
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

শ্রেণি- স্টিতীয় 

ণিষয়- মমটিক পদ্ধস্টত 

 পস্টরণত করা 

 

 

 

 

১) সংস্টিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর:- 

ক) মেট্রিক পদ্ধতির তিতিন্ন এককগুতি স্থানীয়োননর ছনক মিন া। 

উঃ- তকনিা  মেনটা  মেকা  েূি একক   মেতি  মিতি তেতি। 

                                        (তে./গ্রা./তি.) 

খ) দৈর্ঘয্ পতরোনপর েূি একক,িিনেনয় িড় একক ও িিনেনয় মছাট একনকর নাে মিন া। 

উঃ- দৈর্ঘয্ পতরোনপর েূি একক  স্টমিার, িিনেনয় িড় একক স্টকল াস্টমিার ও িিনেনয় 

মছাট একক স্টমস্ট স্টমিার। 

গ) দৈর্ঘয্ পতরোনপর েূি একনকর ১০০ িাগ মছাট একক মকানট্রট? 

উঃ- দৈর্ঘয্ পতরোনপর েূি একক (তেটার) এর  ১০০ িাগ মছাট একক  মসস্টিস্টমিার। 

ঘ) িরনির আয়িন পতরোনপর িিনেনয় মছাট একনকর ১০০০ গুণ িড় একক মকানট্রট? 

উঃ- িরনির আয়িন পতরোনপর িিনেনয় মছাট একক (তেতিতিটার)এর ১০০০ গুণ িড় 

একক  স্ট িার। 

ঙ) তকনিাগ্রাে ও গ্রাে- এর েনযয মকানট্রট িড় একক? কনিা িড়? 

উঃ- তকনিাগ্রাে ও গ্রাে- এর  েনযয তকনিাগ্রাে িড় একক। ১০০০ গুণ িড়। 

চ) মেকাতেটার ও মেতিতেটার -এর েনযয মকানট্রট মছাট একক? কনিা মছাট? 

উঃ- মেকাতেটার  ও মেতিতেটার -এর েনযয মেতিতেটার মছাট একক। ১০০ িাগ মছাট। 

ছ) ২৫০ গ্রাে, ২৫০ তেতিতেটার, ৫০০ তিটার, ৫০০ তকনিাতেটার ও ৫০০ টাকা – এনৈর েনযয 

মকানগুতি িেজািীয় রাতি? মকন? 

উঃ- এনৈর েনযয ২৫০ তেতিতেটার ও ৫০০ তকনিাতেটার িেজািীয় রাতি। কারণ-এই ৈুট্রট 

রাতিনি দৈর্ঘয্ পতরোনপর  একক যুক্ত আনছ। 

২) “পরিণত কিা”-বলতত কী ববাঝায়? 

উঃ- “পরিণত কিা”- মাতে বকাতো রবতেষ একতক প্রকারেত িারেতক সমজাতীয় অেয একক রিতয় প্রকাে কিা। 

৩) বড় বেতক ব াট এবং ব াট বেতক বড় একতক পরিণত কিতত হতল কী কিতত হয়? 

উঃ- বড় বেতক ব াট একতক পরিণত কিতত হতল গুণ কিতত হয় এবং ব াট বেতক বড় একতক পরিণত কিতত হতল 

ভাগ কিতত হয়। 

৪)ক) কিল োগ্রোম থেলি গ্রোলম পকিণত িিলত হল  িী িিলত হয়? 

উঃ- কিল োগ্রোম থেলি গ্রোলম পকিণত িিলত হল  ১০০০ কিলয় গুণ িিলত হয়।  
খ) কমটোি থেলি থেকিকমটোলি পকিণত িিলত হল  িী িিলত হয়? 

উঃ- কমটোি থেলি থেকিকমটোলি পকিণত িিলত হল  ১০০ কিলয় গুণ িিলত হয়। 

গ) ক টোি থেলি কমক ক টোলি পকিণত িিলত হল  িী িিলত হয় ? 

উঃ- রলটাি বেতক রমরলরলটাতি পরিণত কিতত হতল ১০০০ রিতয় গুণ কিতত হয়। 



 

 

ঘ) বসরিরমটাি বেতক রমরলরমটাতি পরিণত কিতত হতল কী কিতত হয়? 

উঃ- বসরিরমটাি বেতক রমরলরমটাতি পরিণত কিতত হতল ১০ রিতয় গুণ কিতত হয়। 

৫)ক) রমটাি বেতক রকতলারমটাতি পরিণত কিতত হতল কী কিতত হয় ? 

