
 

 

 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

শ্রেণি- তৃতীয়  

ণিষয়- গস্টিত  

 

  সময় পরিমাপ (গুণ ও ভাগ) 
 

 

১|শূন্যস্থান্ পিূণ:- 

ক)১০রমরন্ট × ৫=৫০রমরন্ট । 

খ)১০রমরন্ট × ৮=১ ঘন্টা ২০রমরন্ট । 

গ)১৫সসসকন্ড × ৬=১ রমরন্ট ৩০সসসকন্ড । 

ঘ)২০রমরন্ট+২০রমরন্ট+২০রমরন্ট+২০রমরন্ট =১ ঘন্টা ২০রমরন্ট । 

                 রাফ 

   খ) ৬০|৮০রম|১ ঘঃ    গ)৬০|৯০সসঃ|১ রমঃ  ঘ)২০×৪=৮০রমঃ 

               -৬০                             -৬০                   ৬০|৮০|১ঘঃ 

                 ২০ রমঃ                        ৩০ সসঃ                    -৬০ 

                                                                                      ২০রমঃ 

২|গুণ কসিা:- 

ক)২ঘন্টা ২০রমরন্ট ×১৩ 

     +৪                                                রাফ 

    ঘন্টা      রমরন্ট                               ২০রম 



 

 

     ২            ২০                                ×১৩ 

     ×            ১৩                        ৬০|২৬০|৪ঘঃ 

   ৩০ঘন্টা   ২০রমরন্ট                       -২৪০ 

                                                            ২০রমঃ 

উ:-রন্ণীর্ত  গুণফল ৩০ঘন্টা ২০রমরন্ট । 

খ)১ঘন্টা ১৫রমরন্ট ৮সসসকন্ড ×৯            

    +২       +১                                                     রাফ 

  ঘন্টা    রমরন্ট   সসসকন্ড                   সসসকন্ড                  রমরন্ট  

    ১         ১৫          ৮                            ৮                        ১৫ 

    ×                         ৯                           ×৯                         ×৯ 

    ১১        ১৬       ১২                     ৬০|৭২|১রমঃ            ১৩৫ 

                                                             -৬০                      +   ১           

                                                               ১২সসঃ           ৬০|১৩৬|২ঘঃ 

                                                                                            -১২০ 

                                                                                                ১৬রমঃ  

উ:-রন্ণীর্ত  গুণফল ১১ঘন্টা ১৬রমরন্ট ১২সসসকন্ড । 

[মসন্ িাখসর্ হসে যরি রমরন্ট ো সসসকসন্ডি ঘসিি গুণফল ৬০ এি কম হয় র্সে 

সিাসরি েসস যাসে । 

    রকন্তু যরি ৬০ো ৬০এি সেরশ হয় র্সে র্া ৬০রিসয় ভাগ কসি েস া একসক 

পরিণর্ কসি রন্সর্ হসে সযাসগি মর্।] 



 

 

খ)২ঘন্টা ৫রমরন্ট ১৬সসসকন্ড ×৫ 

               +১                                                 রাফ 

   ঘন্টা  রমরন্ট  সসসকন্ড                     সসসকন্ড             রমরন্ট  

    ২         ৫          ১৬                           ১৬                    ৫ 

    ×                         ৫                            ×৫                   ×৫ 

    ১০       ২৬    ২০                  ৬০|৮০|১রমঃ          ২৫ 

                                                            -৬০                    +১ 

                                                              ২০সসঃ              ২৬রমঃ  

উ:-রন্ণীর্ত  গুণফল ১০ঘন্টা ২৬রমরন্ট ২০সসসকন্ড । 

৩|ক)রু্রম প্ররর্রিন্ ৬ঘন্টা ২০রমরন্ট ১৮সসসকন্ড প াসশান্া কসিা।রু্রম সপ্তাসহ 

কর্ক্ষণ প াসশান্া কসিা? 

                      সপ্তাহ=৭রিন্  

 ১রিসন্ প াসশান্া করি ৬ঘন্টা ২০রমরন্ট ১৮সসসকন্ড  

 ৭ ,,     ,,     ,,  (৬ঘন্টা ২০রমরন্ট ১৮সসসকন্ড ×৭) 

  +২       +২                                                      রাফ 

 ঘন্টা  রমরন্ট  সসসকন্ড                          সসসকন্ড             রমরন্ট      

  ৬    ২০    ১৮                                       ১৮                    ২০ 

  ×                 ৭                                         ×৭                     ×৭ 

  ৪৪    ২২    ৬                                ৬০|১২৬|২রমঃ         ১৪০  

                                                              -১২০                     +২ 



 

 

                                                                   ৬সসঃ       ৬০|১৪২|২ঘঃ  

                                                                                          -১২০                 

                                                                                              ২২রমঃ 

উ:-এক সপ্তাসহ ৪৪ঘন্টা ২২রমরন্ট ৬সসসকন্ড প াসশান্া করি। 

খ)একটি ছরে সম্পূণত কিসর্ ৩ঘন্টা ১০রমরন্ট ১২সসসকন্ড সময় লাসগ ।এইরূপ এক 
ডজন্ ছরে সম্পূণত কিসর্ কর্ সময় লাগসে? 

