
সংখয্া-শৃংখল

পংকজ েজয্ািত মহন্ত

িথয়ৈক:
ক) ১০n + ১ ৰ আটাইতৈক সৰু েযৗিগক মানেটা, য’ত n

অঋণাত্মক অখণ্ড সংখয্া। (এই মানেটাতৈক ডাঙৰ ইয়াৰ সকেলা
মান েযৗিগক েনিক েসইেটা এিতয়াও পৰ্মাণ েহাৱা নাই।)

গ) দুটা ঘন সংখয্াৰ েযাগফল ৰূেপ দুই ধৰেণ পৰ্কাশ কিৰব
পৰা আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা (িযেটা সংখয্া হািডর্-ৰামানুজন
সংখয্া বুিল পিৰিচত)।

ঙ) ২৫!!!!!!!!!!।

জ) আটাইতৈক সৰু অযুগ্ম েযৗিগক সংখয্ােটা।

ঝ) িযেকােনা েমৗিলক সংখয্া p ৰ বােব p৮ মাতৰ্াৰ এেবলীয়
সংঘৰ মুঠ সংখয্া।

ট) SASTRA ৰামানুজন বঁটা লাভ কিৰব পৰা িবশব্েশৰ্ষ্ঠ
গিণতজ্ঞসকলৰ বয়সৰ উচ্চ সীমােটা (বছৰ িহচাপত)।

ঢ) সমতল জয্ািমিতৰ েক্ষতৰ্ত ইউিক্লেড পিৰিচত কৰা মুঠ
সব্ীকাযর্ৰ সংখয্া।

ণ) ৪০৬ ৰ এেকবােৰ বাওঁিপনৰ অংক দুটা৷

ত) {১, ২,৩, ৪} ৰ পৰা {১, ২,৩} ৈল পাব পৰা আচ্ছাদক
ফলনৰ সংখয্া।

দ) (y + ৪!)৪ ত y৩ ৰ সহগেটা৷

ন) আটাইতৈক সৰু েযৗিগক সংখয্া n েটা, যাৰ বােব ৪n+ ৩
আৰু ৮n+ ৭ দুেয়াটা েমৗিলক৷

প) আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা, িয তাৰ অংকেবাৰৰ েযাগফলৰ
চািৰ গুণৰ সমান৷

ফ) ৪০০০ চনৰ েফবৰ্ুৱািৰ মাহেটাত থািকবলগা মুঠ িদনৰ
সংখয্া।

ব) দুটা অংকেৰ গিঠত আটাইতৈক ডাঙৰ েপিলনডৰ্মেটা িযেটাক
ৈদব্ত পৰ্ণালীত পৰ্কাশ কিৰেলও এটা েপিলনডৰ্ম েপাৱা যায়৷

ভ) lcm(ϕ(৪০), ϕ(৪১))৷

য) দুটা কৰ্িমক েমৗিলক সংখয্াৰ িবেয়াগফল ৰূেপ পাব পৰা
একমাতৰ্ েমৗিলক সংখয্ােটা।

ৰ) ১১৭ ক দুটা সংখয্াৰ েযাগফল ৰূেপ পৰ্কাশ কিৰব পৰা মুঠ
ধৰণ৷

ৱ) এহাল যমজ েমৗিলকৰ মাজত থকা একমাতৰ্ বগর্ সংখয্ােটা।

শ) ১৯০০ চনত গিণতজ্ঞ িহলবােটর্ পৰ্কাশ কৰা, েতিতয়াও
সমাধান কিৰবৈল বাকী থকা অিতশয় গুৰুতব্পূণর্ গািণিতক
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সমসয্ােবাৰৰ মুঠ সংখয্া।

হ) অষ্টক পৰ্ণালীত (ভূিম ৮) অংকেকইটাৰ েযাগফল ২৭ েহাৱা
আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটাৰ দশিমক পৰ্ণালীৰ ৰূপেটা।

ড়) অংকসমূহত েকৱল ২ আৰু ০ থকা আটাইতৈক সৰু
সংখয্ােটা যাক ১৬ েৰ হৰণ যায়৷

ঢ়) আঠটা অংক যুক্ত মুঠ েপিলনডৰ্ম সংখয্া৷

পথািলৈক:
ক) চািৰটা অংকেৰ গিঠত আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা যাৰ
অংকেবাৰৰ েযাগফলেটা তাৰ অংকৰ সংখয্াৰ সমান।

