
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

শ্রেণি-তৃতীয়  

ণিষয়-গণিত  

একক-ঘণি 

 

 

 

 

১| সময় পরিমাপপি যপেি নাম বল। 

উ:-ঘরি। 

২| ঘরিি সাহাপযে আমিা সমপয়ি ক ান্ ক ান্ এ  গুরলি পরিচয় পাই? 

উ:-ঘন্টা,রমরনট,কসপ ন্ড । 

৩| ঘন্টা,রমরনট ও কসপ পন্ডি মপযে সবপচপয় বপিা ও সবপচপয় ক াট এ   দুটি 
 ী    ী? 

উ:-সবপচপয় বপিা এ  -ঘন্টা । 

   সবপচপয় ক াট এ  -পসপ ন্ড। 

৪| সেকেন্ড সেকে মিমিট এবং মিমিট সেকে ঘন্টা েত বক া? 

উ:-৬০ গুণ বক া। 

৫| ঘন্টাকে মিমিকট পমিণত েিকত হকে েী েিকব? 

উ:-৬০ মিকে গুণ েিকবা। 

৬| মিমিট সে সেকেকন্ড পমিণত েিকত হকে েী েিকব? 

উ:-৬০ মিকে গুণ েিকবা। 

৭| সেকেন্ড সে মিমিকট পমিণত েিকত হকে েী েিকব? 



 

 

উ:-৬০ মিকে ভাগ েিকবা। 

৮| মিমিট সে ঘন্টাে পমিণত েিকত হকে েী েিকব? 

উ:-৬০ মিকে ভাগ েিকবা। 

 

 

         ঘন্টা       মিমিট            সেকেন্ড  

        ------→ ×৬০ ------→ ×৬০ -------→ 

       <-------- ÷৬০ ------- ÷৬০ ------- 

 

৯| ঘম কত েেটি োাঁ টা সিখা যাে?     

উ:-ঘম কত োধািণত মতিটি োাঁ টা োকে-ঘন্টা, মিমিট, সেকেন্ড ।যমিও বতত িাকি সবমিিভাগ ঘম কত 
সেকেকন্ডি োাঁ টা োকে িা । 

রচত্র-১:- 

 

 

 

 

 

           

                ঘড়ি 

     11          12           1 

10                                  2 

9                   ৹---→        3 

8                                      4 

       7            6           5 



 

 

১০| ঘরিপে  য়টি সংখ্ো কদখ্পে পাও?কসগুরল  ী রনপদেশ  পি? 

উ:- ঘরিপে ১২ টি সংখ্ো কদখ্পে পাওয়া যায় । সেগুমে ঘন্টা সে মিকিত ি েকি। 

    েংখযাগুমেি িকধয সয স াট স াট িাগ গুমে োকে সেগুমেি প্রমতটি এে এেটি মিমিট সে মিকিত ি 
েকি। 

১১| এেমিি েত ঘন্টাে হে? 

উ:-এেমিি ২৪ ঘন্টাে হে। 

১২| ২৪ ঘন্টাি ঘম  সোোে সিখকত পাও? 

উ:-সিে সেিি, বযাঙ্ক, হােপাতাে ইতযামি জােগাে আিিা ২৪ ঘন্টাি ঘম  সিখকত পাই। 

১৩| োধািণ ঘম কত ২৪ ঘন্টা েীভাকব মহোব েিা হে? 

উ:-িাত ১২ টা সেকে দুপুি ১১টা ৫৯ মিমিট পযতন্ত েিেকে আিিা ধমি a.m বা Ante 
Meridian.সযিি িাত ২কটা সবকজ ২৫ মিমিট সে মেমখ ২:২৫ এ.এি বা 2:25 a.m. আবাি 
দুপুি ১২ টা সেকে িাত ১১টা ৫৯ মিমিট পযতন্ত েিেকে আিিা ধমি p.m বা Post Meridian. 
Meridian িব্দটিি অেত mid-day অেতাৎ মিকিি ঠিে িাকেি েিেটি।Ante অেতাৎ ‘আকগ’ এবং 
Post অেতাৎ ‘পকি’।তাই দুপুি ১২ টাি আকগি েিে a.m এবং তাি পকিি েিে p.m । সযিি-
েন্ধ্যা ৭ টা ২৫ মিমিটকে আিিা মেখব ৭:২৫ মপ.এি বা 7:25 p.m । 

