ? 

  আলিবেক ভ্রাবি বক? 

 
  

 
 


