
                                            বিষয়-সময় পবিমাপ  

                        ঘণ্টা, মিমিট, সেকেন্ড   

                       (Class-III এর  Revision) 

                              

মিকদে শাবমি: class-III সে েরাকিা মিয়ি অিুযায়ী অকের উত্তরগুমি   মিকেরা  েরকব   

      

 

১।I িি সেকে মেিটি দুই অকের েংখ্যা সিকখ্া  ও োর পাকশ েিয় পমরিাকপর মেিটি এেে বোও।ঐ 

রামশগুমি মদকয় এেটি  মিশ্ররামশ গঠি েকরা। 

Ii ৫ঘণ্টা ২৫মিমিট ৩৫কেকেন্ড   =েে সেকেন্ড? 

iii)৫৮৩৮কেকেন্ড = েে ঘণ্টা েে মিমিট েে সেকেন্ড? 

 

 

২।ে ৩ঘণ্টা ৪৭মিমিট + ২ ঘণ্টা  ৪৮মিমিট ৫৮কেকেন্ড +২৯মিমিট ৫২কেকেন্ড      

খ্)৩ঘণ্টা২২মিমিট ৩কেকেন্ড-১ঘণ্টা ৩৭মিমিট ৩০কেকেন্ড  

গ)২ঘণ্টা ১৫মিমিট ৪৫কেকেন্ড ×১৪ 

ঘ)১ঘণ্টা ৫১মিমিট ১২কেকেন্ড ÷৮ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



          বিষয় - ভগ্াাংশ  সাংখ্যা    (সামান্য ) 

           

     (Class-III এর Revision) 

মিকদে শাবমি: Class-III সে েরাকিা মিয়ি অিুযায়ী অকের উত্তরগুমি মিকেরা েরকব । 
 

১। েুমি এেটি আকপকির আট ভাকগর পাাঁ চ ভাগ মিকয়ক া ও সোিার ভাই অপর এেটি আকপকির েিাি 

আট ভাকগর  পাাঁ চ ভাগ মিকয়ক  ।োর ভাগটি েংখ্যায় সিখ্া যাকব?সেি? 

২।ভগ্াংশ েংখ্যা োকে বকি? 

৩।i) এেটি েিগ্র মেমিেকে যেগুমি েিাি ভাকগ ভাগ েরা হয় োকে েী বকি? 

  ii) যেগুমি েিাি ভাগ সিওয়া হয় োকে েী বকি? 

৪। (োিািয )ভগ্াংশ েংখ্যা েীভাকব মচিকব? 

৫।ভগ্াংশ েংখ্যায় েী মচহ্ন বযবহার েরা হয়? ঐ মচকহ্নর উপকর েী ও িীকচ েী বকে? 

৬।মিশ্র ভগ্াংশ োকে বকি? 

 ৭। ে) েোয় সিকখ্া:                       

   ২        ৩ 

   --   ; ৩  -- 

   ৭         ৬ 

খ্)অকে সিকখ্া: 

i) েিাি িয় ভাকগর দুই ভাগ  

ii)মেি পূর্ে  েিাি িয় ভাকগর চার ভাগ   

  
 ৮।ে)   ৩     ৩ 

         ৪--- ,   -- সোিটি  

             ৭     ৭ 

      মিশ্র ভগ্াংশ  ?সেি? 

   খ্)  ৩            ৩  

      ৪---   ও    ---- োর িাি ১ -এর সবমশ?সেি? 

         ৭            ৭   

   



৯।  ৩  

   ২-- টি সপয়ারা সখ্কি, িাকি েী? 

      ৮ 

  ১০।i)এেই হরমবমশষ্ট ভগ্াংকশর স াকটা ও বক া েীভাকব মির্েয়    

   েরকব? 

    
     ii)বক া সেকে স াকটা োোও: 

      

 

   ৯     ৮     ৭    ১৪   ১৩ 

    --- ,   ---,    -- ,  ---- ,  ---- 

   ১৫   ১৫    ১৫  ১৫   ১৫ 

 

     
১১। i)এেই / েি িবমবমশষ্ট ভগ্াংকশর স াকটা ও বক া েীভাকব মির্েয় েরকব? 

ii)স াকটা সেকে বক া োোও: 

  ৭       ৭     ৭     ৭     ৭ 

 ‐---  ,  -‐--  ,----  ,----  , ---- 

  ৯      ১১    ৮    ১০   ১৪ 

১২। েুমি ১০০ টাোর ৪/৫  অংশ মদকয় এেটি বই মেিকি ।কোিার োক  যমদ  প্রেকি ১০০ টাো োকে 

োহকি বই সেিার পর আর েে োেকব? 

  
 

  


