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িনিদ�� িবষয়ঃ বীজগিণত
িনিদ�� এককঃ ব�পদী সংখ�ামালা

 িকছ� চলসংখ�া ও িকছ� �বক পরপর �যাগ, িব�য়াগ, �ণ ও ভাগ িচ� �ারা যু�
হ�য় �য সংখ�ামালা গঠন ক�র তা�ক বীজগিণিতক সংখ�ামালা ব�ল।
�যমন- 5x, -7x2, 2x+3, 5x2-8x+9 ইত�ািদ

 -7x2 এই বীজগিণিতক সংখ�ামালা��ত -7 �বক এবং x2 চল।

 �য সকল বীজগিণিতক সংখ�ামালার চ�লর সচূক অখ� সংখ�া তা�দর ব�পদী
সংখ�ামালা বলা হয়। �যমন- 2x, x2+7, x3¬-5x+4 ইত�ািদ

 x2, 7 �ক x2+7 ব�পদী সংখ�ামালার পদ বলা হয়।

 �য সংখ�ামালায় এক�মা� পদ থা�ক তা�ক একপদী সংখ�ামালা বলা হয়।
�যমন- x, 2x2, -3x3 ইত�ািদ

 �য সংখ�ামালায় দ�ু পদ থা�ক তা�ক ি�পদী সংখ�ামালা বলা হয়।
�যমন-7x+9, 2x2-3

 3, -8, 0 এই�বক সংখ�া�িল�কও ব�পদী সংখ�ামালা বলা �য�ত পা�র কারণ
3=3.x01 এখা�ন চলসংখ�া (x)-এর সচূক 0 যা এক�অখ� সংখ�া।
আবার 0=0.x0, 0.x1, 0.x2……… , এখা�নও চলসংখ�া (x)-এর সচূক অখ�
সংখ�া।

 দ�ু ব�পদী সংখ�ামালার �যাগফল, িব�য়াগফল ও�ণফল সব�দা ব�পদী
সংখ�ামালা হ�ব।

 দ�ু ব�পদী সংখ�ামালার ভাগফল ব�পদী সংখ�ামালা হ�তও পা�রআবার নাও
হ�ত পা�র। �যমন- 2x6÷x5=2x , এ� এক� ব�পদী সংখ�ামালা িক�
2x3÷x5=2x-2 ব�পদী সংখ�ামালা নয়।

 ব�পদী সংখ�ামালা�ক চল অনুযায়ী সাধারণতঃ f(x), q(y),p(x,y) ইত�ািদ �ারা
িচ�ত করা হয়।



 যিদ f(x)=x5+3x3-7x2 +6, g(x)=x+1এবং p(x)=x4-x2+2 হয়, ত�ব
i)f(x)+g(x), ii) p(x).g(x) এর মান িনণ�য় ক�রা।
i) f(x)+g(x) =x5+3x3-7x2+6+x+1

= x5+3x3-7x2+x+7
ii) p(x).g(x) =(x4-x2+2)(x+1)

=x(x4-x2+2)+1(x4-x2+2)
=x5-x4+2x+x4-x2+2
=x5+x4-x3-x2+2x+2

HOMEWORK

1.নী�চর �কান �কান ���� বীজগিণত সংখ�ামালা�িল ব�পদী সংখ�ামালা
�ল�খা।

i)2x6-4x5+7x2+3 ii) y3- y+7 iii) - x+2

iv) 15 v)z+ +2 vi) x2-2x+2

2.নী�চর ব�পদী সংখ�ামালা�িলর িন�দ�শ অনুযায়ী সহগ �ল�খা।

i) x2-x+2 –এর x-এর সহগ ii) 8x-19 –এর x2 –এর সহগ
iii)11-311x+x2 -এর x0 –এর সহগ

3. যিদ f(x)=x5+3x3-7x2+6, h(x)=3x3+8x2+7, g(x)=x+1, p(x)=x4-x2+2
q(y)= 7y3-y+10 হয়, ত�ব
i)f(x)-p(x) ii)f(x)+h(x); iii)p(x)+g(x)+f(x); iv)f(x).g(x) –এর মান
িনম�াণ ক�রা।

4. বীজগিণিতক সংখ�ামালা ও ব�পদী সংখ�ামালার ম�ধ� পাথ�ক� কী?
িবঃ�ঃ

 ছা�-ছা�ী�দর পাঠ যিদ বুঝ�ত সমস�া হয়, ত�ব িন�জর ব�ব�
Comment Box- এ পাঠাও।

 িন�জর নাম, ��িণ, িবভাগ, �িমক সংখ�া ও �যাগা�যাগ ন�র উ��খ কর�ব।
 আমরা সরাসির �তামা�দর সা�থ �যাগা�যাগ ক�র �ন�বা।
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