             এবাকি ২৪ ঘন্টাি ঘম  মহোব েিব েীভাকব:- 

ে) যতগুমে েিে এ.এি বা a.m োকে,সেগুমে ঠিে এেই ভাকব ঘন্টা ও মিমিকট সেখা হে। 

সযিি- েোে ৯ টা ৪০ মিমিট = ৯:৪০ a.m  

                         = ৯ ঘন্টা ৪০ মিমিট । 

   আবাি যতগুমে েিে মপ.এি বা p.m োকে, সেগুমেি সেকে মেন্তু ঘন্টাি েংখযাটিি োকে ১২ 
সযাগ েকি সযাগফেটি ঘন্টাে সেখা হকব এবং মিমিকটি েংখযাটি অপমিবমতত ত োেকব । 



 

 

সযিি- েন্ধ্যা ৭ টা ৪৫ মিমিট = ৭:৪৫ মপ.এি 

                        = (৭+১২) ঘন্টা ৪৫ মিমিট  

                        = ১৯ ঘন্টা ৪৫ মিমিট । 

এভাকব িাত ১২ টা সে ০ ঘন্টা ধকি শুরু েকি পকিি মিি দুপুি ১২টা সে ১২ ঘন্টা ও সেই মিি 
িাত ১১:৫৯ মপ.এি পযতন্ত ধিা হে । 

(১১+১২) ঘন্টা ৫৯ মিমিট অেতাৎ ২৩ ঘন্টা ৫৯ মিমিট । 

এি পকিি মিমিকটই ২৪ ঘন্টা পূণত হকে এেটি িতুি মিি শুরু হে । 

 

 

 

 

 

 

কযমন-১|i)দুপুি ২ কটা ১৫ রমরনট 

      = (২+১২) ঘন্টা ১৫ রমরনট  

      = ১৪ ঘন্টা ১৫ রমরনট । 

      ii)স াল ৮ টা ৪০ রমরনট  

      = ৮ ঘন্টা ৪০ রমরনট । 

      iii)সন্ধ্ো ৭ টা ৫ রমরনট 

      = (৭+১২) ঘন্টা ৫ রমরনট  

      = ১৯ ঘন্টা ৫ রমরনট । 
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       iv) িাত ৯ টা ২০ মিমিট  

       = (৯+১২) ঘন্টা ২০ মিমিট  

       = ২১ ঘন্টা ২০ মিমিট । 

       V) সভাি ৫ টা ৩০ মিমিট  

       = ৫ ঘন্টা ৩০ মিমিট। 

১৪| মিমিকটি োাঁ টা টি পুকিা ঘম টি এেবাি ঘুিকত েত েিে সিে?  

উ:-৬০ মিমিট বা ১ ঘন্টা । 

১৫| ঘন্টাি োাঁ টা পুকিা ঘম টি এেবাি ঘুিকত েত েিে সিে? 

উ:- ১২ ঘন্টা । অেতাৎ এেমিকি ঘন্টাি োাঁ টা পুকিা ঘম টিকত দুই বাি পাে খাে। 

বািীর কাজ-ড়িজজ কজরা:- 

১| i) মবকেে ৪টা ২০মিমিট = েত ঘন্টা েত মিমিট? 

  Ii) িাত ২কটা = েত ঘন্টা েত মিমিট? 

  Iii) েন্ধ্যা ৬টা ১৫মিমিট  = েত ঘন্টা েত মিমিট? 

  Iv) েোে ৭টা ৩৫মিমিট  = েত ঘন্টা েত মিমিট? 

  V) সভাি ৪টা ১৫মিমিট = েত ঘন্টা েত মিমিট? 

 

১৬|i) ১৬ঘন্টা ২৬মিমিট বেকত মিকিি সোি েিে সে সবাোে? 

উ:- ১৬ঘন্টা ২৬মিমিট  



 

 

  =(১৬-১২) ঘন্টা ২৬মিমিট  

  = মবকেে ৪ঘন্টা ২৬মিমিট । 

ii) ৩ঘন্টা ২০মিমিটবেকত মিকিি সোি েিে সে সবাোে? 

উ:-িাত ৩কট সবকজ ২০মিমিট । 

 iii) ২০ঘন্টা বেকত মিকিি সোি েিে সে সবাোে? 

উ:- (২০-১২) টা= িাত ৮টা। 

Iv) ৫ঘন্টা ৪০মিমিট বেকত মিকিি সোি েিে সে সবাোে? 