উঃ- রমটাি বেতক রকতলারমটাতি পরিণত কিতত হতল ১০০০ রিতয় ভাগ কিতত হয়। 

খ) রমরলগ্রাম বেতক গ্রাতম পরিণত কিতত হতল কী কিতত হয়? 

উঃ-রমরলগ্রাম বেতক গ্রাতম পরিণত কিতত হতল ১০০০ রিতয় ভাগ কিতত হয়। 

গ) বসরিরমটাি বেতক রমটাতি পরিণত কিতত হতল রক কিতত হয়? 

উঃ- বসরিরমটাি বেতক রমটাতি পরিণত কিতত হতল ১০০ রিতয় ভাগ কিতত হয়। 

ঘ) রমরলরমটাি বেতক বসরিরমটাতি পরিণত কিতত হতল কী কিতত হয়? 

উঃ- রমরলরমটাি বেতক বসরিরমটাতি পরিণত কিতত হতল ১০ রিতয় ভাগ কিতত হয়। 

৬) পরিণত করিো:- 
ক) ২৭ কিল োগ্রোম = িত গ্রোম? 

   = ২৭কিল োগ্রো. × ১০০০ = ২৭০০০গ্রোম  

    উঃ- ২৭কিল োগ্রোম=২৭০০০গ্রোম 
খ) ২৬ কম. ৭ থেকম.= িত থেকম.? 
   = (২৬কম. ×১০০)+৭লেকম. 
   =২৬০০লেকম.+ ৭লেকম. 
   =২৬০৭ থেকম. 
 উঃ- ২৬কম.৭লেকম.=২৬০৭লেকম. 
   
গ) ৫৫ক . ৭০কমক ক .=িত কমক ক .? 
  = (৫৫ক .×১০০০)+৭০কমক ক . 
  =৫৫০০০কমক ক .+৭০কমক ক . 
  =৫৫০৭০ কমক ক . 
 উঃ-৫৫ক .৭০কমক ক .=৫৫০৭০কমক ক . 
ঘ) ৩৫কিকম.২৬০কম.= িত কম.? 
  =(৩৫কিকম.×১০০০)+২৬০কম. 
  =৩৫০০০কম.+২৬০কম. 
  =৩৫২৬০কম. 
উঃ- ৩৫কিকম.২৬০কম.=৩৫২৬০কম. 
ঙ) ৪৫লেকম.৩কমক কম.=িত কমক কম.? 
  = (৪৫লেকম.×১০)+৩কমক কম. 



 

 

  =৪৫০কমক কম.+৩কমক কম. 
  =৪৫৩কমক কম. 
উঃ:- ৪৫লেকম.৩কমক কম.= ৪৫৩কমক কম. 
চ) ৮০৫৭৩কম.=িত কিকম.িতকম.? 
  =৮০৫৭৩কম.÷১০০০ 
  = ৮০ কিকম. ৫৭৩কম. 
উঃ:- ৮০৫৭৩কম.= ৮০কিকম.৫৭৩কম. 
ছ) ৬০০৪০কমক ক .=িত ক .িত কমক ক .? 
  =৬০০৪০কমক ক .÷১০০০ 
  = ৬০ক . ৪০কমক ক . 
উঃ:- ৬০০৪০কমক ক .=৬০ক . ৪০কমক ক . 
জ) ১৭৯২লেকম.=িত কম. িত থেকম.?  
  =১৭৯২লেকম.÷১০০ 
  =১৭কম. ৯২লেকম. 
উঃ:- ১৭৯২লেকম.=১৭কম. ৯২লেকম. 
ঝ) ৬১০৭৫ গ্রো.= িত কিল োগ্রো.িত গ্রো.? 
  =৬১০৭৫ গ্রো.÷১০০০ 
  = ৬১ কিল োগ্রো. ৭৫গ্রো. 
উঃ:- ৬১০৭৫গ্রো.=৬১ কিল োগ্রো.৭৫গ্রো. 
ঞ) ৭৭৮কমক কম.=িত থেকম.িত কমক কম.? 
  =৭৭৮কমক কম.÷১০ 
  = ৭৭ থেকম. ৮কমক কম. 
উঃ:-৭৭৮ কমক কম.=৭৭লেকম. ৮কমক কম. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
র িঃদ্রিঃ 

➢ ছোত্র-ছোত্রীরেি পোঠ যরে  ুঝরত সমসযো হয়, তর  রিরজি  ক্ত য  
Comment Box- এ পোঠোও। 

➢ রিরজি িোম, শ্রেরণ, র ভোগ, ক্ররমক সংখযো ও শ্রযোগোরযোগ িম্বি উরেখ 
কির । 

➢ আমিো সিোসরি শ্রতোমোরেি সোরে শ্রযোগোরযোগ করি শ্রির ো। 
 


