
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

শ্রশ্রস্টি-চতুর্ থ  

বিষয়- গস্টিত  

                          একক-সামানয ভগ্াাংশের প্রকারশভদ 

 

 

 
 
 
১| তুমি একটি গ োটো পৃষ্ঠোকক সিোন চোর ভোক  ভো  ককর তোর এক ভো  মনকে,ও গতোিোর বনু্ধ একটি গ োটো পৃষ্ঠো গক 
অসিোন চোর ভোক  ভো  ককর তোর এক ভো  মনকেো-গকোন্ পৃষ্ঠোটিকক সংখ্যোয় গেখ্ো যোকব?গকন? 

উ:-আিোর পৃষ্ঠোটিকক সিোন চোর ভোক  ভো  ককর তোর এক ভো  মনেোি-তোকক সংখ্যোয় মেখ্কে হকব ১/৪ টি পৃষ্ঠো ।মকন্তু 
বনু্ধর একটি গ োটো পৃষ্ঠো গক অসিোন চোর ভোক  ভো  ককর তোর এক ভো  মনকে-তোকক সংখ্যোয় প্রকোশ করো যোকব নো ।[সিোন 
অংকশ ভো  করকে তোককই সংখ্যোয় প্রকোশ করো যোয় ।] 

২| ভগ্োংশ সংখ্যো কোকক বকে? 

উ:-একটি গ োটো বো সিগ্র মিমনসকক/একককক কতগুমে সিোন অংকশ ভো  ককর তোর এক বো একোমিক অংশ মনকয় 
গয সংখ্যো  ঠিত হয়, তোকক বকে ভগ্োংশ সংখ্যো । 

৩|                     

                      =১/২ = েব/হর = যতগুমে ভো  গনওয়ো হয়  

                                যতগুমে সিোন ভোক  ভো  করো হয়  

৪| সোিোনয ভগ্োংশ সংখ্যো কয় প্রকোর ও কী কী? 

উ:-সোিোনয ভগ্োংশ সংখ্যো মতন প্রকোর ।গযিন-į)প্রকৃত ভগ্োংশ įį)অপ্রকৃত ভগ্োংশ įįį)মিশ্র ভগ্োংশ। 

i)প্রকৃত ভগ্োংশ - গয ভগ্োংশ সংখ্যোর েব গ োকটো,হর বক ো,তোকক বকে প্রকৃত ভগ্োংশ ।গযিন-৩/৭, ১/১০০ ইতযোমি ।এরূপ ভগ্োংকশর িোন ১ এর 

কি। 

ii)অপ্রকৃত ভগ্োংশ – গয ভগ্োংশ সংখ্যোর হর গ োকটো,েব বক ো বো েব ও হর সিোন, তোকক বকে অপ্রকৃত ভগ্োংশ ।গযিন- ৭/৩, ৮/৫ ইতযোমি 

।এরূপ ভগ্োংকশর িোন ১ এর গবমশ বো সিোন । 

iii)মিশ্র ভগ্োংশ  - গয ভগ্োংশ অখ্ণ্ড (পূর্ণ) সংখ্যো ও প্রকৃত ভগ্োংশ গযোক   ঠিত, তোকক বকে মিশ্র ভগ্োংশ ।গযিন-৪ ১/৩,৭  ২/৫ ইতযোমি ।এরূপ 

ভগ্োংকশর িোন ১ এর গবমশ । 

৫| অপ্রকৃত ভগ্োংশকক মিশ্র ভগ্োংকশর পমরর্ত করো যোয় ।       



 

 

                                                                                            ভো কশষ(েব)  

    অপ্রকৃত ভগ্োংশ = ৭/৩ = ৩) ৭ (২      =২  ১/৩ = মিশ্র ভগ্োংশ = ভো ফে   ___________ 

                                     -৬                                                       ভোিক(হর) 

                                       ১ 

৬| মিশ্র ভগ্োংশকক অপ্রকৃত ভগ্োংকশ পমরর্ত ককরো:- 

     

     মিশ্র ভগ্োংশ = ৬   ৩/৭   = ৬×৭+৩   = ৪২+৩ =  ৪৫ = হর×পূর্ণসংখ্যো +েব 

                                         ৭              ৭         ৭                 হর 

৭| ৭০০ টোকোর ৩/৫ অংশ = কত টোকো? 

      ৭০০ টোকোর ৩/৫ অংশ = (৭০০ টোকো÷৫)×৩ 

                                    = ১৪০ টোকো ×৩ 

                                    = ৪২০ টোকো 

উ:- ৭০০ টোকোর ৩/৫ অংশ = ৪২০ টোকো। 

৮| ১ টোকোর ৫/১০ অংকশর িোন কত? 

     ১ টোকো = ১০০ পয়সো । 

     ১০০ পয়সোর ৫/১০ অংশ । 

     = (১০০ পঃ ÷ ১০) ×৫ 

     = ১০ পঃ × ৫ 

     = ৫০ পয়সো । 

উ:-১ টোকোর ৫/১০ অংশ = ৫০ পয়সো । 

 

৯| ৩৫ মবঘোর ৩/৭ অংকশ িোন চোষ করো হকেো।বোমক িমিকত পোট চোষ করো হকেো।কতটো িমিকত িোন ও কতটো িমিকত পোট চোষ করো হকয়ম ে? 

 

     গিোট িমি= ৩৫ মবঘো। 

     িোন চোষ করো হে = ৩৫ মবঘোর ৩/৭ অংকশ 

                                = (৩৫ মবঘো ÷৭) ×৩ 

                                = ৫ মবঘো ×৩ 



 

 

                                 = ১৫ মবঘো । 

অতএব, বোমক িমি = (৩৫-১৫) মবঘো = ২০ মবঘো । 

উ:- ২০ মবঘো িমিকত পোট চোষ ও ১৫ মবঘো িমিকত িোন চোষ করো হকয়ম ে । 

 

বাড়ির কাজ:- 

১| মিশ্র ভগ্োংকশ পমরর্ত ককরো:- 

   ক) ২৩/৭  খ্) ১০০/৮   ) ৯৮/১৩  ঘ) ৬৩/৫ 

২|অপ্রকৃত ভগ্োংকশ পমরর্ত ককরো:- 

   ক) ১  ৫/৭   খ্) ১২  ৩/৪   )  ২৩  ৪/৭  ঘ) ২৫  ৩/৫ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 া। 
 