                   একডজন্=১২টি 

 ১টি ছরে সম্পূণত কিসর্ সময় লাসগ ৩ঘন্টা ১০রমরন্ট ১২সসসকন্ড  

 ১২টি ,,   ,,     ,,    ,,   ,,(৩ঘন্টা ১০রমরন্ট ১২সসসকন্ড ×১২) 

   +২      +২                                                            রাফ 

  ঘন্টা    রমরন্ট    সসসকন্ড                             সসসকন্ড           রমরন্ট  

   ৩         ১০           ১২                                   ১২                   ১০ 

   ×                           ১২                                 ×১২                ×১২ 

   ৩৮        ২             ২৪                         ৬০|১৪৪|২রমঃ        ১২০ 

                                                                      -১২০                    +২ 

                                                                          ২৪সসঃ       ৬০|১২২|২ঘঃ 

                                                                                                  -১২০ 

                                                                                                        ২রমঃ  

উ:-এক ডজন্ ছরে সম্পূণত কিসর্ ৩৮ঘন্টা ২রমরন্ট ২৪সসসকন্ড লাগসে। 

 



 

 

 
 
৪| শূন্যস্থান্ পূিণ কসিা:-  

ক) ৪০রমরন্ট ÷ ৫ = ৮ রমরন্ট । 

খ) ১ঘন্টা ÷ ৫ = ১২রমরন্ট ।         ( িাফ :- ১ঘন্টা=৬০রমরন্ট÷৫=১২রমরন্ট ) 

গ) ২০সসসকন্ড ÷ ৪ = ৫ সসসকন্ড । 

ঘ) ৫রমরন্ট ÷ ১২ = ২৫ সসসকন্ড ।      ( িাফ : ৫রমরন্ট × ৬০ = ৩০০সসসকন্ড 

                                           ২৫সসসকন্ড 

                                        ১২|৩০০সসসকন্ড|  

                                          ২৪ 

                                           ৬০ 

                                           ৬০ 

                                            ০       )                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                            
৫৷ ভাগ কসিা :- 

ক) ৮ঘন্টা ১রমরন্ট ১সসসকন্ড  ÷ ৭ 

       ১ঘন্টা_ ৮রমরন্ট ____ 

     ৭|৮ঘন্টা ১রমরন্ট ১সসসকন্ড | 

      -৭              

      ১ঘ: 

     × ৬০ 

      ৬০রম : 

     + ১রম: 



 

 

     ৭|৬১রম:|৮রম: 

    - ৫৬                 ৪৩সসসকন্ড 

      ৫রম:              ৭|৩০১সসসকন্ড| 

    × ৬০              - ২৮ 

     ৩০০সসসকন্ড              ২১ 

    +  ১সসসকন্ড           -  ২১ 

     ৩০১সসসকন্ড               ০ 

উ:- রন্ণীর্ ভাগফল ১ঘন্টা ৮রমরন্ট ৪৩সসসকন্ড । 

[ মসন্ িাখসর্ হসে ভাজক রিসয় প্রথসম ঘন্টাি ঘি ভাগ কিসর্ হসে, র্ািপি ঘন্টাি ভাগসশষ 
যরি ভাজসকি সথসক সছাট হয় র্সে র্াসক ৬০ রিসয় গুণ কসি রমরন্সট পরিণর্ কসি ভাসজযি 

রমরন্ট সযাগ কসি সসই সযাগফলসক আোি ভাজক রিসয় ভাগ কিসর্ হসে । এই ভাসে রমরন্ট এেং 
সসসকন্ড এি ঘি ভাগ কসি উত্তি রন্ণতয় কিসর্ হসে ।] 

খ) ১ঘন্টা ৫রমরন্ট ১২সসসকন্ড ÷ ১২ 

উ:-       ০ঘন্টা  

      ১২| ১ঘ: ৫রম: ১২সস:| 

        -০ 

         ১ঘ: 

        ×৬০ 

         ৬০রম: 

        + ৫রম: 

      ১২|৬৫রম: |৫রম: 

       -৬০ 

         ৫রম: 



 

 

       × ৬০ 

      ৩০০সস:            ২৬সস: 

     + ১২সস:         ১২|৩১২সস:|       

      ৩১২সস:          -২৪ 

                     ৭২ 

                    -৭২ 

                     ০ 

উ:- রন্ণীর্ ভাগফল  ৫রমরন্ট ২৬সসসকন্ড  । 

৬| ৯টি েই োাঁধাই কিসর্ ১০ঘন্টা ৫রমরন্ট ৬সসসকন্ড সময় লাগসে । এই িকম ১টি েই োাঁধাই 
কিসর্ কর্ সময় লাগসে ? 

