
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

শ্রেণি- প্রথম 

ণিষয়- গস্টিত 

একক-সমসযার ভাগ 

 

 

 

১| ক)৭×৭=? 

      খ) ৮×৫=? 

      গ) ৬×৬=? 

উ:- ক) ৪৯ , খ) ৪০ ,গ) ৩৬। 

২| ২৪÷৮=? 

উ:- নির্ণীত ভাগফল ৩| 

৩| সমসযা মানি কী? 

উ:- সমসযা মানি বাধা বা নবপদ। 

৪| সমসযার অঙ্ক বলনত কী ববাঝ? 

উ:- প্রনের অঙ্কনক সমসযার অঙ্ক বনল। 

৫| প্রনের ভাগ অঙ্কনক কী বলা হয়? 

উ:- প্রনের ভাগ অঙ্কনক সমসযার ভাগ অঙ্ক বলা হয়। 

৬| ৫ টি বপনির দাম ৩০ টাকা হনল ১ টি বপনির দাম কম হনব িা ববশী হনব?অঙ্কটি বকাি প্রনিয়ায় করনব? 

উ:- ৫ টি বপনির দাম ৩০ টাকা হনল ১ টি বপনির দাম কম হনব। 

                     অঙ্কটি ভাগ প্রনিয়ায় করব। 

৭| অনিক মাি বদওয়া থাকনল,ঐরুপ একটির মাি নির্ণণয় করনত বলনল অঙ্কটি বকাি প্রনিয়ায় করনব? 

উ:-অনিক মাি বদওয়া থাকনল ঐরুপ একটির মাি নির্ণণয় করনত বলনল ভাগ প্রনিয়ায় অঙ্কটি করব। 

৮| সমসযার ভাগ অনঙ্ক বেটি নির্ণণয় করা হয় বসটি বকাি নদনক নলখনব? 

উ:- সমসযার ভাগ অনঙ্ক বেটি নির্ণণয় করা হয়,বসটি ডাি নদনক নলখব। 



 

 

৯| ১২৫  টি মানবণল ৫ জি বেনলনমনয়নদর মনধয সমাি ভাগ কনর নদনল প্রনতযনক কটি কনর মানবণল পানব? 

Sub-questions:- 

 i)প্রনতযক মানি কী? 

ii)১২৫ টা মানবণল ৫ জিনক সমাি ভাগ কনর নদনল ১ জি কম পানব িা ববশী পানব? 

iii)কী প্রনিয়ায় অঙ্কটি করনল? 

iv)এটি সাধারর্ণ িা সমসযার ভাগ? 

v)সমসযার ভাগ অঙ্ক কী ভানব করনত হয়? 

vi)সমসযার ভাগ অনঙ্ক বেটি নির্ণণয় করনত হয় বসটি বকাি নদনক নলখনব? 

Answers:- 

i)প্রনতযক মানি ১ জি। 

ii) ১২৫ টা মানবণল ৫ জিনক সমাি ভাগ কনর নদনল ১ জি কম পানব। 

iii)অঙ্কটি ভাগ প্রনিয়ায় করনত হনব। 

iv) এটি সমসযার ভাগ।  

v)সমসযার ভাগ অনঙ্ক নলনখ করনত হয়। 

vi) সমসযার ভাগ অনঙ্ক বেটি নির্ণণয় করনত হয় বসটি ডাি নদনক নলখব। 

৫ জি বেনলনমনয় পায় ১২৫ টি মানবণল  

১   “        “          “  (১২৫÷৫) “    “ 

                             =২৫ টি মানবণল।  

            ০২৫ 

       ৫| ১২৫ 

           -0 

            ১২ 

          -১০ 

             ২৫ 

            -২৫ 



 

 

               ০ 

উ:- প্রনতযনক ২৫ টা কনর মানবণল পানব। 

১০| আনলবাবা ডাকানতর গুহা বথনক ১০৮০ টা বমাহর এনিনেল।তার বউ একটা চাল মাপার কুিনক নদনয় বমাহরগুনল 

মাইল েনদ একটা কুিনক বত ৯ টা বমাহর ধনর,তনব কত কুিনক বমাহর নেল? 

উ:-     ৯ টা বমাহর ধনর ১ টা কুিনকনত 

    ১০৮০  “     “     “ ( ১০৮০÷৯) টা কুিনকনত  

                             =১২০ টা কুিনকনত। 

 

              ০১২০ 

          ৯|১০৮০ 

             -০ 

              ১০ 

               -৯ 

                ১ ৮ 

               -১ ৮ 

                   ০ ০ 

                    -০ 

                      ০ 

উ:- ১২০ কুিনক বমাহর নেল। 

১১| ১ টা বটনবল ততরী করনত ৮ টা বপনরক লানগ।৪৫৬ টা বপনরক নদনয় কটা বটনবল ততরী হনব? 

উ:- ৮ টি বপনরক নদনয় ততরী হয় ১ টা বটনবল 

     ৪৫৬ টা  “       “     “     “ (৪৫৬÷৮) টা বটনবল  

                                         =৫৭ টা বটনবল  

          ০৫৭ 

       ৮|৪৫৬ 



 

 

           -০ 

            ৪৫ 

           -৪০ 

              ৫৬ 

             -৫৬ 

                 ০ 

উ:- ৪৫৬ টা বপনরক নদনয় ৫৭ টা বটনবল ততরী হনব। 

১২| ২ বটা নজনিনস ১ বজাডা হয়।১৮০ টা নজনিনস কত বজাডা হনব? 

      ২ বটা নজনিনস হয়  ১ বজাডা 

     ১৮০ “     “     “  (১৮০÷২) “ 

                             =৯০ বজাডা 

          ০৯০ 

        ২|১৮০ 

           -০ 

            ১ ৮ 

           -১৮ 

              ০ ০ 

               -০ 

                 ০ 

উ:- ১৮০ টা নজনিনস ৯০ বজাডা হনব। 

 

 

      

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 া। 
 