খ) আটাইতৈক সৰু েমৗিলক সংখয্ােটা যাৰ অংকৰ সংখয্া তাৰ
উৎপাদকৰ সংখয্াৰ সমান।

গ) আটাইতৈক সৰু মাতৰ্ােটা, িযেটা মাতৰ্াৰ চকৰ্ীয় সংঘৰ
(cyclic group) ৮ টা পৃথক পৃথক েজেনেৰটৰ থােক৷

ঘ) চািৰটা অংকেৰ গিঠত মুঠ সংখয্া৷

চ) আটাইতৈক সৰু েযৗিগক সংখয্ােটা যাৰ েমৗিলক
উৎপাদকেকইটাৰ েযাগফল ৪৩৷

ছ) একমাতৰ্ সংখয্ােটা, িয তাৰ অংকেবাৰৰ েযাগফলৰ আঠ গুণৰ
সমান৷

ঞ) আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা যাৰ অেনানয্কেটা এটা পিৰসমাপ্ত
দশিমক সংখয্া নহয়।

ঠ) ৩২ টা উৎপাদক থকা আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা, িযেটা
সংখয্া পৃথক পৃথক েমৗিলকৰ পূৰণফল৷

ড) একমাতৰ্ েমৗিলক সংখয্ােটা, যাৰ পৰৱতর্ী সংখয্ােটা ঘন
সংখয্া।

ণ) অষ্টক পৰ্ণালীত (ভূিম ৮) চািৰটা অংকেৰ িলিখব পৰা
আটাইতৈক ডাঙৰ সংখয্ােটাৰ দশিমক পৰ্ণালীৰ ৰূপেটা।

থ) আটাইতৈক সৰু অখণ্ড সংখয্া n েটা, যােত ৬২/n েটা এটা
বগর্ সংখয্া৷

দ) ২৩ ৰ আটাইতৈক সৰু গুিণতকেটা, যাৰ অংকেবাৰৰ
েযাগফল ১১৷

ধ) এিতয়াৈলেক আিৱষৃ্কত আটাইতৈক ডাঙৰ যুগ্ম সংখয্ােটা, যাক

দুটা েমৗিলকৰ েযাগফল ৰূেপ দুই ধৰেণ পৰ্কাশ কিৰব পািৰ৷
(এই ৈবিশষ্টয্ৰ আৰু ডাঙৰ যুগ্ম সংখয্া আেছ েন নাই েসইেটা
এিতয়াও পৰ্মাণ েহাৱা নাই৷)

ন) পৃিথৱীৰ বছৰৰ িহচাপত শিন গৰ্হেটা সূযর্য্ৰ চািৰওিপেন
এপাক ঘূিৰবৈল পৰ্েয়াজন েহাৱা েমাটামুিট সময়।

ভ) চািৰটা অংকেৰ গিঠত আটাইতৈক ডাঙৰ সংখয্ােটা যাৰ
অেনানয্কেটা এটা পিৰসমাপ্ত দশিমক সংখয্া।

ম) আটাইতৈক ডাঙৰ সংখয্ােটা যাৰ চতুথর্ ঘাতেটাত চািৰটা
অংক আেছ।

ল) ২০ ৰ উৎপাদকসমূহৰ পূৰণফলেটা।

শ) ২৮! আৰু ২৮!! ক হৰণ েযাৱা ২ ৰ সেবর্াচ্চ ঘাত দুটাৰ
সূচক দুটাৰ গড়মানেটা৷

ষ) আটাইতৈক সৰু অযুগ্ম েযৗিগক সংখয্ােটা, যাৰ অংকেবাৰত
েকৱল এটা অংক পুনৰাবৃিত্ত ৈহ থােক৷

স) পাইথােগাৰীয় িতৰ্ভুজসমূহৰ আটাইতৈক সৰু কািলেটা।

হ) একমাতৰ্ অধর্েমৗিলকেটা যাৰ েমৗিলক উৎপাদক দুটাৰ
েযাগফেলা েমৗিলক, িবেয়াগফেলা েমৗিলক।

ক্ষ) পৃিথৱীৰ পৰা েপানপটীয়াৈক চন্দৰ্-পৃষ্ঠৰ েকৱল এটা ভাগেহ
েদখা যায়৷ পৃিথৱীৰ িবিভন্ন সময় আৰু স্থান িমলাই মুঠেত েদখা
েপাৱা েসই ভাগেটাৰ শতকৰা পিৰমাণেটা৷

েযাৱা সংখয্াৰ উত্তৰ
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