
 

শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট 

শ্রশ্রস্টি – স্টিপ্যাররটস্টর 

স্টিষয় – গস্টিত 

সমসযার শ্র াগ 

১। ২ ও ৩ সংখ্যা দুটি একত্র কররে উত্তর করতা হরি? 

উ:- ৫ হরি। 

২। ২টি আম, ৩টি হস্টরি, ৫টি কেম, ৪টি আতা -এরদর মরযয একই যররনর িা একই জাতীয় শ্রকানগুস্টে? 
একই যররনর স্টজস্টনসগুস্টে একত্র কররে উত্তর করতা হরি? 

উ:- ২টি আম, ৪টি আতা।     ৬টি ফে। 

৩।একই যররনর িা একই জাতীয় স্টজস্টনসরক ভারো কথায় কী িরে? 

উ:- সমজাতীয় স্টজস্টনস। 

৪। অসমজাতীয় স্টজস্টনস কারক িরে? 

উ:- একই যররনর িা  একই জাতীয় নয় এমন স্টজস্টনসরক অসমজাতীয় স্টজস্টনস িরে। 

৫। ২টি আম ও ৩টি আম একত্র কররে উত্তর করতা হরি? 

উ:- ৫টি আম। 

৬। ২টি আম ও ৩টি প্ায়রা একত্র করা  ারি? শ্রকরনা? 

উ:- না, এরা অসমজাতীয়। 

 ৭।শ্র াগ কররত শ্রকান জাতীয় স্টজস্টনস িরয়াজন হয়? 

উ:- সমজাতীয় স্টজস্টনস । 

৮। ৫, ২টি ডাস্টেয়া, ৩টি আম, ৬টি শ্রগাোপ্ – এরদর মরযয শ্রকানগুস্টে শ্র াগ করা  ারি? উত্তর করতা হরি? 

উ:- ২টি ডাস্টেয়া + ৬টি শ্রগাোপ্ = ৮টি ফুে । 

৯।তুস্টম জন্মস্টদরন ৫টি চকরেট শ্রপ্রয়ছ, মা শ্রতামারক ২টি চকরেট স্টদে, দাদা ৩টি চকরেট স্টদে। তুস্টম 
জন্মস্টদরন শ্রমাট কতগুস্টে চকরেট শ্রপ্রে? 



 

উ:- ১০টি চকরেট। 

১০।অঙ্কটা শ্রকান প্দ্ধস্টতরত করা হরো? 

উ:- শ্র াগ প্দ্ধস্টতরত। 

১১। অঙ্কটা স্টক সাযারি শ্র াগ প্দ্ধস্টতরত করা হরো? 

উ:- না, এটা সমসযার শ্র াগ। 

১২।এটা সমসযার শ্র াগ অঙ্ক স্টকভারি শ্রিাঝা শ্রগরো? 

উ:-  শ্রমাট শ্রদরখ্। 

১৩।সমসযার শ্র াগ অঙ্ক মারন কী? 

উ:- িরের শ্র াগ অঙ্ক। 

১৪।একটি িাগারন ১৯৫টি শ্রগাোপ্ ফুে, ৭৮টি ডাস্টেয়া ফুে ও ৯টি চন্দ্রমস্টিকা ফুে ফুরটরছ। িাগারন শ্রমাট 
করতাগুস্টে ফুে ফুরটরছ? 

         +১  +২ 

          শ   দ   এ 

          ১   ৯   ৫ টি শ্রগাোপ্ ফুে  

              ৭   ৮ টি ডাস্টেয়া ফুে  

           +      ৯ টি চন্দ্রমস্টিকা ফুে 

           ২   ৮  ২ টি ফুে  

উ:- িাগারন শ্রমাট ২৮২ টি ফুে ফুরটরছ।  

১৫।একটি গ্রারম স্টতনস্টদন  থাক্ররম ২০৫ জন, ৯৮ জন ও ৬২ জন কররানা ভাইরারস আক্রান্ত হরয়রছ। গ্রারম 
শ্রমাট কতজন মানুষ আক্রান্ত হরয়রছ? 

        

 

 



 

        +১   +১ 

         শ    দ   এ 

         ২    ০    ৫ জন 

              ৯    ৮ জন 

         +    ৬    ২ জন 

         ৩    ৬    ৫ জন 

উ:- গ্রারম শ্রমাট ৩৬৫ জন মানুষ আক্রান্ত হরয়রছ। 

১৬। আমফান ঝর়ে সুন্দরিরন ৩৬২টি কাাঁচািাস্ট়ে, ৬৯টি স্টিদযােয়, ২৫টি প্াকািাস্ট়ে শ্রভরে প্র়েরছ। 
সুন্দরিরন শ্রমাট কতগুস্টে িাস্ট়ে শ্রভরে প্র়েরছ?  

           +১   +১    

            শ    দ    এ 

            ৩    ৬    ২ টি কাাঁচািাস্ট়ে  

                 ৬    ৯ টি স্টিদযােয়  

            +    ২    ৫ টি প্াকািাস্ট়ে  

            ৪    ৫    ৬ টি  িাস্ট়ে 

 উ:- সুন্দরিরন শ্রমাট ৪৫৬ টি িাস্ট়ে শ্রভরে প্র়েরছ।  

• স্টনরজ কররা অঙ্ক িই শ্রথরক সমসযার শ্র াগ অঙ্ক অভযাস কররি।  

স্টি:দ্র:— 

• ছাত্র-ছাত্রীরদর  স্টদ প্াঠ িুঝরত সমসযা হয়, তরি স্টনরজর িক্তিয Comment Box এ প্াঠাও।  
• স্টনরজর নাম, শ্রশ্রস্টি, স্টিভাগ, ক্রস্টমক সংখ্যা ও শ্র াগার াগ নম্বর উরিখ্ কররি। 
• আমরা সরাসস্টর শ্রতামারদর সারথ শ্র াগার াগ করর শ্রনরিা । 

          

 


