
                             বিষয় -মুদ্রা  
 

 

১। ক) মুদ্রার সাহায্যে আমরা কী  করর ? 

   উ:-মুদ্রার সাহায্যে আমরা রিরিসপত্র ককিায্েচা করর। 

   খ) আমায্ের কেয্ের মুদ্রার িাম কী? 

   উ:-আমায্ের কেয্ের মুদ্রার িাম টাকা ও পয়সা । 

  গ) ৫টাকা, ৫পয়সা - এগুরি রক সমিাতীয় রারে ? ককি ? 

  উ:- ৫টাকা, ৫পয়সা - সমিাতীয় রারে, কারণ এই দুটিই মুদ্রার এককযুক্ত রারে । 

  ঘ) ৫টাকা, ৫ঘণ্টা, ৫পয়সা - এয্ের ময্যে ককািটি অসমিাতীয় রারে? ককি? 

   ( রিয্ি কিয্খা ) 

  ঙ) টাকায্ক পয়সায় এেং পয়সায্ক টাকায় পররণত  করয্ত কী করয্ে? 

  উ:- টাকায্ক পয়সায় পররণত  করয্ত ১০০ রেয্য় গুণ করে। 

       পয়সায্ক টাকায় পররণত করয্ত ১০০ রেয্য় ভাগ করে । 

  চ) রমশ্ররারে কায্ক েয্ি? 

  উ:- যখি দুই  ো তয্তারযক সমিাতীয়  রারে পাোপারে েয্স একটি রারে রহসায্ে     প্রকাে পায়, তায্ক 

রমশ্ররারে েয্ি । কযমি - ২০টাকা ৫০পয়সা, ১২ঘণ্টা ১৫রমরিট, ২েছর ৫মাস। 

 ছ।i) পয়সা কত অয্ে রিখয্ত হয়? ( রিয্ি কিয্খা ) 

   ii) টাকা-পয়সার অয্ে েেরমক রেনু্দ ককাথায় েয্স? ( রিয্ি কিয্খা ) 

  iii)  েেরমক রেনু্দ েসায্ি কী একক হয়? ( রিয্ি কিয্খা ) 

  iv) টাকা ও পয়সার অয্ে েেরমক রেনু্দর কাি কী? 

  উ:-  টাকা-পয়সার অয্ে েেরমক রেনু্দর কাি ( টাকার অে ও পয়সার অয্ের  মায্ে েয্স ) টাকা ও 

পয়সায্ক আিাো করা। কযমি - ৫ টাকা ৫০পয়সা কক েেরময্ক  রিখয্ি /টাকায় পররণত করয্ি হয় 

৫.৫০ টাকা । 

 ি) েেরময্ক কিয্খা/ টাকায় পররণত কয্রা:- ( রিয্ি কিয্খা ) 

 ৮ টাকা ৫০ পয়সা, ৮টাকা ৫পয়সা, ২৫পয়সা, ২৫টাকা ৬পয়সা, ৭পয়সা,  ৩২৮পয়সা, ৩টাকা, 

৮৭৫০০পয়সা ।  
 



এছাড়া 'রিয্ির অে রিয্ি কর' েই, অিুেীিিী-১৪ এর ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ োরড়য্ত অভোস করয্ে । 

 

২। ক) েেরময্ক রিয্খ কযাগ কয্রা: ( রিয্ি কয্রা ) 

      ৮৩টাকা ৫পয়সা, ৫৮৭৫পয়সা, ৬০টাকা, ৫৬পয়সা, ৫টাকা ৭পয়সা । 

    খ) েেরময্ক রিয্খ  রেয্য়াগ কয্রা : ( রিয্ি কয্রা ) 

      ৭৫৩৫০পয়সা, ১০০০টাকা ৮পয়সা ।  
  

  [ গুণ ও ভায্গর কেয্ত্র গুণে/ভািেয্ক পয়সায় পররণত কয্র গুণ/ভাগ করয্ে ] 

 

   গ)গুণ কয্রা : ( উত্তর টাকায় রিখয্ে ) ( রিয্ি কয্রা ) 

      ৭৩৪টাকা ৫পয়সা × ৫৮ 

   ঘ)ভাগ কয্রা : ( উত্তর টাকায় রিখয্ে ) ( রিয্ি কয্রা ) 

      ৩৭৪টাকা ৪০পয়সা ÷৩৬ 

 

এছাড়া 'রিয্ির অে রিয্ি কর' েই  অিুেীিিী-১৪ , ৬।এর োয্গর অেগুরি োরড়য্ত অভোস করয্ে । 

৩। রিম্নরিরখত সমসোগুরির সমাযাি কয্রা : ( রিয্ি কিয্খা ) 

 ক) একিি কিাক ১৪৫ .৯৫টাকার রিরিস ককিার পর কেখয্িি তখিও তাাঁ র কায্ছ ৫৪টাকা ৫পয়সা আয্ছ। 

রতরি কত টাকা রিয্য় োিায্র রগয্য়রছয্িি? ( রিয্ি   

কয্রা ) 

 খ) রয্মিোেু ২৩৬২টাকায় রিরিস রকয্ি ১৯৯৯.৫০টাকায় রেরি করয্ি তার কত িাভ ো েরত হি? 

 গ) একিি কৃষক চাি রেরি কয্র ৪৮৭.৭৫টাকা কপয্য়য্ছি। ওই টাকা কথয্ক রতরি   ২২৫.৩৫টাকা র সার 

ও ১১৫.৭৫টাকার কাপড় রকিয্িি। তাাঁ র রিকট আর কত টাকা রইি? 

 ঘ) ২ডিি ৪টি কপয্ির োম ৫৬টাকা হয্ি, একটি কপয্ির োম কত? 

 ঙ)এক েেরক্ত ১২০.৮০টাকা োয্মর ৪২ টি চায্য়র পোয্কট ও ১২৪.২০টাকা োয্মর  ২৬টি দুয্যর পোয্কট 

রকিয্িি। তাাঁ র চা ও দুয রকিয্ত কমাট কত খরচ হি? 

 

এছাড়া  অিুেীিিী-১৪ (রিয্ির অে রিয্ি কর েই ) এর ৭। কথয্ক ১৩।এর োয্গর অে গুরি োরড়য্ত 

অভোস করয্ে । 

 


