
সংখয্া-শৃংখল

পংকজ েজয্ািত মহন্ত

িথয়ৈক:

ক) ১৯০০ চনত থকা মুঠ িদনৰ সংখয্া৷

গ) অংকসমূহত েকৱল ২ আৰু ০ থকা আটাইতৈক সৰু
সংখয্ােটা যাক ১২ েৰ হৰণ যায়৷

ঙ) ৬ টা অংক িবিশষ্ট আটাইতৈক সৰু েপিলনডৰ্ম সংখয্ােটা
যাক ৬ েৰ হৰণ যায়৷

ঝ) ৰামানুজনৰ পৰ্কািশত গেৱষণা-পতৰ্ৰ সংখয্া।

ট) আটাইতৈক সৰু েযৗিগক সংখয্ােটা িযেটা মাতৰ্াৰ সংঘ
(group) েকৱল এটা আেছ।

ঠ) ৫ টা ৮ অংক ৰূেপ থকা আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা, যাক
৫ েৰ হৰণ যায়৷

থ) ২০ জন মানুেহ পৰস্পেৰ পৰস্পৰক েহণ্ডেচ’ক িদেল পৃথক
পৃথক েহণ্ডেচ’কসমূহৰ মুঠ সংখয্া৷

দ) সাতটা অংক যুক্ত মুঠ েপিলনডৰ্ম সংখয্া৷

পথািলৈক:

খ) ১০০তম েমৗিলক সংখয্ােটা৷

গ) ২০ টা উৎপাদক থকা আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা৷

ঘ) আটাইতৈক সৰু েযৗিগক সংখয্ােটা যাক তাৰ েকােনা এটা
অংকেৰই হৰণ নাযায়।

ঙ) তলৰ িবনু্দসমূহৰ সজ্জােটাৰ পৰা িতিনটা িতিনটা িবনু্দ শীষর্
িবনু্দ ৰূেপ ৈল আঁিকব পৰা িতৰ্ভুজৰ মুঠ সংখয্া।
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চ) ১০৫ তৈক সৰু অশূনয্ পিলনডৰ্মৰ মুঠ সংখয্া।

ছ) চািৰটা অংকেৰ গিঠত primorial সংখয্ােটা।

জ) ১০! েছেকেণ্ডেৰ েহাৱা সপ্তাহৰ পিৰমাণ।

ঞ) আটাইতৈক সৰু মাতৰ্ােটা, িযেটা মাতৰ্াৰ বােব িতিনটা সংঘ
েপাৱা যায়৷

ড) ৩২ টা উৎপাদক থকা আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা৷

ঢ) দুটা কৰ্িমক েমৗিলকৰ পূৰণফল ৰূেপ েপাৱা দশম সংখয্ােটা।

ণ) আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা, িযেটা মাতৰ্াৰ েকােনা েক্ষতৰ্
(field) নাই।

ত) দুটা অংক িবিশষ্ট আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা যাক ৪ েৰ
হৰণ যায়, আৰু যাৰ অংকেবাৰ ওেলাটা কৰ্মত িলিখ েপাৱা
সংখয্ােটােকা ৪ েৰ হৰণ যায়৷

েযাৱা সংখয্াৰ উত্তৰ

“েমাৰ সহকমর্ীসকেল সদােয় েমাক সহেযািগতা েযাগাই আিহেছ, আৰু আনিক েমাৰ
েক্ষতৰ্খনৰ মােথাঁ েকইগৰাকীমান মিহলাৰ মাজৰ এগৰাকী িহচােপও মই েকােনা ৈবষময্ৰ
সনু্মখীন েহাৱা নাই। িকন্তু মই ভােবাঁ েমাৰ ওপৰত েতওঁেলাকৰ েকােনা পৰ্তয্য় নািছল।
েতওঁেলাকৰ েকােনও ভবা নািছল েয মই এইেটা কিৰব পািৰম।”

– নীনা গুপ্তা
পৰ্ায় ৭০ বছৰ সমাধানহীন ৈহ থকা এটা গুৰুতব্পূণর্ সমসয্া সমাধান কৰা সম্পকর্ত

২১৭ ৰ উৎপাদকসমূহৰ েযাগফলক a৮ আকাৰত পৰ্কাশ কিৰব পািৰ। উৎপাদকসমূহৰ
েযাগফলেটা হ’ল ১ + ৭ + ৩১ + ২১৭ = ২৫৬ = ২৮। এেনকুৱা পৰৱতর্ী সংখয্ােটা হ’ল
৫৭৩৩৭। ইয়াৰ উৎপাদকসমূহৰ েযাগফল ৬৫৫৩৬ = ৪৮। ইয়াৰ পৰৱতর্ী ৮৫ টা সংখয্া
আেছ যাৰ উৎপাদকসমূহৰ েযাগফল ৬৮।
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