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                                          শ্রেণি-  তৃতীয়  

                                          ণিষয়- গস্টিত  

                                        সরল  ( বন্ধনীসহ ) 

 

 
১।ক)১২+৫ এটি কী অঙ্ক?ককন? অঙ্কটিকে কয়টি প্রক্রিয়ার কাজ আকে? 

উ:১২+৫ এটি য াগ অঙ্ক, কারণ দুটি সংখ্যার মাকে  য াগ ক্রিহ্ন আকে ।অঙ্কটিকে একটি প্রক্রিয়ার কাজ আকে । 

 খ্ )  ১২+৫-৮ এটি কী অঙ্ক?ককন? 

 উ:- এটি সরল অঙ্ক, কারণ অঙ্কটিকে একাক্রিক ( এককর যেক্রি) প্রক্রিয়ার কাজ আকে । 

গ) িণাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যা েলকে কী যোোয়? 

উ:-  সরকল য  সংখ্যার আকগ য াগ ক্রিহ্ন থাকক োকক িণাত্মক সংখ্যা ও য  সংখ্যার আকগ ক্রেকয়াগ ক্রিহ্ন থাকক োকক 

ঋণাত্মক সংখ্যা েকল ।  

[ সরকল প্রথম সংখ্যার ক্রিহ্ন সেসময় য াগ হয়।] 

ঘ) ১২+৫-৮ অঙ্কটি যথকক  িণাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যা যেকে যলকখ্া :- 

িণাত্মক সংখ্যা=১২,৫ 

 ঋণাত্মক সংখ্যা=৮ 

ঙ) অকঙ্কর ভাষায় প্রকাি করা মাকন কী? 

উ:- যকাকনা সমসযার অঙ্ককক যকেলমাত্র উপ ুক্ত ক্রিহ্ন ও সংখ্যা  দ্বারা প্রকাি করাকক 'অকঙ্কর ভাষায় প্রকাি করা ' 

েকল । 

ি) সরল কাকক েকল? 

উ:- একাক্রিক প্রক্রিয়া ুক্ত সমসযার অঙ্ককক অকঙ্কর ভাষায় প্রকাি করাকক সরল েকল। 

ে)  সরকল েন্ধনী ও ক্রেক্রভন্ন ক্রিকহ্নর কাজ পরপর করকে যকান্ িব্দটি মকন রাখ্কে হকে? 

উ:-'BODMAS' িব্দটি । 

জ)'BODMAS' িব্দটির প্রক্রেটি  letter  এর মাকন কী? 

উ:-BODMAS- 

  B=Bracket ( েন্ধনী) 

  O=Of (এর) 

  D=Division ( ভাগ) 

  M=Multiplication ( গুণ) 

  A= Addition ( য াগ) 

  S=Subtraction (ক্রেকয়াগ) 

ে) েন্ধনী কয়টি ও কী কী? 

উ:- েন্ধনী ক্রেনটি ।প্রথম েন্ধনী, ক্রদ্বেীয় েন্ধনী ও েৃেীয় েন্ধনী । 

ঞ)উদাহরণ  



 

 

 i) ৫৬-৬০÷৪+৫×৬-৮ 

=৫৬-১৫+৫×৬-৮ 

=৫৬-১৫+৩০-৮ 

=৫৬+৩০-১৫-৮ 

=(৫৬+৩০)-(১৫+৮) 

=৮৬-২৩ 

=৬৩ 

উ:-ক্রনণীে সরলমান৬৩ 

( প্রথকম ভাকগর কাজ, োরপর গুণ, যিকষ য াগ ও ক্রেকয়াকগর কাজ করা হয়) 

ii)৮×৫÷২০ 

=৪০÷২০ 

=২ 

(ভাজয ভাজককর যিকয় যোক া হওয়ায় গুকণর কাজ ভাকগর আকগ করা হল) 

উ:-ক্রনণীে সরলমান২। 

 iii)৮×৯÷৬ 

 = ৭২÷৬ 

 =  ১২ 

(ভাজয ভাজককর নামোয় না থাকায়  গুকণর কাজ ভাকগর আকগ করা হল ।) 

iv)২৭÷৯÷৩ 

   =৩÷৩ 

   =১ 

( পরপর দুটি ভাগ ক্রিকহ্নর কাজ থাককল প্রথম ভাগ আকগ করকো) 

v)১৫-(১৮×৩-৮×৬)+৭×৯÷৩ 

=১৫-(৫৪-৪৮)+৭×৯÷৩ 

=১৫-৬+৭×৩ 

=১৫-৬+২১ 

=(১৫+২১)-৬ 

=৩৬-৬ 

=৩০ 

উ:-ক্রনণীে সরলমান৩০। 

ক্রনকজ কর েই অনুিীলনী-৭,২।ি) 

vi)৪৮-{২০-(৮×৬)÷১২}÷৮ 

=৪৮-{২০-৪৮÷১২}÷৮ 

=৪৮-{২০-৪}÷৮ 

=৪৮-১৬÷৮ 

=৪৮-২ 

=৪৬ 



 

 

উ:- ক্রনণীে সরলমান ৪৬। 

২।ে)/ 

vii)[৮০-{২৯-৩×(৩÷৩)×৫}]÷৬ 

  =[৮০-{২৯-৩×১×৫}]÷৬ 

  =[৮০-{২৯-১৫}]÷৬ 

  =[৮০-১৪]÷৬ 

  =৬৬÷৬ 

  =১১ 

 উ:- ক্রনণীে সরলমান ১১। 

viii) ৯২-[১৬×৬-{৫×১৪÷৭-(৯×১২-১৭×৬)}] 

ix) [৫০-{৪০÷(১০×৬÷১২×২)-৩৬÷৯}]÷৫ 

x) (৫৫÷১১×২-১৫×৪÷১২)×৬÷১৫ 

xi) [৫৪-{৮÷(৪÷২)+৫×(৩×২)}]÷{৫×৮÷(১৭-৭)} 

 

viii) যথকক xi) ক্রনকজরা করকে । 

 এোড়া   ক্রনকজর অঙ্ক ক্রনকজ কর েই অনুিীলনী-৭ এর ২।এর োক্রক সরল অঙ্কগুক্রল োক্রড়কে অভযাস করকে ।১।  

 
 
ব িঃদ্রিঃ 

➢ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যবে  ুঝদে 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 া। 
 


