
Class – VIII 

শতকরা  
• শতকরা বলতত কী ববাঝায়? 

 

শতকরা কথাটির দ্বারা প্রতত শতত অথথাৎ প্রততেক 100 তত ত াঝায়। এইরূপ এক শততর উপর তে তিসা  করা িয়, 

তাতক শতকরা তিসা   তে। 

 

ততামরা জান তে, শতকরা ত াঝা ার জনে “%” তিহ্নটি  ে িার করা িয়। শতকরার তকাতনা একক তনই। 

 

• শতকরা, ভগ্াাংশ, দশমিক, অনুপাততর পারস্পমরক সম্পকক ঃ –  

 

তকানও ভগ্াাংশতক 100 তিতয় গুণ করতেই শতকরা তিসা  পাওয়া োয়। আ ার শতকরা কত  ো থাকতে তাতক 100 

তিতয় ভাগ করতে তা ভগ্াাংতশ পতরণত িয়। তেমন 
3 

10 
 তক 100 তিতয় গুণ করতে (

3 

10
 x 100)% = 30 %, 

আ ার অনেতিতক শতকরা 40  েতত ত াঝায় তে, 100 ভাতগর 40 ভাগ  া 
40 

100 
 তক ত াঝায়। অথথাৎ শতকরা 

কত  ো থাকতে 100 তিতয় ভাগ করতে ভগ্াাংতশ পতরণত করা োয়।  

 

তেমন েতি  ো িয় 160 টাকার 35% কত? 

তািতে তক কতর কর ? ততামাতির তক মতন িয়?   

এতেতে কী  ো োয় 160 টাকার 35%  

   (160 x 
35

100
) টাকা = 56 টাকা। 

 

আ ার েতি, আর একটা সমসো তিতি তেিাতন  ো িতয়তে একটি  াাঁশ েতি 2 তমটার েম্বা িয় ও 38 তসতম িেুি 

রাং কতর, তত   াাঁশটির তমাট দিত্থের শতকরা কত িেিু রাং করা িে?  

 

এতেতে, 2 তমটার = (2 x 100) তসতম = 200 তসতম। 

এ ার কত অাংশ িেুি রাং করা িে  ার কর । 

ততামরা  ঝুততই পারে, িেুি রাং করা িতয়তে = 
38

200
 অাংশ = 

19

100
 অাংশ 

এ ার িেুি রাং করা িতয়তে = (
19

100
 x 100)% = 19% 

 

 

 



এ ার আমরা অনুশীেনী অথথাৎ কতে তিতি 11 এর তকেু সমসো তনতয় আতোিনা কর । (গতনতপ্রভা) 

 

3. iii> 37.8 তমটাতরর 110% 

 = (37.8 x 
110

100
) তমটার 

 = (
378

10
 x 

110

100
) তমটার 

 = 
4158

100
 তমটার  

 = 41.58 তমটার  

 

4. ii> এতেতে 17 তকগ্রা = (17 x 1000) গ্রাম 

   = 17000 গ্রাম 

   সুতরাাং (
85

17000
 x 100)% 

   = 
1

2
 %। 

7. হৃিয়পুতরর একটি কারিানায় আতগ দিতনক 1500 টি ত াতে দততর িততা। এিন দততর িয় দিতনক 1695 টি ত াতে।  

   তািতে এিন ত াতে দততর  ৃতি তপতয়তে  = (1695 - 1500) টি  

= 195 টি  

  সুতরাাং উৎপািন  তৃি তপতয়তে  = (
195

1500
 x 100) %  

      = 13 % 

  এিন েতি  ো িত শতকরা কত উৎপািন  ৃতি তপতয়তে তািতে তেিত  –  

   শতকরা 13 উৎপািন  তৃি তপতয়তে। কারণ শতকরা একক ত িীন।  

   এ াং এিাতন % তিহ্ন তিওয়া োত  না। 

 

10. এই অঙ্কটি আমরা x না ধতর করার তিষ্টা কর । 
 এতেতে প্রথতম ধতর তন   গথতেতের একটি  াহুর দি্থে  = 100 একক 

  সুতরাাং তেেফে  = (100)2   ঃ একক  = 10000  ঃ একক। 

 10%  ৃতি িতে  াহুর দি্থে িত  = (100 + 100 x 
10

100
) একক 

     = (100 + 10) একক 

     = 110 একক 

 সুতরাাং এিন তেেফে িত   = (110)2  ঃ একক 

     = 12100  ঃ একক 

  

 



এতেতে তেেফে  ৃতি তপতয়তে  = (12100 - 10000)  ঃ একক 

     = 2100  ঃ একক। 

 সুতরাাং তেেফে  ৃতি তপতয়তে  = (
2100

10000 
 x 100)%  

     = 21 %  

 সুতরাাং ওই  গথতেতের তেেফে  ৃতি তপতয়তে = 21 % 

 

15. এই অঙ্কটি প্রথতম ভাতো কতর পতে, সিজভাত  তিন্তা-ভা না কতর করতত িত । 

  

