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১l পূর্ণবাক্যে উত্তর দাও। 

 

য)এযাধিয সংখ্ো বলক্ে যী ববাঝায়? 

উঃ এযাধিয সংখ্ো মাক্ে এক্যর ববধি সংখ্ো। 

খ্)এযাধিয সংখ্ো এযত্র যরা মাক্ে যী অঙ্ক? 

উঃ এযাধিয সংখ্ো এযত্র যরা মাক্ে ব াগ অঙ্ক। 

গ) ব াগ অঙ্ক যরক্ল সংখ্োর মাে বাক্ে ো যক্ম? 

উঃ ব াগ অঙ্ক যরক্ল সংখ্োর মাে বাক্ে। 

ঘ)সংখ্ো বসার প্রথম ধেেটি ঘক্রর োম বলখ্। 

উঃ সংখ্ো বসার প্রথম ধেেটি ঘর হল এযয, দিয ও িেয। 

ঙ)সংখ্ো বসার এয এযটি ঘক্র যয়টি অঙ্ক বসাক্ো হয়? 

উঃ সংখ্ো বসার এয এযটি ঘক্র এযটি অঙ্ক বসাক্ো হয়। 

চ) সংখ্ো বসার ঘক্রর অপর োম যী? 

উঃ সংখ্ো বসার ঘক্রর অপর োম স্থােীয়মাক্ের ছয। 



 

 

ছ) ৭ এটি যে অক্ঙ্কর সংখ্ো? বযাে ঘক্র বসক্ব? 

উঃ ৭ এয অক্ঙ্কর সংখ্ো। এযক্যর ঘক্র বসক্ব। 

জ) ১৯ এটি যে অক্ঙ্কর সংখ্ো? বযাে বযাে ঘক্র বসক্ব? 

উঃ) ১৯ দুই অক্ঙ্কর সংখ্ো। এযয ও দিক্যর ঘক্র বসক্ব। 

ঝ) ৩৫২ এটি যে অক্ঙ্কর সংখ্ো? বযাে বযাে ঘক্র বসক্ব? 

উঃ) ৩৫২ ধেে অক্ঙ্কর সংখ্ো। এটি এযয, দিয ও িেক্যর ঘক্র বসক্ব। 

ঞ)েীক্চ েীক্চ বধসক্য় ব াগ যরার সময় বযাে ধদয বথক্য অঙ্ক শুরু যরা হয়? 

উঃ েীক্চ েীক্চ বধসক্য় ব াগ যরার সময় ডােধদয বথক্য অঙ্ক শুরু যরা হয়। 

২) স্থােীয়মাক্ের ছক্য েীক্চ েীক্চ বধসক্য় ব াগ যক্রা। 

য) ৪২৫, ৩, ৬১ 

       ি  দ  এ 

       ৪  ২  ৫ 

              ৩ 

    +     ৬  ১ 

------------------- 

       ৪   ৮  ৯ 

উঃ ব াগফল  ৪৮৯ 



 

 

খ্) ধেক্জ ব াগ যক্রা। 

i) ১৬, ৩২৩, ৪০ 

Ii) ৬, ৪৩০, ২২ 

Iii) ৪৫, ২১, ৫৩৩ 

গ) ১৩, ৩৬৫, ৪ 

         +১ 

      ি   দ  এ 

          ১  ৩ 

      ৩  ৬  ৫ 

     +       ৪ 

--------------------------- 

      ৩  ৮  ২ 

উঃ ব াগফল  ৩৮২ 

ঘ) ধেক্জ ব াগ যক্রা। 

I) ৫৩২, ১৪৮, ১১১ 

II) ২৫, ৭৪৬, ১৪ 

III) ৮, ৬৫৩, ৩৭ 

ঙ) ২৮৪, ১০৬, ৪৭ 



 

 

        +১ +১ 

        ি   দ   এ 

         ২  ৮  ৪ 

         ১ ০  ৬ 

        +  ৪  ৭ 

    --------------- 

       ৪   ৩  ৭ 

উঃ ব াগফল  ৪৩৭ 

চ) ধেক্জ ব াগ যক্রা। 

i) ৬০৩, ৮৭, ৩৪ 

ii) ২৬, ৫৮৮, ৭ 

 
ণিিঃদ্রিঃ 

➢ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যণে িুঝদে সমসযা হয়, 
েদি ণিদের িক্তিয  
Comment Box- এ পাঠাও। 

➢ ণিদের িাম, শ্রেণি, ণিভাগ, ক্রণমক সংখ্যা ও 
শ্রযাগাদযাগ িম্বর উদেখ্ করদি। 

➢ আমরা সরাসণর শ্রোমাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ 
কদর শ্রিদিা। 

 


