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শ্রীযাভকৃষ্ণ আশ্রভ ইনস্টিটিউি  

শ্রশ্রস্টি- স্টিতীয়  

স্টফলয়- গস্টিত 

 

ভুদ্রায  বাগ  (  াধাযি ও ভযায ) 

 
 

 

 

১। i) ভুদ্রায একক কী কী ? 

 

    উ:- টাকা ও য়া । 

 

   ii) ভুদ্রায একক গুস্টর স্টিয়য় ভজাতীয় যাস্ট ততস্টয কয়যা। 

 

    উ:- ৫ টাকা , ২ য়া । 

 

  iii) িাকা শ্রক য়ায় স্টযিত কযয়ত শ্রগয়র কী  কযয়ফ ? 

 

     উ:- ১০০ দিয়য় গুণ কযয়ফা। 

 

  iv) য়া শ্রক িাকায় স্টযিত কযয়ত শ্রগয়র কী কযয়ফ ? 

 

     উ:- ১০০ দিয়য় বাগ কযয়ফা। 

 

 

 

 

২। স্টযিত কয়যা :- 

 

    i)   ৫৭ টাকা ৬ য়া = ৫৭০৬ য়া। 

 

   ii)   ১৭৮.৯ টাকা = ১৭৮৯০ য়া । 
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৩। ক) প্রস্টতয়েয়ে  বাগপর কত য়ফ ? 

 

     i) ২০ টাকা ÷ ৫ = ৪ টাকা।  

 

    ii) ২০ টাকা ÷ ৫ টাকা = ৪।     

 

  [ বায়গয ক্ষেয়ে  বাজয-এয ায় ক্ষম একক  থায়ক  বাগপয়র ংখ্যায ায় 

ক্ষই একক ফয় । দকন্তু বাজয ও বাজক  উবয়য়য ায় একই একক থাকয়র 

বাগপয়র  শুধু ংখ্যা ফয়। ]  

 

 

খ ) ১০৫িাকা - ১৫িাকা  - ১৫ িাকা - ১৫িাকা  - ১৫িাকা  - ১৫িাকা   

- ১৫িাকা  - ১৫িাকা = ০  

 

i) উয়যয অঙ্কটিয়ত ১০৫ িাকা শ্রেয়ক ১৫ িাকা শ্রক কতফায স্টফয়য়াগ 

কযা য়য়য়ে ? 

 

উ:-৭ ফায। 

 

 

ii) এই অঙ্কটি স্টফয়য়াগ োা অনয শ্রকান্ দ্ধস্টতয়ত কযা মায়ফ ? শ্রকন ? 

 

  উ:- অঙ্ক টট দফয়য়াগ ছাা বাগ দ্ধদিয়ি কযা মায়ফ । কাযণ একই ংখ্যা ফায 

ফায দফয়য়াগ না কয়য য়জ বাগ দ্ধদিয়ি অঙ্ক কদয । 

 

 

iii) অঙ্কটিয়ত বাজয,বাজক ,বাগপর  ও বাগয়ল শ্রকান্গুস্টর :- 

 

    বাজয =১০৫ টাকা  [ ফয়া  ংখ্যা  ] । 

 

    বাজক =১৫ টাকা [ক্ষছায়টা  ংখ্যা  ] । 

 

    বাগপর=৭  [ ফায দফয়য়াগ কযা য়য়য়ছ ] । 

 

    বাগয়ল=০  [ দফয়য়াগপর ০] । 
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৪। াধাযি বাগ :- 

 

ক) ৫২৩ িাকা  ৯ ০য়া ÷  ১৩ 

 

   ৫২৩ টাকা  ৯ ০য়া = ৫২৩৯০ য়া 

 

    ৫২৩৯০ য়া ÷ ১৩  

 

 

        

                 ৪ ০৩০ য়া          

              --‐--------------- 

       ১৩ | ৫২৩৯০ য়া         

             -৫২ 

             ___________________ 

                   ৩ 

                 - ০ 

               __________ 

                   ৩৯ 

                - ৩৯    

             ______________ 

                         ০ 

                      -  ০ 

           __________________ 

                         ০ 

 

  ৪০৩০ য়া = ৪০ টাকা ৩০ য়া  । 

 

উ:- দননীি বাগপর = ৪০ টাকা ৩০ য়া ।      
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খ।৩৭২.৬ িাকা ÷ ১২ 

 

   ৩৭২.৬ টাকা = ৩৭২৬০ য়া 

 

   ৩৭২৬০ য়া ÷ ১২ 

 

             ৩১০৫ য়া 

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

   ১২ | ৩৭২৬০ য়া 

        -৩৬ 

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

             ১২ 

           - ১২ 

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

                  ৬ 

                - ০ 

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

                  ৬০ 

               - ৬০ 

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

                  ০০ 

 

৩১০৫ য়া = ৩১ টাকা ০৫ য়া 

 

                     = ৩১.০৫ টাকা 

 

উ:- দননীি বাগপর ৩১.০৫ টাকা । 

 