 এিাতন ত ধানসভা তকতের তভাটারতির 80 % তভাট তিতয়তেন। ত জয়ী প্রাথী প্রিত্ত তভাতটর 65% তভাট তপতয়  

 তন থাতিত িতয়তেন।  

  

 অথথাৎ তততন তমাট তভাতটর তপতয়তেন  = (80% এর 65%) অাংশ 

      = ( 
80

100
 x 65

100 
 ) অাংশ  

      = 
52

100
 অাংশ  

 এতক েতি শতকরায় প্রকাশ কতর, তত  পা   = (
52

100 
 x 100)%  

       = 52 %  

 সুতরাাং তততন তমাট তভাতটর 52% তপতয় তন থাতিত িতয়তেন। 

 

17. এতেতে প্রথতম আতমনা ত ত র ত তন ধতর 100 টাকা।  

 20%  ৃতি তপতে ত তন িত   = (100 + 100 x 
20 

100 
 ) টাকা  

     = 120 টাকা 

 এরপর 20% হ্রাস তপে।  

 এিন, 100 টাকাতয় কতম  = 20 টাকা 

  1    ,,   ,,  = 
20 

100 
 ,,  

 সুতরাাং 120   ,,  ,,   = 
20 x 120 

100 
 টাকা। 

     = 24 টাকা 

এিন ত তন িত    = (120 – 24) টাকা  

     = 96 টাকা 

সুতরাাং ত তন পতর তথ ন িে  = (100 - 96)% 

    = 4 % 

 



বামির কাজ 

 

1. 5 টাকা 25 টাকার শতকরা কত অাংশ? 

2. 30 টাকাতক 50 টাকার শতকরা তিসাত  প্রকাশ কর। 

3. েতি (A-B) এর 50% = (A+B) এর 30% িয়, তত  B, A এর শতকরা কত অাংশ? 

4. জে জতম  রফ িতে তার আয়তন 10%  াতে। এই  রফ গতে জে িতে তার আয়তন শতকরা কত কমত ? 

5. একটি সাংিোতক পর পর িইু ার 20%  তধথত করা িে। এর ফতে প্রকৃত সাংিোটির শতকরা কত পতর তথ ন িে?  

6. কতয়োর িাম 20% ত তে োওয়ায় এক  েতি তার পতর াতরর জনে কতয়োর  ো িার 20% কতমতয় তিতেন। এর 

ফতে তার কয়ো  া ি িরতির শতকরা কত পতর তথ ন িে? 

7. একটি আয়তাকার তেতের দি্থে 5%  তধথত করা িতে এ াং প্রস্থ 10% হ্রাস করা িতে, তার তেেফে শতকরা কত 

 ৃতি  া হ্রাস পাত ? 

8. একটি েত র তনধথাতরত মূতেের উপর পর পর 25% এ াং 20% োে তিতয় 300 টাকায় ত ক্রয় করা িয়। েত টির 

তনধথাতরত মূেে কত?  

9. একটি ্তরর দি্থে, প্রস্থ, এ াং উচ্চতা েথাক্রতম 15 তম, 10 তম, 5 তম। েতি দি্থে, প্রস্থ এ াং উচ্চতার প্রততেকটি 

10%  ৃতি করা িয় তত  িার তিওয়াতের তেেফে শতকরা কত  ৃতি পাত ? 

10. তকাতনা পরীোর 52% ইাংরাতজতত ও 42% গতনতত অনুত্তীণথ িে। েতি তক ে শতকরা 17 উভয় ত েতয়ই অনুত্তীণথ িতয় 

থাতক, তত  শতকরা কতজন উভয় ত েতয় উত্তীণথ িতয়তে?   

11. এক  েতির মূেধন প্রতত  ের  াতেথক 20% িাতর  তধথত িতয় িার  ের অতন্ত 5184 টাকা িে। প্রথতম কত মূেধন 

তেে? 

12. তকাতনা একটি সাংিোতক 200%  াোন িে। ওই  তধথত সাংিো তথতক তকাতনা শতকরা কত কমাতে পূত থর সাংিোটি 

পাওয়া োত ? 

13. তকাতনা  ে সাতয় 4000 টাকা মূেধন তেে, প্রতত  ের মূেধন 10%  ােতে তৃতীয়  েতর কত মূেধন িত ? 

14. তকাতনা তন থািতন একজন তন থািন প্রাথী তমাট প্রিত্ত তভাতটর 42% তপতয় 352 তভাতট পরাতজত িন। ওই তন থািতন 

তমাট কত তভাট তিওয়া িতয়তেে? 

15. একটি পরীোতয় পরীোথীতির 34% পাটিগতণতত ও 42%  ীজগতণতত তফে করে। েতি 20% উভয় ত েতয় তফে 

কতর, তত  শতকরা কতজন উভয় ত েতয় পাশ কতরতে? 

16. তকাতনা  েতির ত তন 10%  ৃতি তপতয় পতর 10% হ্রাস তপে। এতত শতকরা তমাট কত পতর তথ ন িে? 

 

 

Teacher – Mr. Aditya Mukherjee  


