
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

শ্রেণি- স্টিতীয় 

ণিষয়- গস্টিত 

                    

                                          ভাগ – সংক্ষেক্ষে ভাগ 

 

 

 
১।১০,১০০,১০০০ইত্যাদি দিয়ে সংয়েয়ে ভাগ:- 
 i)৪৩০০÷১০=ভাগফল ৪৩০ [ভাগয়েষ ০] 
 
(ভাজ্য ৪৩০০,ভাজ্ক১০)[ভাগয়েষ ০ হয়ল দলখয়ত্ হয়ে না] 
      
 ii)৪৩২১০÷১০০=ভাগফল ৪৩২ও ভাগয়েষ ১০ 
           
iii)৭৯২৪৫÷১০০০=ভাগফল ৭৯ও ভাগয়েষ ২৪৫ 
 
iv)৩২১২৫৬÷১০০০=ভাগফল ৩২১ ও ভাগয়েষ ২৫৬ 
 
[দনেম:-ভাজ্য়ক ১-র োয়ে যত্গুদল ‘০ʼথাকয়ে, ভায়জ্যর ডানদিক থথয়ক  
ত্ত্গুদল অঙ্ক ভাগয়েষ হয়ে ও োাঁদিয়ক োদক অঙ্কগুদল ভাগফল হয়ে ।] 
 
১।সংয়েয়ে ভাগ কয়র ভাগফল ও ভাগয়েষ থলয়খা:- 
i)৭৩০০÷১০, ii)২৯৮০৭÷১০০, 
iii)৫৩২৩৪÷১০, iv)৭৭৭০৮৯÷১০০ 
v)৪৬৭১২৩÷১০০০ 
vi)৩০২৫০০÷১০০০ 
vii)১৭০৫০০÷১০০ 
viii)৯৯৮৭৬০÷১০০০ 
ix)২৩৭৮২÷১০ 
x)১৫০২৩৪÷১০০ 
 



 

 

 
 
    
                            বিষয়-সমসযার ভাগ 
 
১।সমসযার অঙ্ক েলয়ত্ কী থোঝ? 
উ:-প্রয়ের অঙ্ক । 
২।ভাগ অয়ঙ্ক সংখযার মান োয়ে না কয়ম? 
উ:-কয়ম। 
৩।২টি থেয়নর িাম ১০টাকা হয়ল, একটি থেয়নর িাম কত্? 
[Conception:-i)২টি থেয়নর িায়মর থথয়ক ১টি থেয়নর িাম কম হয়ে না 
থেদে? 
ii)এয়েয়ে সংখযার মান কময়ে না োেয়ে? 
iii)সংখযার মান কয়ম থকান্ থকান্ প্রদিোে? 
iv) থেদের মান েয়ল দিয়ল,একটির মান জ্ানয়ত্ চাইয়ল কী অঙ্ক হে?] 
 
উ:-i)কম হয়ে । 
    ii)কময়ে । 
    iii)দেয়োগ ও ভায়গ। 
    iv)ভাগ অঙ্ক ।] 
 
২টি থেয়নর িাম ১০টাকা হয়ল  
১,,     ,,        ,,(১০÷২),, 
                   =৫টাকা হয়ে 
উ:-১টি থেয়নর িাম ৫টাকা হয়ে । 
৪।১৮টাকা দিয়ে ৬টাকা িায়মর কত্গুদল লয়জ্ন্স থকনা যায়ে? 
[Conception:-  
i)১৮টাকা -য়মাট দিল  
- ৬টাকা-(১টি লয়জ্ন্স থকনাহল) 
________ 
 ১২ টাকা-োদক রইল  



 

 

 - ৬ টাকা-(২টি লয়জ্ন্স) 
________ 
   ৬ টাকা-োদক রইল  
 - ৬ টাকা-(৩টি লয়জ্ন্স) 
_________ 
   ০ টাকা  
থিখা থগল, ৩টি লয়জ্ন্স থকনা থগল । 
 
ii)১৮য়থয়ক ৬যত্োর দেয়োগ করা থগল ত্ত্গুদল লয়জ্ন্স থকনা থগল। 
 
iii)একটি েয়ো সংখযা থথয়ক একটি থিায়টা সংখযা কত্োর দেয়োগ করা 
যাে ত্া জ্ানয়ত্ সহয়জ্ ভাগ কদর।] 
 
উ:-  
৬টাকাে থকনা যাে ১টি লয়জ্ন্স 
১৮ ,,         ,,     ,,(১৮÷৬),,  ,, 
                       =৩টি লয়জ্ন্স  
উ:-১৮টাকা দিয়ে ৬টাকা িায়মর ৩টি লয়জ্ন্স থকনা যায়ে । 
 
৫।৪৫৩০টি আম ১৫ টি ঝুদেয়ত্ এমনভায়ে রাখা হল যায়ত্ প্রদত্ 
ঝুদেয়ত্ সমান সংখযক আম থায়ক ।ত্াহয়ল প্রদত্টি ঝুদেয়ত্ কত্গুদল আম 
থাকয়ে? 
 
উ:-প্রদত্টি =১টি 
 
[এখায়ন উত্তয়র আয়মর সংখযা জ্ানয়ত্ থচয়েয়ি ত্াই থলখার সমে 'আম' 
ডানদিয়ক আয়ি ।] 
 
১৫টি ঝুদেয়ত্আয়ি ৪৫৩০টিআম 
১ ,,  ,,    ,,    (৪৫৩০÷১৫),,,, 
            =৩০২টি আম 



 

 

    ৩০২ 
     ______ 
১৫)৪৫৩০( 
  -৪৫ 
    _____ 
    ০৩ 
    -০ 
         _____ 
      ৩০ 
     -৩০ 
          _____ 
       ০ 
উ:-প্রদত্টি ঝুদেয়ত্ ৩০২টি আম থাকয়ে । 
 
৬।অনুেীলনী-১৫(১১নং) 
 
৭০দমটার কােে থথয়ক ৬দমটায়রর কটি টুকয়রা কাটা যায়ে?কাটার ের 
কত্ কােে থেদে থাকয়ে? 
উ:- 
 ৬দমিঃ মাে হে   ১টি টুকয়রার 
৭০দমিঃ ,,     ,,(৭০÷৬),, ,, 
             =১১টি টুকয়রার 
   ১১ 
   ___ 
৬)৭০( 
 -৬৬ 
 _____ 
  (৪)--য়েদে থাকয়ি  
 
উ:-১১টি টুকয়রা কাটা যায়ে । 
৪ দমটার কােে থেদে থাকয়ে । 



 

 

৭।অনুেীলনী-১৫--- 
i)৫নং থথয়ক ১৪নং 
ii)১৬ নং----২০দকয়লাগ্রায়মর েিয়ল ১২দকয়লাগ্রাম ধয়র অঙ্ক করয়ে । 
iii)১৭,১৯,২১ 
 
 
ব িঃদ্রিঃ 

➢ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যবে  ঝুদে সমসযা হয়, েদ  
বিদের  ক্ত য  
Comment Box- এ পাঠাও। 

➢ বিদের িাম, শ্রেবি, ব ভাগ, ক্রবমক সংখ্যা ও 
শ্রযাগাদযাগ িম্বর উদেখ্ করদ । 

➢ আমরা সরাসবর শ্রোমাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ কদর 
শ্রিদ া। 

 


