
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

শ্রেণি- চতুর্ থ  

ণিষয়- গস্টিত  

                                      একক-সমমানের ভগ্াাংশ 

 

১| সমমানের ভগ্াাংশ বলনে কী ববাঝ? 

উ:-সমােমাে। 

২| তেেটি সমাে মানের কাগজ বেওয়া হল:- 

 

তিত্র(i)   ১/২ 

 

তিত্র(ii)   ২/৪ 

 

তিত্র(iii)   ৩/৬ 

 

প্রথম কাগনজর [তিত্র(i)] সমাে দইু ভাগ কনর োর এক ভাগ অাংনশ 

দাগ কাটা হল।দাগ বদওয়া অাংশ সাংখ্যায় প্রকাশ করনল হনব ১/২ । 

তিেীয় কাগনজর [তিত্র(ii)] সমাে িার ভাগ কনর োর দইু ভাগ অাংনশ 

দাগ কাটা হল।দাগ বদওয়া অাংশ সাংখ্যায় প্রকাশ করনল হনব ২/৪ । 



 

 

েৃেীয় কাগনজর [তিত্র(iii)] সমাে ছয় ভাগ কনর োর তেে ভাগ অাংনশ 
দাগ কাটা হল।দাগ বদওয়া অাংশ সাংখ্যায় প্রকাশ করনল হনব ৩/৬ । 

১/২,২/৪,৩/৬ ভগ্াাংশগুতল বদখ্নে আলাদা অথথাৎ এনদর লব ও হর প্রতেটি 
আলাদা।তকন্তু তিত্র অেুযায়ী প্রতেটি দাগ বদওয়া অাংশ সমাে অথথাৎ 
১/২,২/৪ ও ৩/৬ প্রতেটি ভগ্াাংনশর মাে সমাে। 

অেএব,১/২=২/৪=৩/৬ 

১/২,২/৪ ও ৩/৬ সমমানের ভগ্াাংশ। 

অেএব,সমাে মানের ভগ্াাংশনদর সমমানের ভগ্াাংশ বনল। 

৩| সমমানের ভগ্াাংশ তের্থয় এর তেয়ম কী?উদাহরর্ দাও। 

উ:-প্রদত্ত ভগ্াাংনশর লব ও হর বক একই সাংখ্যা তদনয় গুর্ অথবা ভাগ কনর  
সমমানের ভগ্াাংশ তের্থয় করা হয়। 

বযমে- ১৫/২৪ এর সমমানের ভগ্াাংশ – 

     ১৫/২৪ = ১৫×২/২৪×২ = ৩০/৪৮ 

     ১৫/২৪ = ১৫×৩/২৪×৩ = ৪৫/৭২ 

     ১৫/২৪ = ১৫÷৩/২৪÷৩ = ৫/৮ 

অেএব,১৫/২৪ = ৩০/৪৮ = ৪৫/৭২ = ৫/৮ 

১৫/২৪ এর সমমানের ভগ্াাংশ ৩০/৪৮,৪৫/৭২,৫/৮ । 

৪| ১২/২৮ ও ১ ২/৩ এর ৩টি কনর সমমানের ভগ্াাংশ তের্থয় কর। 



 

 

    ১২/২৮ = ১২×৩/২৮×৩ = ৩৬/৮৪ 

    ১২/২৮ = ১২×৪/২৮×৪ = ৪৮/১১২ 

    ১২/২৮ = ১২÷৪/২৮÷৪ = ৩/৭ 

উ:- ১২/২৮ এর ৩টি সমমানের ভগ্াাংশ হল ৩৬/৪৮,৪৮/১১২,৩/৭। 

    ১ ২/৩ = ৫/৩ 

   ৫/৩ = ৫×২/৩×২ = ১০/৬ = ১ ৪/৬ 

   ৫/৩ = ৫×৩/৩×৩ = ১৫/৯ = ১ ৬/৯ 

   ৫/৩ = ৫×৪/৩×৪ = ২০/১২ = ১ ৮/১২ 

উ:-১ ২/৩ এর ৩টি সমমানের ভগ্াাংশ হল ১ ৪/৬,১ ৬/৯,১ ৮/১২। 

৫| শূেযস্থাে েূরর্ কনরা:- 

(i)৮/২০ = ২/__ = __/১৫ = ৪০/__। 

উ:-৮/২০ = ২/৫ = ৬/১৫ = ৪০/১০০। 

(ii)৬/৮ = __/৪ = ১৮/__ = ৯/__। 

উ:-৬/৮ = ৩/৪ = ১৮/২৪ = ৯/১২। 

বাড়ির কাজ:- 

তেনজর অঙ্ক তেনজ কর:- 

অেু-৬ এর ১| ও ২| 



 

 

 
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 া। 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


