
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট  
শ্রেণি- তৃতীয়  
ণিষয়- গস্টিত  

 
                                  সময় পরিমাপ(য াগ ও রিয়য়াগ) 
 

১|ক)৬৫ রমরিট=কত ঘন্টা কত রমরিট?কীভায়ি যপয়ে? 

উ:-       ১ ঘন্টা 

       ৬০| ৬৫ 

          -৬০ 

            ৫ রমরিট   

উ:-১ ঘন্টা ৫ রমরিট । (৬০ রিয়য় ভাগ কয়ি যপোম)  

খ)৭৩ যসয়কন্ড িা িয়ে কী িেি? যকি িেি? 

উ:-             ১ রমরিট  

           ৬০| ৭৩ 

              -৬০ 

               ১৩ যসয়কন্ড  

উ:-১ রমরিট ১৩ যসয়কন্ড।কািণ আমিা ৫৯য়সয়কন্ড প যন্ত সেকেন্ড 

িরে।৬০ যসয়কন্ড হয়য় যগয়ে তায়ক রমরিট-এ পরিণত কিা হয় । 

গ)সময় পরিমায়পি য  যকায়িা রতিটি একয়কি সাহায় ে একটি রমশ্রিারি 
ততিী কয়িা। 

উ:-৫ঘন্টা ২০রমরিট ২৫ যসয়কন্ড । 



 

 

ঘ)৫ঘন্টা, ২০রমরিট এিা কী সমজাতীয় িারি?যকি? 

উ:-এিা সমজাতীয় িারি।কািণ এিা সময় পরিমায়পি একক  ুক্ত 
িারি। 

২|িূিেস্থাি পূিণ কয়িা:- 

ক)২০ রমরিট+৩০ রমরিট= ৫০ রমরিট । 

খ)৬০ রমরিট+৭০ রমরিট= ২ ঘন্টা ১০ রমরিট । 

            ৬০ রমরিট  

          + ৭০ রমরিট 

        ৬০|১৩০ রমরিট|২ ঘন্টা  

          -১২০ 

            ১০ রম 

গ)৫০ যসয়কন্ড+৪০ যসয়কন্ড= ১ রমরিট ৩০ যসয়কন্ড । 

                ৫০ যসেঃ 

               +৪০ যসেঃ 

            ৬০ |৯০ যসেঃ|১ রমরিট  

               -৬০ 

                ৩০ যসেঃ  

ঘ)১ ঘন্টা ৩০ রমরিট+৫০ রমরিট= ২ ঘন্টা ২০ রমরিট । 

            ৩০ রমরিট  

          + ৫০ রমরিট 



 

 

        ৬০| ৮০ রমরিট| ১ ঘন্টা  

           -৬০ রমরিট 

            ২০ রমরিট  

       +১ 

        ঘেঃ       রমেঃ 

        ১        ৩০ 

        +        ৫০ 

        ২ ঘন্টা    ২০ রমরিট  

৩|য াগ কয়িা:- 

ক)৩ঘন্টা ৫০রমরিট ৪৫ যসয়কন্ড+৪ঘন্টা ৩০রমরিট ২৫য়সয়কন্ড=? 

  +১    +১    +১        িাফ 

 ঘন্টা   রমরিট  যসয়কন্ড        যসেঃ         মি:      

  ৩    ৫০     ৪৫         ৪৫         ৫০         

 +৪    ৩০     ২৫        +২৫       + ৩০                                

  ৮    ২১     ১০     ৬০| ৭০ |১রমেঃ    ৮০মি: 

                        -৬০        +১মি:    

                         ১০ যসেঃ   ৬০|৮১মি:|১ঘ: 

                                    ৬০         

উ:-রিণীতয য াগফে ৮ঘন্টা ২১রমরিট ১০য়সয়কন্ড ।   ২১মি: 



 

 

 

খ)৪ঘন্টা ২০রমরিট+৩ঘন্টা ৪৮য়সয়কন্ড+২৫রমরিট ৪৫য়সয়কন্ড=? 

           +১                     িাফ 

   ঘন্টা    রমরিট   যসয়কন্ড         যসেঃ        রম 

    ৪      ২০     ০০          ৪৮        ২০     

    ৩      ০০     ৪৮         +৪৫        ২৫ 

   +       ২৫     ৪৫        ৬০|৯৩|১মি:    +১ 

    ৭      ৪৬     ৩৩         -৬০       ৪৬রম                                        

                              ৩৩ যসেঃ 

উ:-রিণীতয য াগফে ৭ঘন্টা ৪৬রমরিট ৩৩য়সয়কন্ড । 

*[ময়ি িাখয়ত হয়ি য য়হতু রমরিট িা যসয়কন্ড ৬০ এি কম হয় তাই 
রমরিট িা যসয়কয়ন্ডি য াগফে ৬০ িা ৬০ এি যিরি হয়ে তায়ক ৬০ 
রিয়য় ভাগ কয়ি িয় া একয়ক পরিণত কয়ি রিয়ত হয়ি।] 

      ভাগফে  ায়ি পায়িি ঘয়িি মাথায় য াগ হয়য় আি ভাগয়িষ 
যসই ঘয়িই  ায়ি। 

 

৪|তুরম প্ররতরিি সকায়ে ২ঘন্টা ৪০রমরিট ৫০য়সয়কন্ড প ।রিকায়ে ৪ঘন্টা 
২৮রমরিট ৩৫য়সয়কন্ড প ায়িািা কয়িা।তুরম িয়ুিো কতক্ষণ প ায়িািা 
কয়িা? 