উ : ৯টি েই োাঁধাই কিসর্ লাসগ   ১০ঘন্টা ৫রমরন্ট ৬সসসকন্ড । 

    ১টি ,,  ,,   ,,   ,,    ( ১০ঘ: ৫রম: ৬সস: ÷ ৯ ) 

                       = ১ঘন্টা ৭রমরন্ট  ১৪সসসকন্ড । 

                ১ঘন্ট___________ 

             ৯| ১০ঘন্টা ৫রমরন্ট ৬সসসকন্ড | 

               -৯ 

               ১ঘন্টা  

            × ৬০ 

              ৬০রমরন্ট  

           +  ৫রমরন্ট  

         ৯ | ৬৫রমরন্ট | ৭রমরন্ট  



 

 

            -৬৩ 

            ২রমরন্ট  

          ×৬০ 

          ১২০সসসকন্ড 

         + ৬সসসকন্ড  

       ৯| ১২৬সসসকন্ড | ১৪সসসকন্ড 

       -  ৯ 

          ৩৬ 

- ৩৬ 
    ০ 

উ :- ১টি  েই োাঁধাই কিসর্ ১ঘন্টা ৭রমরন্ট  ১৪সসসকন্ড সময় লাসগ । 

খ) এক ডজন্ ছরে আাঁকসর্ ১৪ঘন্টা ২রমরন্ট ২৪সসসকন্ড সময় লাসগ । একটি ছরে আাঁকসর্ কর্ সময় 
লাগসে ? 

উ:- এক ডজন্ = ১২টি । 

১২টি ছরে আাঁকসর্ সময় লাসগ     ১৪ঘন্টা ২রমরন্ট ২৪সসসকন্ড । 

১টি  ,,   ,,    ,,  ,,      ( ১৪ঘ: ২রম: ২৪সস: ÷ ১২ ) 

                        = ১ঘন্টা ১০রমরন্ট ১২সসসকন্ড । 

           ১ঘন্টা______ 

     ১২|  ১৪ঘ: ২রম: ২৪সস: | 

        -১২ 



 

 

         ২ঘ: 

        ×৬০ 

       ১২০রমরন্ট  

      + ২রমরন্ট  

 ১২|   ১২২রমরন্ট  | ১০রমরন্ট  

     -১২ 

       ২ 

      -০ 

      ২রমরন্ট  

    ×৬০ 

    ১২০সসসকন্ড  

   + ২৪সসসকন্ড  

 ১২| ১৪৪সসসকন্ড | ১২সসসকন্ড  

   -১২ 

    ২৪ 

   -২৪ 

    ০ 

উ :- একটি ছরে আাঁকসর্ ১ঘণ্টা ১০রমরন্ট ১২সসসকন্ড সময় লাসগ । 

  

 



 

 

Home work :- 

১ | ১ঘণ্টা ২০রমরন্ট ১৫সসসকন্ড × ৬ 

২| ২৫রমরন্ট ১৮সসসকন্ড × ৭ 

৩| একটি অঙ্ক কিসর্ ৩৫রমরন্ট ১২সসসকন্ড সময় সলসগসছ । এই িকম ১৩টি অঙ্ক কিসর্ কর্ সময় 
লাগসে ? 

৪| একটি সছসল ১রিসন্ ১ঘন্টা ১৫রমরন্ট ১০সসসকন্ড সিৌ ায় । সস সপ্তাসহ কর্ক্ষণ সিৌ ায় ? 

৫। ৫ঘণ্টা ২রমরন্ট ২০২০সসসকন্ড ÷ ৫ 

৬| ১৪ঘণ্টা ১রমরন্ট ১২সসসকন্ড ÷ ১২ 

৭| ৮জন্ সলাক একটি কাজ ১০ঘণ্টা ৫রমরন্ট ৪সসসকসন্ড সমূ্পণত কসি  । যরি প্রসর্যসক সমান্ সময় 
সিয়, র্সে একজসন্ি কর্ সময় সলসগসছ ? 

 

  

                      

 

 

 
ব িঃদ্রিঃ 

➢ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যবে  ুঝদে সমসযা হয়, েদ  বিদের  ক্ত য  
Comment Box- এ পাঠাও। 

➢ বিদের িাম, শ্রেবি, ব ভাগ, ক্রবমক সংখ্যা ও শ্রযাগাদযাগ িম্বর উদেখ্ 
করদ । 

➢ আমরা সরাসবর শ্রোমাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ কদর শ্রিদ া। 
 