 

স্টনয়জ কয়যা :- 

 

১৷ ১২৫ টাকা ১৬ য়া ÷  ১২ 

২। ৩৬০ টাকা ৬৪ য়া ÷ ১৪ 

৩। ৭৫১ টাকা ৫ য়া  ÷ ৯ 

৪। ২৫৬.৭ টাকা ÷ ১০ 

৫। ১০০০.২০ টাকা ÷ ১৫ 

৬। ১৯৬.৯৬ টাকা ÷ ৮ 
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ভযায বাগ :- 

 

১।ক) ১৫ টি ফই এয িাভ ৪০৫ িাকা ১৫ য়া। প্রস্টতটি ফই এয িাভ মস্টি 

ভান য় তায়র এক-একটি ফই এয িাভ কত ? 

 

[ এখ্ায়ন ১৫ টট ফই এয ভান ক্ষিওয়া আয়ছ, , একটট ফই এয ভান দনণ ণয় কযয়ি 

য়ফ। িাই বাগ প্রক্রিয়ায় অঙ্ক টট কযয়ি  য়ফ। ] 

 

   ৪০৫ টাকা ১৫ য়া = ৪০৫১৫ য়া। 

 

১৫ টট ফই এয িাভ ৪০৫১৫ য়া 

  ১  টট ফই এয িাভ (৪০৫১৫ ÷ ১৫) য়া 

 

                          = ২৭০১ য়া 

 

                          = ২৭ টাকা ১ য়া 

 

           ২৭০১ য়া 

        _____________ 

১৫  | ৪০৫১৫ য়া 

       -৩০ 

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

         ১০৫ 

        -১০৫ 

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

                ১ 

             - ০ 

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

                ১৫ 

              -১৫ 

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

               ০০ 

 

উ:- এক -একটট ফই এয িাভ  ২৭ টাকা ১ য়া । 
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খ) ৬৭৪.৮ িাকায় ১৪ টি পুরিাস্টন শ্রকনা য়রা ১৪ জনয়ক শ্রিওয়ায জনয। 

প্রয়তযকয়ক কত িাকা কয়য স্টিয়ত য়ফ ? 

 

     [ প্রয়িযয়ক = ১ জন ] 

 

৬৭৪.৮ টাকা = ৬৭৪৮০ য়া 

 

১৪ টট পুরিাদনয িাভ ৬৭৪৮০ য়া 

  ১ টট পুরিাদনয িাভ (৬৭৪৮০ ÷ ১৪ )য়া 

                             = ৪৮২০ য়া 

 

                             = ৪৮.২০ টাকা 

 

        

            ৪৮২০ য়া 

        _____________ 

  ১৪ | ৬৭৪৮০ য়া 

       -৫৬ 

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

         ১১৪ 

        -১১২ 

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

             ২৮ 

           -২৮ 

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

               ০০ 

             - ০০ 

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

            ০০ 

 

উ:- প্রয়িযয়ক  পুরিাদনয  জনয ৪৮.২০ টাকা  ক্ষিয়ফ । 
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স্টনয়জ কয়যা :- 

 

 

১। একটট ঝুদয়ি ৯টট ভাটটয ুিুর আয়ছ । ফ ুিুরগুদর ১০৮ টাকা ২৭ 

য়ায় দফক্রি কযা য়রা । প্রয়িযকটট ুিুয়রয িাভ ভান য়র এক একটট 

ুিুয়রয িাভ কয়িা ? 

 

 

২। এক ক্ষিাকানিায ১২ টট ভান িায়ভয ক্ষখ্রনা দকয়নয়ছন ৬৮৬টাকা১৬ 

য়ায়। একটট ক্ষখ্রনায জনয কি টাকা খ্যচ কযয়রন ? 

 

 

৩।৯৬৫.৭৭ টাকায় িুদভ ১৩ টট করভ দকয়নয়ছা। প্রদিটট ভান িায়ভয করয়ভয 

এক একটটয িাভ কি ? 

 

 

৪। িুদভ ২২৫.৬ টাকা দনয়য় ফাজায়য ক্ষগয়র। ক্ষই টাকা দিয়য় ভান িায়ভয ১৫ টা 

ফর দকনয়র । একটট ফর এয জনয িুদভ কি টাকা দিয়য়য়ছা ? 
 

 

 

 

     

    

   
 
 

স্টফিঃদ্রিঃ 

 োে-োেীয়িয াঠ মস্টি ফুঝয়ত ভযা য়, তয়ফ স্টনয়জয 

ফক্তফয  

Comment Box- এ াঠাও। 

 স্টনয়জয নাভ, শ্রশ্রস্টি, স্টফবাগ, ক্রস্টভক ংখযা ও শ্রমাগায়মাগ 

নম্বয উয়েখ কযয়ফ। 

 আভযা যাস্টয শ্রতাভায়িয ায়ে শ্রমাগায়মাগ কয়য শ্রনয়ফা। 

 
 
 
 
 
 


