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                              ণিে ভগ্নাংশ  
  

১|১০ টি আপেল ৩ জনপে সমানভাপে দিপে হপল,প্রপেেপে েটি েপে োপে?েটি আপেল 

অেদিষ্ট থােপে? 

উ:- ১০ টি আপেল ৩ জনপে সমানভাপে দিপল,োো প্রপেেপে ৩ টি েপে গ াটা আপেল 

োপে এেং এেটি আপেল অেদিষ্ট থােপে । 

২|অেদিষ্ট ১ টি আপেল ৩ জনপে সমানভাপে দিপল, োো প্রপেেপে েে েপে োপে? 

উ:- অেদিষ্ট ১ টি আপেল ৩ জপনে মপযে সমানভাপে ভা  েপে দিপল,োো প্রপেেপে ১/৩ 

অংি েপে োপে। 

৩|১০ টি আপেল ৩ জনপে সমানভাপে দিপল, োো প্রপেেপে েটি গ াটা আপেল ও েে 

ভাঙা অংি গেপলা? 

উ:- ১০ টি আপেল ৩ জপনে মপযে সমানভাপে ভা  েপে দিপল, োো প্রপেেপে ৩ টি গ াটা 

আপেল  ও এেটি আপেপলে  সমান ৩ ভাপ ে ১ ভা  (১/৩) অংি গেপলা। 

৪|প্রপেেপেে আপেপলে েদেমাণ সংখ্োয় প্রোি েেপল সংখ্োটি েে হপে?এটি েী যেপনে 

সংখ্ো?                          

                          ১ 

উ:-সংখ্োটি হপে ৩__ । এটি এেটি দমশ্র ভগ্াংি । 

                           ৩ 



 

 

 
৫|দমশ্র ভগ্াংি োপে েপল? 

উ:-এেটি েূণণ সংখ্ো ও এেটি ভগ্াংি সংখ্ো এেসাপথ োিাোদি েপস গে সংখ্ো  ঠন 

েপে, োপে দমশ্র ভগ্াংি েপল। 
 

                     ৩                      

৬| ৪/৭  ও  ১__ - এপিে মপযে গোনটি দমশ্র ভগ্াংি ও গেন? 

                     ৪  

                            ৩ 

উ:- এপিে মপযে   ১ __ দমশ্র ভগ্াংি।োেণ এখ্াপন ১ েূণণ সংখ্ো ও ৩/৪  

                            ৪ 

      ভগ্াংি সংখ্ো এেসাপথ  োিাোদি েপসপে । 

 
৭|দমশ্র ভগ্াংপিে মান ১ এে গথপে গেিী না েম? গেন? 

উ:-দমশ্র ভগ্াংপিে মান ১ এে গেদি হয়।োেণ এখ্াপন এেটি েূণণ সংখ্ো ও এেটি ভগ্াংি 

সংখ্ো এেসাপথ োিাোদি েপস । 

 

৮|ভগ্াংি সংখ্োে মান ১ এে গথপে গেিী না েম? গেন? 

উ:-ভগ্াংি সংখ্োে মান ১ এে গথপে েম,োেণ ভগ্াংি সংখ্ো হল এেটি গ াটা ো সমগ্র 

দজদনপসে ভগ্ অংি ো ভাঙা অংি । 

 

৯|েুদম ৪ টি গ াটা গেয়াো ও অেে এেটি গেয়াোে সমান ৩ ভাপ ে ২ ভা  গখ্পল-এটিপে 

দে সংখ্োয় প্রোি েো োপে?সংখ্োটি েে হপে?এটি েী যেপনে ভগ্াংি সংখ্ো?গেন? 

                                  ২ 

উ:- হোাঁ ।সংখ্োটি হপে ৪__ ।  

                                  ৩ 

         এটি এেটি দমশ্র ভগ্াংি সংখ্ো, োেণ এখ্াপন ৪ েূণণ সংখ্ো ও ২/৩ ভগ্াংি সংখ্ো 

এেসাপথ োিাোদি েপসপে। 
 



 

 

১০|েথায় গলপখ্া:- 
 

 

 

              ৩      

      ে) ৬__ = েয় েূণণ সমান সাে ভাপ ে দেন ভা  । 

              ৭ 

 

১১|অপে গলপখ্া:-                                        ৫ 

   ে) নয় েূণণ সমান আট ভাপ ে োাঁ চ ভা  = ৯__ । 

                                                                  ৮ 

োদিে োজ:- 

 