             +১   +১                 িাফ 



 

 

             ঘন্টা রমরিট যসয়কন্ড      যসেঃ        রমেঃ 
আরম সকায়ে পর   ২   ৪০   ৫০        ৫০        ৪০ 

 ,,  রিকায়ে ,,  +৪   ২৮   ৩৫      +৩৫        ২৮ 

               ৭   ০৯   ২৫    ৬০|৮৫|১ রমেঃ  +১ 

                                -৬০    ৬০|৬৯|১ 

                                 ২৫য়সেঃ    -৬০ 

                                          ০৯ 

উ:-আরম িয়ুিো ৭ঘন্টা ৯রমরিট ২৫য়সয়কন্ড প ায়িািা করি। 

 

৫|একটি ছরি আঁকয়ত ২ঘন্টা ২৮রমরিট ৪০য়সয়কন্ড সময় যেয়গয়ছ।যসটি 
িং কিয়ত আয়িা ১ঘন্টা ৪৫রমরিট ৩২য়সয়কন্ড সময় যেয়গয়ছ।ছরিটি 
সম্পূণয কিয়ত যমাট কত সময় যেয়গয়ছ? 

                 +১   +১             িাফ 

                 ঘন্টা রমরিট যসয়কন্ড    যসেঃ      রমেঃ        
একটি ছরি আঁকয়ত োয়গ  ২   ২৮   ৪০     ৪০      ২৮       

     ,, িং কিয়ত ,,  +১   ৪৫   ৩২    +৩২     ৪৫             

                  ৪   ১৪   ১২   ৬০|৭২|১রম   +১ 

                                 -৬০   ৬০|৭৪|১   

                                  ১২য়সেঃ    -৬০                  

                                           ১৪ 

উ:-ছরিটি সম্পূণয কিয়ত ৪ঘন্টা ১৪রমরিট ১২য়সয়কন্ড সময় যেয়গয়ছ । 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
৬। শূন্যস্থান্ পূরণ কররা  - 

 

ক)  ১মিমন্ট – ৩০রেরকন্ড = ৩০ সেরকন্ড      

                                                                      রাফ  : ১মিমন্ট = ৬০ সেরকন্ড 

                                                                                            -   ৩০ সেকেন্ড                                                               

                                                                                    ৩০  সেকেন্ড 
খ) ১ ঘন্টা – ৪৫ রমরিট = ১৫রমরিট  
                                        িাফ: ১ ঘন্টা = ৬০ রমরিট 

- ৪৫রমরিট  
১৫রমরিট  

                                                                    
 
গ )  ২ ঘন্টা ১০রমরিট - ৩০রমরিট = ১ঘন্টা ৪০রমরিট 
[ ১০মিমিট সেকে ৩০মিমিট বাদ সদওয়া যাকব িা। তাই ২ঘন্টা সেকে ১ঘন্টা বা ৬০মিমিট ধার মিকয় ১০মিমিকটর োকে সযাগ েকর 
৩০মিমিট বাদ সদব]                                                     
                                                              িাফ :   ঘ:     রম : 
                                                                         ১    +৬০ 
                                                                         ২      ১০    ( ৭০মি: – ৩০মি: = ৪০মি:) 

                                                             -        ৩০ 
                                                          ১       ৪০ 

 
ঘ )  ৩ মিমিট – ৩০ সেকেন্ড  = ২মিমিট ৩০কেকেন্ড 
[ ০কেকেন্ড সেকে ৩০কেকেন্ড বাদ সদওয়া যাকব িা। তাই ৩মিমিট সেকে ২মিমিট বা ৬০কেকেন্ড ধার েকর ০ এর োকে সযাগ েকর 
অেথাৎ ৬০কেকেন্ড সেকে ৩০কেকেন্ড বাদ সদকবা ।] 
 
                                          রাফ :        মি:              সে: 
                                                         ২              +৬০ 
                                                         ৩               ০০       ( ৬০কে:– ৩০কে: = ৩০কে: )  
                                                    -                      ৩০ 

                ২                ৩০ 
 



 

 

 
 
