
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

শ্রেণি- স্টিতীয় 

স্টিষয়-গস্টিত   

 

 

 

                                একক-মুদ্রা (পরিণত কিা) 

 

১|ক)মুদ্রাি সাহায্যে আমিা কী করি? 

উ:-মুদ্রাি সাহায্যে আমিা রিরিসপত্র ককিায্েচা করি । 

খ)আমায্েি কেয্েি মুদ্রাি িাম কী? 

উ:-আমায্েি কেয্েি মুদ্রাি িাম টাকা ও পয়সা । 

গ)একটি রেয্েেী মুদ্রাি িাম কেয্খা।এটি ককাি কেয্েি মুদ্রা? 

উ:-ডোি।এটি আয্মরিকাি মুদ্রা । 

ঘ)ইংেোয্ে ককায্িা রিরিস টাকা রেয্য় রক রকিয্ত পািয্ে?ককি? 

উ:-িা,কািণ ইংেোয্েি মুদ্রা পাউে/রেরেং । 

[প্ররতটি কেয্েি রিিস্ব মুদ্রা আয্ে] 

ঙ)েইু অয্েি েৃহত্তম সংখো কেয্খা । সংখোটিি সায্ে মুদ্রাি একক যুক্ত 
কয্িা। সংখোটি কীয্স পরিণত হে? 

উ:-৯৯। ৯৯ টাকা ।সংখোটি িারেয্ত পরিণত হে। 

চ)৫ টাকা,৫ পয়সা -এগুরে কী সমিাতীয় িারে?ককি? 



 

 

উ:-৫ টাকা,৫ পয়সা-সমিাতীয় িারে,কািণ এই েটুিই মুদ্রাি এককযুক্ত 
িারে। 

ে)৫ টাকা,৫ ঘন্টা,৫ পয়সা-এয্েি ময্যে ককািটি অসমিাতীয় িারে?ককি? 

উ:-৫ ঘন্টা অসমিাতীয় িারে,কািণ এই িারেটিয্ত সময় পরিমায্পি একক 
যুক্ত আয্ে,োরক িারে েটুিয্ত মুদ্রাি এককযুক্ত । 

ি)েয্ া একক কেয্ক কোয্টা একয্ক পরিণত কিয্ত কী করি? 

উ:-গুণ করি। 

ঝ)কোয্টা একক কেয্ক েয্ া একয্ক পরিণত কিয্ত কী করি? 

উ:-ভাগ করি। 

ঞ)টাকায্ক পয়সায় এেং পয়সায্ক টাকায় পরিণত কিয্ত কী কিয্ে? 

উ:-টাকায্ক পয়সায় পরিণত কিয্ত ১০০ রেয্য় গুণ কিে।কািণ             
১ টাকা=১০০ পয়সা। 

   পয়সায্ক টাকায় পরিণত কিয্ত ১০০ রেয্য় ভাগ কিে।কািণ       
১০০ পয়সা=১ টাকা। 

ট)কিাট কী? 

উ:-কাগয্িি ততরি টাকা।কযমি- ১০ টাকাি কিাট। 

ঠ)কয্য়ি কী? 

উ:-যাতুি ততরি টাকা।কযমি-১০ টাকাি কয্য়ি। 



 

 

ড)রসরক ও আযুরে কী? 

উ:-রসরক=২৫ পয়সা, 

  আযুরে=৫০ পয়সা। 

ঢ)পয়সা কত অয্ে রেখয্ত হয়? 

উ:-পয়সা সেবো েইু অয্ে রেখয্ত হয়।পয়সা এক অয্েি হয্ে আয্গ ো 
োাঁরেয্ক ০ েরসয্য় রিয্ত হয়। 

কযমি-১ পয়সা=০১ পয়সা। 

     ১৫ পয়সা=১৫ পয়সা। 

ণ)রমশ্রিারে কায্ক েয্ে? 

উ:-যখি েইু ো তয্তারযক সমিাতীয় িারে পাোপারে েয্স একটি িারে 
রহসায্ে প্রকাে পায়,তায্ক রমশ্রিারে েয্ে।কযমি-২০টাকা ৫০ পয়সা,১২ ঘন্টা 
১৫ রমরিট। 

২|পরিণত কয্িা:- 

ক)৫ টাকা=কত পয়সা? 

উ:-৫ টাকা=(৫ টাকা×১০০) 

        =৫০০ পয়সা। 

খ)৫ টাকা ২০ পয়সা=কত পয়সা? 

  



 

 

  ৫ টাকা ২০ পয়সা  

  ×১০০ 

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

    ৫০০ পয়সা 

    +২০ পয়সা  

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

     ৫২০ পয়সা 

উ:-৫ টাকা ২০ পয়সা=৫২০ পয়সা। 

গ)২৫ টাকা ৫ পয়সা=কত পয়সা? 

   ২৫ টাকা ৫ পয়সা  

   ×১০০ 

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

     ২৫০০ পয়সা  

      +০৫ পয়সা 

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

     ২৫০৫ পয়সা। 

উ:-২৫ টাকা ৫ পয়সা=২৫০৫ পয়সা। 

ঘ)৩৪৫৬ পয়সা=কত টাকা কত পয়সা? 