১|েথায় গলপখ্া:- 

   ৭       ৮ 

৫__ , ৩ __ 

   ৯       ১১ 

 

২|অপে গলপখ্া:- 

 

ে) আট েূণণ সমান চাে ভাপ ে দুই ভা  । 

খ্) এ াপো েূণণ সমান সাে ভাপ ে েয় ভা  । 

 
                           
 
                       
                  একই হর বিবিষ্ট ভগ্নাংশির ছ নট-িশ ন  

 
      [ সমান মাপেে ৩ টি েোডপেেী গনওয়া হল] 

 



 

 

১|  

       

    

  প্রথম েোডপেেীে ২/৪ অংি গনওয়া হল। 

    

 দিেীয় েোডপেেীে ৩/৪ অংি গনওয়া হল। 

    

েৃেীয় েোডপেেীে ১/৪ অংি গনওয়া হল। 

 
েদে অনুসাপে সেপচপয় েি ৩/৪, োেেে ২/৪ ও সেপচপয় গোট ১/৪ । 

  

৩/৪ > ২/৪ >১/৪       [ এখ্াপন প্রপেেপেে হে সমান ও লে অসমান] 

১/৪ < ২/৪ < ৩/৪ 

 

২|এেই হে দেদিষ্ট ভগ্াংপিে গোট েপিা েীভাপে দনণণয় েেপে? 

উ:- এেই হে দেদিষ্ট ভগ্াংপিে লে েদি গোট হয় ভগ্াংিটি হপে গোট এেং লে েদি েপিা 

হয় ভগ্াংিটি হপে েপিা । 

 
৩| ৩/৬ , ১/৬ ,৪/৬ , ২/৬ ,৫/৬  

 
    সংখ্োগুদলপে গোট গথপে েপিা দহসাপে সাদজপয় োই, 

     ১/৬ , ২/৬ , ৩/৬ ,৪/৬ , ৫/৬ 

    সংখ্ো গুদলপে েপিা গথপে গোট দহসাপে সাদজপয় োই,  



 

 

    ৫/৬ , ৪/৬ , ৩/৬, ২/৬ , ১/৬ 

 
     োদিে োজ:- 

 
     গোট গথপে েপিা, েপিা গথপে গোট দনণণয় েপো:- 

      ৪/৫ , ৩/৫ ,১/৫ , ২/৫ 

       
 
             একই লি বিবিষ্ট ভগ্নাংশির ছ নট-িশ ন  

 
১|  

   

  প্রথম েোডপেেীে ১/৩ অংি গনওয়া হল। 

    

  দিেীয় েোডপেেীে ১/৪ অংি গনওয়া হল। 

  

েৃেীয় েোডপেেীে ১/২ অংি গনওয়া হল। 

 
েদে অনুসাপে সেপচপয় েপিা ১/২ , োেেে ১/৩ ও সেপচপয় গোট ১/৪। 

১/২ > ১/৩ > ১/৪   [এখ্াপন প্রপেেপেে লে সমান ও হে অসমান] 

১/৪ < ১/৩ < ১/২ 

 
২|এেই লে দেদিষ্ট ভগ্াংপিে গোট-েপিা েীভাপে দনণণয় েেপে? 



 

 

উ:- এেই লে দেদিষ্ট ভগ্াংপিে হে েদি গোট হয় েপে গসই ভগ্াংিটি সেপচপয় েি এেং 

হে েদি েপিা হয় গসই ভগ্াংিটি সেপচপয় গোট। 

 
৩| ৩/৪, ৩/৬ ,৩/৭, ৩/৮, ৩/৫ 

    সংখ্োগুদলপে গোট গথপে েপিা দহসাপে সাদজপয় োই  

       ৩/৮ , ৩/৭ , ৩/৬ , ৩/৫ , ৩/৪  

    সংখ্ো গুদলপে েপিা গথপে গোট দহসাপে সাদজপয় োই  

        ৩/৪ , ৩/৫ ,৩/৬ ,৩/৭ , ৩/৮ 

 
   োদিে োজ:- 

 
   গোট  গথপে েপিা, েপিা গথপে গোট দনণণয় েপো:- 

    ৫/৭ , ৫/৯ , ৫/৮, ৫/৬ , ৫/১১ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
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 া। 
 


