
 

 

                                 শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  
                                                               শ্রেণি- চতুর্থ  

                                                               ণিষয়- গণিত  

 

                                     একক :- বছর-মাস-দিন  (পদরণত) 

 
 

১।সময় পদরমাপপর িটুি একক লেপ া । 
উ:-ঘণ্টা, দমদনট । 
 

২।এই এককিটুির সাহাপযে একটি দমশ্ররাদি গঠন কপরা। 
উ:-৫ঘণ্টা ১৫ দমদনট ।  

 
৩।বপ া একক লেপক লছাপটা একপক পদরণত করপত কী কদর? 
উ:-গুণ কদর। 

 
৪।i)ঘণ্টা লেপক দমদনপট পদরণত করপত কী কদর? 
উ:-৬০ দিপয় গুণ কদর। 
ii)দমদনট লেপক লসপকপে লযপত কী কদর? 
উ:-৬০দিপয় গুণ কদর। 

 
৫।বছর, মাস, দিন, পক্ষ,সপ্তাহ, ঘণ্টা, দমদনট, লসপকে-এগুদে কীপসর একক? 

লকন? 
উ:- এগুদে সময় পদরমাপপর একক,কারণ এই এককগুদের সাহাপযে সময় 
পদরমাপ করা যায় । 

 
৬।সময় পদরমাপপর একক: 
                ÷ < -------------------------------------> ×  
বছর   মাস     দিন     ঘণ্টা    দমদনট   লসপকে 
৷<--------১২--৷৷<-----৩০---৷৷<---২৪----৷৷<-৬০--৷৷<---৬০—৷ 
৷-------------৷ 
     ৩৬৫ 



 

 

[আমরা জাদন,বপ া একক লেপক লছাপটা একপক লযপত হপে গুণ করপত 
হয়। লছাপটা একক লেপক বপ া একপক লযপত হপে ভাগ করপত হয়।] 
 
i)বছর লেপক মাপস পদরণত করপত ১২ দিপয় গুণ করপত হপব ,কারণ 
১বছর =১২মাস। 
 

ii)বছর লেপক দিপন পদরণত করপত ৩৬৫ দিপয় গুণ করপত হপব ,কারণ 
১বছর =৩৬৫দিন । 
 
iii)মাস লেপক দিপন পদরণত করপত ৩০দিপয় গুণ করপত হপব, কারণ  
১মাস=৩০দিন । 

 
৭।ক) ১মাস ২দিন =(৩০+২)দিন = ৩২দিন । 
   

      )১বছর ২দিন =(৩৬৫+২)দিন = ৩৬৭দিন । 
   
     গ)২বছর ৩মাস ১২দিন = কত দিন? 
  উ :-  ২বছর=(২×৩৬৫)দিন =৭৩০দিন  
         ৩মাস =(৩×৩০)দিন   = ৯০দিন  
          ১২দিন =               +    ১২দিন  
                                                     __________ 
                      ৮৩২দিন  
                                                     ___________ 
উ:-২বছর ৩মাস ১২দিন =৮৩২দিন । 

 
ঘ)৩বছর ৫মাস ৭দিন =কত দিন?(দনপজ কপরা) 
ঙ)১০বছর ২১দিন =কত দিন?(দনপজ কপরা) 
চ)৫বছর ৯মাস =কত দিন?(দনপজ কপরা) 
ছ)৭বছর ৯মাস ১৫দিন =কত দিন?(দনপজ কপরা) 
জ)৪বছর ৪মাস ২১ দিন =কত দিন?(দনপজ কপরা) 

 
 
 



 

 

 
                                    

 
৮।পছাপটা একক লেপক বপ া একপক পদরণত করপত কী কদর? 
উ:-ভাগ কদর। 

 
৯।দমদনট লেপক ঘণ্টায় পদরণত করপত কী কদর ? 
উ:-৬০ দিপয় ভাগ কদর। 

 
১০।i)মাস লেপক বছপর পদরণত করপত ১২ দিপয় ভাগ কদর, কারণ 
১২মাপস ১বছর । 

 
ii)দিন লেপক বছপর পদরণত করপত ৩৬৫ দিপয় ভাগ কদর,কারণ ৩৬৫ 
দিপন ১ বছর । 

 
iii)দিন লেপক মাপস পদরণত করপত ৩০দিপয় ভাগ কদর, কারণ ৩০দিপন 
১মাস । 

 
১১।ক) ৩০দিন =কত মাস?(দনপজ কপরা) 
       )৬০ দিন =কত মাস? 
      উ:-(৬০দিন ÷৩০) =২মাস। 
      গ)৬৭দিন = কত মাস কত দিন? 
         ২মাস  
                 _______ 
    ৩০)৬৭দিন  
               -   ৬০ 
                _______ 
         ৭দিন  
   উ:- ৬৭দিন =২মাস ৭দিন । 

 
   ঘ)৩৬৫দিন =কত বছর?দনপজ কপরা) 
     



 

 

ঙ)৭৩০দিন =কত বছর? 
উ:-(৭৩০দিন ÷ ৩৬৫)=২বছর । 

 
চ)৭৩২দিন =কত বছর কত দিন? 
        ২বছর  
             _________ 

 ৩৬৫)৭৩২দিন  
     -৭৩০ 
              _________ 

        ২ দিন  
উ:-৭৩২দিন = ২বছর ২দিন । 

 
ছ)৮২৪দিন =কত বছর কত মাস কত দিন? 
 

           ২বছর  
                     _________ 
    ৩৬৫)৮২৪দিন  
        -৭৩০ 
                    _________ 
          ৯৪দিন  
             
           ৩মাস  
                          ______ 
       ৩০)৯৪দিন  
         - ৯০ 
                           _______ 

            ৪দিন  
উ:-৮২৪দিন =২বছর ৩মাস ৪দিন । 

 
জ)৩৭০দিন =কত বছর কত দিন?(দনপজ কপরা) 
ঝ)২৫৮দিন =কত মাস কত দিন?(দনপজ কপরা) 
এ)৭০০৫দিন =কত বছর কত মাস কত দিন?(দনপজ কপরা) 



 

 

ট)৭৮৯দিন =কত বছর কত মাস কত দিন?(দনপজ কপরা) 
ঠ)২১৫দিন =কত মাস কত দিন?(দনপজ কপরা) 

 
 

 

 

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। 

 


