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                    Class-IV  

           Subject-Mathematics     

                  

         বিষয়:- সময় পরিমাপ  

 (বছি-মাস-রিন) ও অরিবর্ষ-এি িািণা  

 

 

১।ক ান্ ক ান্ রিরনসসি সাহাসযে সময়  জানা যায়? 

উ:-ঘরি ও  োসেন্ডাসিি সাহাসযে সময় িানা যায় । 

 

২।ঘরিি সাহাসযে সমসয়ি ক ান্ ক ান্ এ   িানা যায়? 

উ:-ঘণ্টা-রমরনট-কসস ন্ড । 

৩। োসেন্ডাসিি সাহাসযে সমসয়ি ক ান্ ক ান্ এ   িানা যায়? 

উ:-বছি-মাস-রিন । 

 

৪।ঘণ্টা,রমরনট,কসস ন্ড,বছি,মাস,রিন-এিা র  সমিাতীয় িারি?ক ন? 

উ:-ঘণ্টা,রমরনট,কসস ন্ড ,বছি,মাস, রিন-এিা  সমিাতীয় িারি , ািণ প্ররতটি সময় পরিমাসপি এ  । 

 

 

৫।সময় পরিমাসপি এ  গুরেি মসিে ক ান্ এ  টি সবসেসয় বসিা ও ক ান্ এ  টি সবসেসয় কছাসটা? 

উ:-সময় পরিমাসপি সবসেসয় বি এ   বছি ও সবসেসয় কছাসটা  এ   কসস ন্ড । 

 

 



 

৬।সময় পরিমাসপি ছ টি কেস া  

উ:- ৬০সসস ন্ড =১রমরনট  

      ৬০ রমরনট =১ঘণ্টা  

      ২৪ঘণ্টা    =১ রিন  

        ৭ রিন    =১সপ্তাহ  

       ১৫রিন    =১পক্ষ  

       ৩০রিন    =১মাস 

     ৩৬৫রিন    =১ বৎসি 

       ১২ মাস   =১বৎসি  

 

৭।সূসযষি োরিরিস  পৃরিবীি  এ পা  ঘুিসত  ত সময় োসে? 

উ:-৩৬৫রিন ৬ঘণ্টা ।[র ন্তু আমিা রহসাসবি সুরবিাসিষ ৩৬৫রিসন ১ বৎসি িরি।]। 

 

৮।Leap year বা অরিবর্ষ  ী? 

উ:-প্ররত বৎসি কিস  ৬ঘণ্টা পরিমাণ সময় িমা কিস  যায় এবং এভাসব প্ররত োি বছসি এই িমা সময় রমসে হয় 

 (৬ঘণ্টা×৪)বা২৪ঘণ্টা বা ১রিন ।ঐ ১রিন োি বৎসসিি মািায় কয বৎসি হসব, তাি রিনসং োি সাসি য াগ হবি । এই বািরত এ রিসনি বৎসিস  Leap 

year বা অরিবর্ষ বসে ।Leap year বা অরিবসর্ষি রিনসং ো হয়(৩৬৫+১)রিন  =৩৬৬রিন । 

 

৯।োি বৎসি অন্তি ঐ বািরত  রিনটি ঐ বৎসসিি ক ান্ মাসসি রিনসং োি সাসি যুক্ত হয়? 

উ:-কযসহতু কেব্রুয়ািী মাসসি রিনসং ো (২৮ রিন )অনোনে মাসসি রিনসং োি কিস   ম,তাই কেব্রুয়ািী মাসসি সসে ঐ বািরত রিনটা কযাে  সি 

কেব্রুয়ািী মাসসি রিনসং ো  িা হয় (২৮+১)রিন বা ২৯রিন । 

 

১০।প্ররত Leap-year -এ February মাসসি বিনসংখ্যা  ত হসব? 

উ:-২৯রিন । 

 



১১।ক ান বৎসি Leap-year হসব  বুঝসবা  ীভাসব? 

উ:- কয বৎসসিি সং ো ৪দ্বািা রনিঃসিসর্ রবভািে, কসই বৎসিস  Leap-year বা অরিবর্ষ িিা হসব ।কযমন  এবছি ২০২০সাে।২০২০সং োটি ৪দ্বািা 

রবভািে, অিষাৎ ২০২০ সােটি Leap-year।এই বৎসসিি  কমাট রিনসং ো ৩৬৬। কেব্রুয়ািী মাসসি রিনসং ো ২৯ রিন । 

 

১২।িতবর্ষ বেসত  ী কবাঝ? 

উ:-কয বৎসসিি সং োি এ   ও িিস ি ঘসি দুটি িূনে আসছ, অিষাৎ কয সং োটি ১০০দ্বািা রবভািে, কসই সােটিস  িতবর্ষ বো হয় ।কযমন 

১২০০,১৪০০,২০০০,২১০০ইতোরি। 

 

১৩।িতবর্ষ Leap-year র না  ীভাসব বুঝসবা? 

উ:-িতবর্ষ-এি সং োটি যরি ৪০০দ্বািা রনিঃসিসর্  রবভািে হয়,তসব বুঝসবা িতবর্ষটি Leap-year, নসেৎ নয়।কযমন-২০০০ সােটি ৪০০ দ্বািা রবভািে, 

তাই ২০০০ সােটিস  Leap-year বেসবা । 

 

১৪।১৯৯৬,১৯৯৮,২০০৪,২০০৬,২০১০-এসিি মসিে ক ান্ সােগুরে Leap-year? ীভাসব  বুঝসে?(রনসি  সিা) 

 

১৫।১৮০০,১৯০০,২০০০,২১০০, ২২০০-এই িতবর্ষগুরেি মসিে ক ানগুরে Leap-year ?কীভাবি িুঝবে?(বনবজ কব া) 

 

১৬।এবছি অিষাৎ ২০২০ সাসেি প্রিম োিমাসসি কমাট রিনসং ো  ত?(রনসি  সিা) 

 

১৭।ক াসনা রিশুি িন্ম ২৯সি কেব্রুয়ািী হসে, তাি িন্মরিনটি ' ' বৎসি অন্তি পােন  িা যাসব? ক ন?(রনসি  সিা) 

[Pdf এ  মাধ্যবম সময় পব মাপ একক এ  ধ্া ণা, উিাহ ণ ও িাবি  কাজ যিওয়া হবো ।এ প  video-  মাধ্যবম সময় পব মাপ একক যিাঝাবনা হবি ।] 

 