উ:-সভাি ৫টা ৪০মিমিট । 

 

বািীর কাজ:- ড়িজজ কজরা:- 

১|মিকিি সোি েিে সে সবাোে? 

ে)১৯ঘন্টা ১৮মিমিট  

খ)৭ঘন্টা ১২মিমিট  

গ)২২ঘন্টা ৫মিমিট  

ঘ)২ঘন্টা ৩০মিমিট  

ঙ)২৪ঘন্টা  

                            সমসযার অঙ্ক  

১|সতািাি বাবা েোে ১০ টাে বাম  সেকে সবম কে দুপুি ১ টাে বাম  মফকি একেি।মতমি েতেণ বাম ি 

বাইকি ম কেি? 



 

 

 

েোে ১০টা = ১০ ঘন্টা  

দুপুি ১টা = (১২+১)ঘন্টা = ১৩ ঘন্টা  

[অকঙ্কি প্রকোজকি প্রেকি ঘন্টা মিণতে েকি মিকত হকব ] 

বাবা বাম  একেি          =    ১৩ ঘন্টাে 

বাবা বাইকি মগকেম কেি =         -১০ ঘন্টাে 

                            ৩ ঘন্টা 

উ:-মতমি ৩ ঘন্টা বাম ি বাইকি ম কেি । 

২| এেটি সু্কে শুরু হে েোে ১০টা ৩০মিমিকট এবং  ুটি হে দুপুি ৩কট ৪৫মিমিকট। টিমফকিি জিয ৩০ মিমিট 

সু্ককে প াকিািা বন্ধ্ োকে। মবিযােে েতেণ সখাো োকে? েতেণ প া হে? 

 

েোে ১০টা ৩০মিমিট = ১০ঘন্টা ৩০মিমিট  

দুপুি ৩কট ৪৫মিমিট = (৩+১২)ঘন্টা ৪৫মিমিট = ১৫ঘন্টা ৪৫মিমিট  

 

মবিযােেটি  ুটি হে    ১৫ ঘন্টা ৪৫ মিমিকট 

মবিযােেটি শুরু হে  -১০ ঘন্টা ৩০ মিমিকট  

                               ৫ ঘন্টা ১৫ মিমিট  

উ:-মবিযােেটি ৫ ঘন্টা ১৫ মিমিট সখাো োকে । 

 

                                   ৪     (৬০+১৫)=৭৫ 

মবিযােেটি সখাো োকে    ৫  ঘন্টা  ১৫ মিমিট  

       টিমফি হে           -               ৩০ মিমিট  



 

 

                                   ৪   ঘন্টা  ৪৫ মিমিট  

উ:-মবিযােকে প া হে ৪ ঘন্টা ৪৫ মিমিট । 

 

বাড়ির কাজ:- 

১| তুমি েোে ১০টা ৩৫মিমিকট এেটা প্রকজক্ট ততমি েিকত বেকে। প্রকজক্টটি সিষ েিকে দুপুি ২কটা ১৫মিমিকট। 

প্রকজক্টটি েমূ্পণত েিকত েত েিে সেকগম ে? 

২| এেমিি সভাি ৪কট ২৫মিমিকট তুমি েূকযতি প্রেি আকো সিখকত সপকে এবং েন্ধ্যা ৬টা ৪৫মিমিকট েূকযতি আকোি 

সিষ সিি টুকু সিখকত সপকে। ঐমিি েূযত-এি আকো েতেণ ম ে? 

৩| এেটি ফুটবে সখো শুরু হে েোে  ১০টা সবকজ ১৫মিমিকট । সিষ হে দুপুি ৩কট ৫ মিমিকট। িাকে ৩০ মিমিকটি 

জে পাকিিপাকিি মবিমত ম ে। সখো সিষ হকত েত েিে সেকগম ে? সিাট সখো চকেম ে েতেণ? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ণ িঃদ্রিঃ 

➢ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যণে  ুঝদত সমসযা হয়, তদ  ণিদের 
 ক্ত য  
Comment Box- এ পাঠাও। 

➢ ণিদের িাম, শ্রেণি, ণ ভাগ, ক্রণমক সংখ্যা ও শ্রযাগাদযাগ 
িম্বর উদেখ্ করদ । 

➢ আমরা সরাসণর শ্রতামাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ কদর শ্রিদ া। 
 


