
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

শ্রেণি- প্রথম 

ণিষয়- গস্টিত  

একক-সমসযার সরল 

 

 

১|ক) ৭+৮+৪+২ 

     খ) ৭+৮-৪-২ 

উপরেে অঙ্কদুটিে মরযে ককোনটি সেল অঙ্ক?ককন? 

উ:-৭+৮-৪-২ – সেল অঙ্ক । 
      কোেণ এখোরন একোধযক প্রধিয়োে কোজ আরে । 

 

২|উপরেে সেল অঙ্কটিরে ককোন ককোন ধিরেে কোজ আরে? 

উ:-র োগ ও ধিরয়োগ প্রধিয়োে কোজ আরে । 

 

৩| ৭ এে আরগ ককোরনো ধিে কনই েোহরল ৭ এে আরগ ককোন ধিে যরে কনি? 

উ:-র োগ ধিে । 

 

৪|ক োরগে দরলে সংখেো ককোনগুধল? 

উ:-৭,৮ 

 

৫|ধিরয়োরগে দরলে সংখেো ককোনগুধল? 

উ:-৪,২ 

 

৬|ধিরয়োরগে দরলে সংখেোগুধলরক ঘরেে মরযে কী ধিে ধদরয় ধলখি?ঘরেে িোইরে ককোন ধিে িসরি? 

উ:-র োগ ধিে । ধিরয়োগ ধিে । 

 

৭|সমসেো িলরে কী কিোঝ? 

উ:-িোযো িো ধিপদ। 

 

৮|একটি অঙ্করক শুযুমোত্র সংখেো ও ধিে ধদরয় প্রকোশ কেরল েোরক কী িরল? 

উ:-অরঙ্কে ভোষো িরল। 
 

৯|সমসেোে সেল িলরে কী কিোঝ? 

উ:-প্ররেে সেল অঙ্করক সমসেোে সেল িরল। 

 

১০|কেোমোে কোরে ১০টি মোরিেল ধেল।কেোমোে দোদো কেোমোরক আেও ৪টি মোরিেল ধদল।কেোমোে কোরে কমোট কটি মোরিেল আরে? 

     ক)এটো কী অঙ্ক? 



 

 

     খ)ক োগ কেরল সংখেোে মোন িোরে নো করম? 

উ:-ক) সমসেোে ক োগ অঙ্ক । 

     খ) ক োগ কেরল সংখেোে মোন িোরে । 

 

১১|কেোমোে িোিো ১২টো কলো এরনরে ।েোে কেরক ২টি েুধম কখরয় ধনরল।কটো কলো েইল? 

 ক) এটি কী অঙ্ক? 

 খ) এটো ক  সমসেোে ধিরয়োগ েো কী কদরখ িুঝরল? 

উ:-ক) এটি সমসেোে ধিরয়োগ অঙ্ক । 

     খ) প্ররেে ধিরয়োগ অঙ্ক (সেোসধে ধিরয়োগ কেরে িলো হয়ধন ।প্রেটো পরে িুঝরে হরয়রে। 
 
১২|একটি বাসে ৬০ জন যাত্রী ছিল।পসে এক জায়গায় ১০ জন যাত্রী ননসে নগল ও ২২ জন উঠল।পসে আসো ১৮ জন 

যাত্রী ননসে নগল এবং ১২ জন যাত্রী উঠল।এখন বাসে নোট কত জন যাত্রী আসি? 

      Sub-question:- 

     

ক) এটি কী অঙ্ক? 

 উ:-েেেযাে অঙ্ক । 
 

খ)প্রেসে বাসে কতজন যাত্রী ছিল? 

উ:-৬০ জন। 

 

গ)ননসে নগল কতজন? 

উ:-১০ জন। 
 

ঘ)ননসে নগসল যাত্রী েংখযা বাড়সব না কেসব? 

উ:-কেসব। 
 

ঙ)কেসল কী অঙ্ক কছে? 

উ:-ছবসয়াগ অঙ্ক । 
 

চ)প্রেসে কতজন যাত্রী উঠল? 

উ:-২২ জন। 
 
ি)উঠরল  োত্রী সংখেো িোেরি নো কমরি? 
উ:-িোেরি। 
 
জ)িোেরল কী অঙ্ক কধে? 
উ:-ক োগ অঙ্ক। 



 

 

 
ঝ)পরে আরেো কেজন  োত্রী নোমল? 
উ:-১৮ জন। 
 
ঞ)কনরম কগল অেেোৎ করম কগল।েোহরল কী অঙ্ক কেি? 
উ:-ধিরয়োগ অঙ্ক। 
 
ট)পরে আরেো কেজন  োত্রী উঠল? 
উ:-১২ জন। 
 
ঠ)েোহরল এই অঙ্কটিরে কী কী প্রধিয়ো আরে? 
উ:-ক োগ ও ধিরয়োগ। 
 
ড)একোধযক প্রধিয়ো েোকরল েোরক কী অঙ্ক িরল? 
উ:-সেল অঙ্ক। 
 
ঢ)এটি কী যেরনে সেল? 
উ:-সমসেোে সেল। 
 
অরঙ্কে ভোষোয় সমসেোটি হল- 

    ৬০-১০+২২-১৮+১২=? 

 

   ৬০-১০+২২-১৮+১২ 

= ৬০+২২+১২-১০-১৮ 

=(৬০+২২+১২)-(১০+১৮) 

=৯৪-২৮ 

=৬৬ 

 

উ:-এখন িোরস কমোট ৬৬ জন  োত্রী আরে । 

 

১৩|কেোমোে িোিো িোজোে কেরক কমোট ১ ডজন কলো ধকরন এরনরেন।েোে কেরক ২রটো কলো েুধম কখরল আে কেোমোে কিোন ২রটো কখল।পরে 
মো আিোে ৫টো কলো ধকরন আনরলন।কমোট কেগুধল কলো েইল? 
 
                   ১ ডজন=১২টি। 
অরঙ্কে ভোষোয় সমসেোটি হল- 
১২-২-২+৫=? 



 

 

  ১২-২-২+৫ 
= ১২+৫-২-২ 
=(১২+৫)-(২+২) 
=১৭-৪ 
=১৩ 
 

উ:-কমোট ১৩টি কলো েইল । 

 

১৪|একটি গরেে িইরয়ে কমোট ৭৫টি পৃষ্ঠো ধেল।প্রেম ধদন ২২পৃষ্ঠো,ধিেীয় ধদন ৫পৃষ্ঠো ও েৃেীয় ধদন ১৬পৃষ্ঠো পেরল।িইটিরে আে কে পৃষ্ঠো 
পেরে িোকী আরে? 
 
অরঙ্কে ভোষোয় সমসেোটি হল- 

৭৫-২২-৫-১৬=? 

 ৭৫-২২-৫-১৬ 

=৭৫-(২২+৫+১৬) 

=৭৫-৪৩ 

=৩২ 

 

উ:-িইটিরে আে ৩২পৃষ্ঠো পেরে িোকী আরে । 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
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 া। 
 