 
৭| মবকয়াগ েকরা – 
ে ) ৫ঘন্টা ১৫মিমিট ১০কেকেন্ড - ৩ঘন্টা ২৮মিমিট ২৮কেকেন্ড 
 
উ: )                  ঘন্টা          মিমিট          সেকেন্ড              রাফ  
                                         +৬০ 
                           ৪               ১৪           +৬০        ( ৭০কে: – ২৮কে: = ৪২কে: ) 
                           ৫               ১৫              ১০       ( ৭৪মি: - ২৮মি: = ৪৬মি: ) 
                -         ৩               ২৮             ২৮   
                           ১               ৪৬             ৪২ 
 
উ: মির্ণীত মবকয়াগফল ১ঘন্টা ৪৬মিমিট ৪২কেকেন্ড । 
 
খ) ৭ঘন্টা -৩ঘন্টা ১৫রমরিট ২৫য়সয়কন্ড 
 
উ:            ঘন্টা     রমরিট      যসয়কন্ড                          িাফ  
               ৬           ৫৯                                    ৬০য়স: - ২৫য়স: = ৩৫য়স: 
                         +৬০        +৬০ 
               ৭             ০০        ০০                       ৫৯রম: - ১৫রম: = ৪৪রম: 
               ৩            ১৫         ২৫                        ৬ঘ: - ৩ঘ: = ৩ ঘ: 
          _________________________ 
               ৩            ৪৪         ৩৫ 
          __________________________ 
 
উ : রিণীত রিয়য়াগফে  ৩ঘন্টা ৪৪রমরিট ৩৫য়সয়কন্ড । 
 
৮| ক ) তুরম প্ররতরিি ৬ঘন্টা ১০রমরিট পয় া । তাি ময়যে ২ঘন্টা ৪৫রমরিট ২য়সয়কন্ড অঙ্ক কয়িা। 
তয়ি কতক্ষণ অিে রিষয় পয় া? 
 
উ :-                                      ঘন্টা      রমরিট       যসয়কন্ড                 িাফ 
 
                                                       +৬০                              ৬০য়স:-২৫য়স:= ৩৫য়স: 
                                             ৫           ৯        +৬০ 
আরম প্ররতরিি পর                        ৬          ১০         ০০                 ৬৯রম: - ৪৫রম: = ২৪রম: 
অঙ্ক করি                            -     ২           ৪৫        ২৫                  ৫ঘ: - ২ঘ: = ৩ঘ: 
                                    ___________________________ 
                                             ৩          ২৪         ৩৫ 
                                    ___________________________ 



 

 

 
উ:- আরম ৩ঘন্টা ২৪রমরিট ৩৫য়সয়কন্ড অিে রিষয় পর   । 
 
খ) একটি জায়গায় িায়স য য়ত ৫ঘন্টা ১০রমরিট ৫য়সয়কন্ড সময় োয়গ । যেয়ি য য়ত ৩ঘন্টা ২৮রমরিট 
১৫য়সয়কন্ড সময় োয়গ। যেয়ি য য়ত কত কম সময় োয়গ? 
 
উ:-                                      ঘন্টা     রমরিট     যসয়কন্ড                   িাফ 
 
                                                    |+৬০| 
                                           ৪       |   ৯ |       +৬০                 ৬৫য়স: - ১৫য়স:= ৫০য়স: 
িায়স য য়ত সময় োয়গ                  ৫         ১০           ৫                   ৬৯রম:- ২৮রম: = ৪১রম: 
যেয়ি  ,,     ,,    ,,                 -  ৩         ২৮          ১৫                   ৪ঘ: - ৩ঘ: = ১ঘ: 
                                     ________________________ 
                                           ১        ৪১            ৫০ 
                                     ________________________ 
 
উ:- যেয়ি য য়ত ১ঘন্টা ৪১রমরিট ৫০য়সয়কন্ড কম সময় োয়গ । 
 
Home work :  
 
১৷ ৩ঘন্টা ২৫রমরিট + ২ঘন্টা ৪৫য়সয়কন্ড + ৪২রমরিট ২৫য়সয়কন্ড 
২৷ ৫ঘন্টা ৪০রমরিট ৪৫য়সয়কন্ড + ২ঘন্টা ৩৫রমরিট ২৮য়সয়কন্ড 
৩৷ ৮ঘন্টা ২০য়সয়কন্ড - ২ঘন্টা ২৫রমরিট ৪৮য়সয়কন্ড  
৪৷ যতামাি মা িুপুয়ি ১ঘন্টা ৩৫রমরিট ২৮য়সয়কন্ড িান্নাঘয়ি কাটাি । িায়ত ২ঘন্টা ৪৫রমরিট 
৩২য়সয়কন্ড িান্নাঘয়ি কাটাি। রতরি িুয়িো কতক্ষণ িান্নাঘয়ি কাটাি ? 
৫৷ তুরম প্ররতরিি িুয়িো ৫ঘন্টা ২০রমরিট ৩০য়সয়কন্ড পয় া । যতামাি িনু্ধ ৬ঘন্টা ১০রমরিট 
১৮য়সয়কন্ড প ায়িািা কয়ি । িনু্ধ যতামাি যেয়য় কতক্ষণ যিরি প ায়িািা কয়ি   
 
 
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। 
 