 

 

       ৩৪টাাঃ 

      _______ 

  ১০০)৩৪৫৬পয়সা        

     -৩০০__ 

       ৪৫৬ 

      -৪০০__ 

        ৫৬পাঃ  

উ:-৩৪৫৬পাঃ=৩৪ টাাঃ ৫৬ পাঃ। 

ঙ)৩৪৫৭৮পয়সা=কত টাকা কত পয়সা? 

          ৩৪৫টাাঃ  

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

      ১০০)৩৪৫৭৮পাঃ 

         -৩০০ 

         ----------- 

           ৪৫৭ 

          -৪০০ 

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

            ৫৭৮ 



 

 

           -৫০০ 

         ----------- 

             ৭৮পাঃ 

উ:-৩৪৫৭৮পয়সা=৩৪৫টাাঃ ৭৮ পাঃ। 

**সংয্েয্প রিয়ম:- 

i)টাকা কেয্ক পয়সায় পরিণত কিয্ত আমিা টাকাি অয্েি ডািরেয্ক েটুি 
েূিে েরসয্য় পয়সায় পরিণত করি।কযমি-৬ টাকা=৬০০ পয়সা । 

ii)টাকা-পয়সা কেয্ক পয়সায় পরিণত কিয্ত প্রেয্ম কেখে পয়সা েইু অয্েি 
আয্ে রকিা,েইু অয্েি িা হয্ে আয্গ ো োাঁরেয্ক ০ েরসয্য় েইু অয্েি কয্ি 
রিয্য় উত্তয্ি প্রেয্ম টাকাি অে েরসয্য় তািপি পয়সাি অে েসাে।কেয্ে 
একক রেখে পয়সা। 

      কযমি-৬ টাকা ২০ পয়সা=৬২০ পয়সা।৬ টাকা ২ পয়সা=৬০২ 
পয়সা। 

iii)পয়সা কেয্ক টাকা-পয়সায় পরিণত কিয্ত পয়সাি অয্েি ডািরেয্ক 
কেয্ক েটুি ঘি পয়সা হয্ে,োরকটা টাকা হয্ে।উত্তয্ি প্রেয্ম টাকাি অে 
পয্ি পয়সাি অে েসায্ত হয্ে। 

       কযমি-৪৫৬৭ পয়সা=৪৫ টাকা ৬৭ পয়সা,৪৫৩৬৭ পয়সা=৪৫৩ 
টাকা ৬৭ পয়সা। 

৩|i)টাকা-পয়সাি অয্ে েেরমক রেন্দু ককাোয় েয্স? 



 

 

উ:-টাকাি ও পয়সাি অয্েি মাঝখায্ি। 

  (টাকাি অয্েি পয্ি/ডািরেয্ক উপয্ি) 

ii)েেরমক রেন্দু েসায্ে কী একক হয়? 

উ:-টাকা। 

iii)টাকা ও পয়সাি অয্ে েেরমক রেন্দুি(.)কাি কী? 

উ:-টাকা-পয়সাি অয্ে েেরমক রেন্দুি কাি (টাকাি অে ও পয়সাি 
অয্েি মায্ঝ েয্স)টাকা ও পয়সায্ক আোো কিা। 

      কযমি-৫ টাকা ৫০ পয়সা কক েেরময্ক রেখয্ে/টাকায় পরিণত 
কিয্ে হয় ৫.৫০ টাকা।[**পয়সাি অে িা োকয্ে েটুি েূিে রেন্দুি পয্ি 
েরসয্য় কিওয়া হয়।টাকাি অে িা োকয্ে েেরমক রেন্দুি আয্গ একটা 
েূিে েরসয্য় রিয্ত হয্ে।] 

৪|েেরমক কেয্খা/টাকায় পরিণত কয্িা:- 

i)৭ টাকা ৫০ পয়সা=(৭৫০ পয়সা)=৭.৫০ টাকা। 

ii)৮ টাকা ৫ পয়সা=৮.০৫ টাকা(৫ পাঃ=০৫ পাঃ) 

iii)২৫ টাকা ৬ পয়সা=২৫.০৬ টাকা। 

iv)৭ পয়সা=০.০৭ টাকা। 

v)৩২৮ পয়সা=৩.২৮ টাকা। 

vi)৮৭৫০০ পয়সা=৮৭৫.০০ টাকা। 



 

 

vii)৫০০০ টাকা=৫০০০.০০ টাকা। 

viii)৫০০০ পয়সা=৫০.০০ টাকা। 

ix)৩০২৫ পয়সা=৩০.২৫ টাকা। 

x)৩০২৫ টাকা=৩০২৫.০০ টাকা। 

** ১|রিয্ি কয্িা:-পৃষ্ঠা ৬৯ ও ৭০ এি অেগুরে োর য্ত অভোস কিয্ে। 

২|ক)েেরময্ক পরিণত কয্িা/টাকায় পরিণত কয্িা:- 

i)১২টাাঃ ৭৫পাঃ 

ii)২৩৪টাাঃ ৮পাঃ 

iii)৮৭৯২৩পাঃ  

iv)৮পাঃ 

v)৭৫০টাাঃ 

vi)১৭পাঃ 

vii)৩২০০পাঃ 

viii)১৮৫টাাঃ ৫পাঃ 

ix)৭৭টাাঃ  

x)৫১২টাাঃ ২৫পাঃ 

 



 

 

 

 

          

 

 

 

 
 
 
 
 
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 া। 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


