
 

 

                                    শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  
                                                          শ্রেণি- তৃতীয় 

                                                          ণিষয়- গণিত 

 
 
             একক - সময় পরিমাপ (ঘণ্টা-রমরিট-সসসকন্ড)ধািণা ও পরিণত  

 
 
১।সময় পরিমাসপি কসয়কটি একক লেস া । 
উ:-বছি, মাস, রিি, ঘণ্টা, রমরিট, লসসকন্ড । 

 
২।এসিি মসধে লকান্ গুরে কোসেন্ডাি ও লকান্ গুরে ঘরিি সাহাসযে 
পরিমাপ করি? 
উ:-বছি, মাস, রিি- কোসেন্ডাসিি সাহাসযে । 
   ঘণ্টা, রমরিট, লসসকন্ড- ঘরিি সাহাসযে । 
 
৩।সময় পরিমাসপি সবসেসয় বসিা ও সবসেসয় লছাসটা একসকি    
সাহাসযে একটি রমশ্রিারি লেস া । 
উ:- ২বছি ৫সসসকন্ড । 

 
৪।১ঘণ্টা =কত রমরিট? 
    ১রমরিট =কত লসসকন্ড? 
উ:-১ঘণ্টা =৬০রমরিট,  
       ১রমরিট =৬০সসসকন্ড । 
 
৫। ঘণ্টা                 রমরিট              লসসকন্ড  
     |------------------------|----------------------|                         
                    
         ৬০ ---------> গুণ     ৬০ ----------- > গুণ    
                      

    ভাগ <----------৬০    ভাগ<------ ৬০ 
                                 
 



 

 

৫।পরিণত মাসি কী? 
উ:-একটি একক লেসক অিে একসক রূপান্তরিত কিা। 
 
৬।ঘণ্টাসক রমরিসট পরিণত কিসত বা রমরিটসক লসসকসন্ড পরিণত কিসত 
কী কিসব?সকি? 
উ:-ঘণ্টাসক রমরিসট পরিণত কিসত হসে ৬০ রিসয় গুণ কিব।কািণ 
১ঘণ্টা =৬০রমরিট । 
রমরিটসক লসসকসন্ড পরিণত কিসত হসে ৬০ রিসয় গুণ কিব। 
কািণ ১রমরিট =৬০সসসকন্ড। 

 
৭।িূিেস্থাি পূিণ কসিা:- 
ক)১ঘণ্টা ১রমরিট =৬১ রমরিট । 
  [(১ঘণ্টা×৬০)+১রমিঃ=(৬০+১)রমিঃ =৬১রমরিট ।] 
 

 )২ঘণ্টা ১৫রমরিট =১৩৫রমরিট । 
  [(২ঘণ্টা×৬০) +১৫রমিঃ 
=১২০রমিঃ +১৫রমিঃ  
=১৩৫রমরিট ।] 
 
গ)৪ঘণ্টা =২৪০রমরিট  
 [(৪ঘণ্টা ×৬০) =২৪০রমরিট] 

 
ঘ)২রমরিট ৩সসসকন্ড =১২৩সসসকন্ড  
 [(২রমরিট ×৬০)+৩সসসকন্ড  
=১২০সসসকন্ড +৩সসসকন্ড  
=১২৩সসসকন্ড ।] 

 
ঙ)৪রমরিট ১৮সসসকন্ড =২৫৮সসসকন্ড । 
[(৪রমরিট ×৬০)+১৮সসসকন্ড  
=২৪০সসসকন্ড +১৮সসসকন্ড  
=২৫৮সসসকন্ড ।] 

 



 

 

ে)১ঘণ্টা =৩৬০০সসসকন্ড । 
 [(১ঘণ্টা ×৬০)×৬০ 
=৬০রমরিট ×৬০ 
=৩৬০০সসসকন্ড ।] 

 
৮।পরিণত কসিা:- 

 
ক)২ঘণ্টা ১২রমরিট ৩৫সসসকন্ড =কত লসসকন্ড? 
 

[প্রেসম আমিা ঘণ্টাসক ৬০রিসয় গুণ কসি রমরিসট পরিণত কিব।তাি 
সাসে ১২ রমরিট লযাগ কিব। 
এবাি রমরিটসক ৬০রিসয় গুণ কসি লসসকসন্ড পরিণত কিব।এবাি তাি 
সাসে ৩৫ লসসকন্ড লযাগ কিব।] 

 
     ২ঘণ্টা ১২রমরিট ৩৫সসসকন্ড 
    ×৬০ 
   ________ 
  ১২০রমরিট  
  +১২রমরিট  
  _________ 

  ১৩২রমরিট  
  ×৬০ 
 __________ 

৭৯২০সসসকন্ড  
 +৩৫সসসকন্ড   
____________ 

৭৯৫৫সসসকন্ড  

 
উ:-৭৯৫৫সসসকন্ড । 

 
 

 )৫ঘণ্টা ২৫রমরিট =কত লসসকন্ড? 



