
সংখয্া-শৃংখল
পংকজ েজয্ািত মহন্ত

িথয়ৈক:
ক) ৯৮২১ তৈক ডাঙৰ আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা,
িযেটা সংখয্াত ৯৮২১ ত থকা আটাইেকইটা অংক
আেছ৷

ঙ) ২ ৰ ১৮ তম ঘাতেটা ১৬-ভূিমৰ সংখয্া-পৰ্ণালীত
পৰ্কাশ কিৰেল েপাৱা ৰূপেটা।

ছ) prime(prime(৬)) + prime(prime(৭))।

জ) আটাইতৈক সৰু অধর্েমৗিলক pq েটা, যাৰ বােব
p+ ১ আৰু q + ১ ও অধর্েমৗিলক।

ঝ) prime(৩) + ৩।

ঞ) িযেকােনা েমৗিলক সংখয্া p ৰ বােব p৬ মাতৰ্াৰ
এেবলীয় সংঘৰ মুঠ সংখয্া।

ঠ) ৩ × ৩ × ৩ িৰউিবকৰ ঘণক (Rubik’s cube)
এটাত েদখা েপাৱা সৰু আকৃিতৰ বগর্েবাৰৰ মুঠ সংখয্া৷

ড) ১.১৫০ অৰ কাষেত থকা অখণ্ড সংখয্ােটা৷

ণ) পিৰসীমােটা ১০ আৰু বাহুেবাৰৰ ৈদঘর্য্ সব্াভািৱক
সংখয্া েহাৱা িতৰ্ভুজৰ মুঠ সংখয্া।

ত) আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা, যাৰ েকােনা গুিণতকৰ
অংকেবাৰৰ েযাগফল ১০ হ’ব েনাৱােৰ৷

ধ) আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা যাৰ অংকেকইটাৰ
পূৰণফলেটা ৬৬৷

ফ) ২৯২০১ তৈক ডাঙৰ আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা,
িযেটা সংখয্াত েকৱল ২৯২০১ ত থকা অংকেকইটাই
আেছ৷

পথািলৈক:
ক) আটাইেকইটা অংকেৰ গিঠত আটাইতৈক সৰু
সংখয্ােটা।

খ) আটাইতৈক সৰু েমৗিলক সংখয্ােটা, যাৰ লগত ৬
েযাগ কিৰেল পৰৱতর্ী েমৗিলকেটা েপাৱা যায়৷

গ) পিৰসীমােটা ২৫ আৰু বাহুেবাৰৰ ৈদঘর্য্ পৃথক পৃথক
সব্াভািৱক সংখয্া েহাৱা িতৰ্ভুজৰ মুঠ সংখয্া।

ঘ) এইেটা এটা ১০ × ১০ আকৃিতৰ সংখয্া-শৃংখল।
যিদেহ ৪ × ৪ আকৃিতৰ সংখয্া-শৃংখল এটা সজা হয়,
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েতেন্ত তাৰ পৰা পাব পৰা বগর্সমূহৰ কণর্ৰ মুঠ সংখয্া।

ঙ) একমাতৰ্ সংখয্া n েটা, যাৰ বােব lcm(n, d(n)) =

৮২, য’ত d(n) মােন n ৰ উৎপাদকৰ সংখয্া৷

চ) িতিনটা কৰ্িমক েমৗিলক সংখয্াৰ েযাগফল ৰূেপ
পৰ্কাশ কিৰব পৰা একমাতৰ্ যুগ্ম সংখয্ােটা।

ঞ) িযেকােনা েমৗিলক সংখয্া p ৰ বােব p৭ মাতৰ্াৰ
এেবলীয় সংঘৰ মুঠ সংখয্া।

ট) আটাইতৈক সৰু n েটা, যাৰ বােব n!! ক n + 1

েৰ হৰণ যায়৷

ঢ) একািধক অংকেৰ গিঠত আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা,
যাক অষ্টক পৰ্ণালীত পৰ্কাশ কিৰেল এটা েপিলনডৰ্ম
েপাৱা যায়

থ) দুটা অংকেৰ িলিখব পৰা আটাইতৈক ডাঙৰ
সংখয্ােটা যাক ওেলাটা কৰ্মত িলিখেল এটা েমৗিলক
েপাৱা যায়৷

দ) আটাইতৈক সৰু সংখয্া n েটা, যােত েকােনা

সংখয্ােৰ অংকেবাৰৰ পূৰণফল nn হ’ব েনাৱােৰ৷

ন) আটাইতৈক সৰু েমৗিলক সংখয্ােটা, যাৰ লগত ৮
েযাগ কিৰেল পৰৱতর্ী েমৗিলকেটা েপাৱা যায়৷

প) উত্তৰ েমৰুৰ অক্ষাংশেটা (িডগৰ্ীত)।

েযাৱা সংখয্াৰ উত্তৰ

সংখয্া-শৃংখলৰ বগর্সমূহ কাগজত অংকন কিৰ নতুবা ইয়াৰ পৰা িপৰ্ণ্ট উিলয়াই ৈল উত্তৰেটা ফেটা ৰূেপ
েহাৱাট্ ছ্ এপ েযােগ +918876538404 নমব্ৰৈল ০৩/০১/২০২৩ ৰ িভতৰত েপৰ্ৰণ কিৰবৈল অনুেৰাধ জনােলাঁ।
লগত নাম-িশক্ষা-বৃিত্ত-িঠকনা েপৰ্ৰণ কিৰব। শুদ্ধ উত্তৰ িদওঁতাৰ পিৰচয় অহা সংখয্াত পৰ্কাশ কৰা হ’ব।

েযাৱা সংখয্াৰ ‘সু্কলীয়া ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৈল আজিৰ পৰৰ কাম’ৰ উত্তৰ
িচতৰ্ত েদখুওৱা দেৰ a, b, c, d, e আৰু f বগর্েকইটা িচিহ্নত কৰা হ’ল।
এিতয়া, ছ আৰু a ৰ ওপৰত এখন টাইলছ পািৰ িদয়া হ’ল। েতিতয়া চ, b,
ক, c, খ, ঙ, d অংশৰ মুঠ ৭ টা বগর্ত েকােনা ধৰেণই সমূ্পণর্ৈক টাইলছ লগাব
পৰা নাযাব। গিতেক, ছ স্থানত এইদেৰ টাইলছ লগাব েনাৱািৰ। গিতেক a, f
অৰ ওপৰত এখন টাইলছ িদবই লািগব। েকাঠািলেটাৰ চািৰওটা েকাণ এেক
আিহর্ত আেছ, েসেয়েহ a আৰু f অৰ দেৰ বাকী িতিনওটা অংশত টাইলছ
পািৰব লািগব। এিতয়া, ছ, চ, b, ক, c, খ, ঙ, d অংশত দুই ধৰেণ টাইলছ
লগাব পািৰ। েসইদেৰ বাকী িতিনটা েকাণেতা হ’ব। মাজত থকা ঠ, ঞ, ট,
e অংশত দুই ধৰেণ পািৰ। গিতেক মুঠ ধৰণ = ২×২×২×২×২ = ৩২।
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