 

 

            
                     ৫ঘণ্টা ২৫রমরিট  
       ×৬০ 
                 ________ 
       ৩০০রমরিট  
       +২৫রমরিট  
             ___________ 
       ৩২৫রমরিট  
      ×৬০ 
            __________ 

       ১৯৫০০সসসকন্ড  

 
উ:-১৯৫০০সসসকন্ড । 

 
গ)৪ঘণ্টা ৩৮সসসকন্ড =কত লসসকন্ড? 
 
[প্রেসম ঘণ্টাসক ৬০রিসয় গুণ কসি   
 রমরিসট পরিণত কসি তািপি রমরিটসক ৬০রিসয় গুণ কসি লসসকসন্ড 
পরিণত কিব।] 

 
      ৪ঘণ্টা ৩৮সসসকন্ড  
     ×৬০ 
          ________ 

     ২৪০রমরিট 
     ×৬০ 
    _____________ 

          ১৪৪০০সসসকন্ড  
    + ৩৮সসসকন্ড  
______________ 
         ১৪৪৩৮সসসকন্ড  

 
উ:-১৪৪৩৮সসসকন্ড । 



 

 

Home-work  
 

১।পরিণত কসিা:- 
ক)৪ঘণ্টা ২রমরিট ১৫ লসসকন্ড =কত লসসকন্ড? 
 )৬ঘণ্টা ১৮রমরিট =কত লসসকন্ড? 
গ)৩ঘণ্টা ২৫সসসকন্ড =কত লসসকন্ড ? 

 
৯৷ লসসকন্ডসক রমরিসট পরিণত কিসত বা রমরিটসক ঘণ্টায় পরিণত 
কিসত হসে কী কিসব? 
উ:-সসসকন্ডসক রমরিসট পরিণত কিসত হসে ৬০রিসয় ভাগ কিব। 
রমরিটসক ঘণ্টায় পরিণত কিসত হসে ৬০রিসয় ভাগ কিব । 

 
১০৷ িূিেস্থাি পিূণ কসিা:- 
ক)৬৫ রমরিট = ১ঘণ্টা ৫রমরিট । 
                      

[    ১ঘিঃ 
          _______ 
 ৬০|৬৫রমরিট  
    ৬০ 
        ______ 

     ৫রমিঃ] 

 
 )৭০রমরিট = ১ঘণ্টা ১০রমরিট । 
                    
[                ১ঘণ্টা  
                 ________ 

    ৬০৷৭০রমরিট  
      |৬০ 
               _________ 
       ১০রমরিট  

 

 



 

 

গ)৭৫সসসকন্ড = ১রমরিট ১৫সসসকন্ড।  
 

[                ১রমরিট  
           ___________ 
 ৬০ | ৭৫ লসসকন্ড  
    | ৬০ 
           ____________ 
     ১৫ লসসকন্ড             ] 

 
ঘ)৮২ লসসকন্ড = ১ঘণ্টা ২২রমরিট। 
                        
[                      ১রমরিট  
                  __________ 
    ৬০| ৮২সসসকন্ড  
      - ৬০ 
             ___________ 
        ২২সসসকন্ড   ] 

 
          

১১।পরিণত কসিা:- 
    

ক)৬৮৩২সসসকন্ড =কত কত ঘণ্টা কত রমরিট কত লসসকন্ড? 
     

[প্রেসম লসসকন্ডসক ৬০ রিসয় ভাগ কিসবা, ভাগফে হসব রমরিট, 
ভাগসিষ হসব লসসকন্ড। এবাি ভাগফে যরি ৬০ বা ৬০এি লবরি হয় 
তসব তাসক ৬০রিসয় ভাগ কিসত হসব,ভাগফে হসব ঘণ্টা, ভাগসিষ 
রমরিট ।] 
 
                      ১১৩রমরিট  
                ______________ 
    ৬| ৬৮৩২সসসকন্ড  
      -৬০ 
                _____ 



 

 

         ৮৩ 
      -  ৬০ 
                  _______ 
         ২৩২ 
       - ১৮০ 
                    _______ 

          ৫২সসসকন্ড  
           
                            ১ঘণ্টা  
                      _________ 

          ৬০|১১৩রমরিট  
        - ৬০ 
                   _________ 
          ৫৩রমরিট  

 
উ:-১ঘণ্টা ৫৩রমরিট ৫২ লসসকন্ড । 

 
 )৬০৩৮সসসকন্ড =কত ঘণ্টা কত রমরিট কত লসসকন্ড? 
  
 
 

          ১০০রমরিট  
                 ________________ 
    ৬০|  ৬০৩৮সসসকন্ড  
      |-৬০ 
                  _____ 

          ৩ 
       -  ০ 
                    _____ 

         ৩৮ 
          -০ 
                    __________ 

          ৩৮সসসকন্ড  



 

 

         
 

                           ১ঘণ্টা  
                       __________ 
      ৬০|১০০রমরিট  
       -  ৬০ 
                ___________ 

          ৪০রমরিট  

 
উ:-১ঘণ্টা ৪০রমরিট ৩৮সসসকন্ড । 
 
 
Homework- 
গ)৭১৩২সসসকন্ড =কত কত ঘণ্টা কত রমরিট কত লসসকন্ড? 
ঘ)৮৫৯০সসসকন্ড =কত কত ঘণ্টা কত রমরিট কত লসসকন্ড? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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। 

 


