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এককঃ বীজগিণিতক সু�াবিল (�থম পব�)

উপএককঃ দু� প�দর সম�র বগ�

�কা�না সংখ�া�ক �সই সংখ�া �ারা �ণ কর�ল, সংখ�া�র বগ� পাওয়া যায়।
�যমন- 5x5=52, 7x7=72ইত�ািদ
�ক একইভা�ব বীজগিণ�ত a x a=a2, b x b=b2

এখন
(a+b)2=(a+b)x(a+b)

= a(a+b)+b(a+b)
= a.a+a.b+b.a+b.b (��ণর িব��দ িনয়ম)
= a2+ab+ab+b2 (��ণর িবিনময় িনয়ম)
= a2+2ab+b2

 (a+b)2= a2+2ab+b2

 উপ�রর স�ূ�র জ�ািমিতক �কাশঃ

িচ�� ABCD বগ�����র এক� বা�র �দঘ�� (a+b)একক
 ABCD বগ�����র ���ফল

= (a+b)2বগ�একক

AI= a একক

IB= b একক



 AIFE বগ�����র ���ফল = a2 বগ�একক

FGCH বগ�����র ���ফল = b2 বগ�একক

িচ�� IBGF ও EFHD দ�ুআয়ত����র ��ত��কর �দঘ�� a একক ও �� b একক
হ�ল �িত�আয়ত����র ���ফল ab বগ�একক হ�ব।

 ABCD এর ���ফল = (AIFE+IBGF+EFHD+FGCH)এর ���ফল

 (a+b)2 = a2+ab+ab+b2

 (a+b)2 = a2+2ab+b2

 (a+b)2= a2+2ab+b2 I

অন্ুিস�া� 1:- (a+b)2=a2+2ab+b2

(a+b)2-2ab=a2+2ab+b2-2ab

(a+b)2-2ab=a2+b2

 a2+b2=(a+b)2-2ab

অনুিস�া� 2:- (a+b)2= a2+2ab+b2

এখা�ন a=x এবং b= y+z বিস�য় পাই

{x+(y+z)}2= x2+2.x.(y+z)+(y+z)2

বা, (x+y+z)2=x2+2xy+2xz+y2+2yz+z2

বা, (x+y+z)2= x2+y2+z2+2xy+2yz+2xz

 িতন� প�দর সম�র বগ�

(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2bc+2ca

উদাঃ বগ� িনণ�য় ক�রাঃ
4x+5y, 2x+3y+z

উঃ (4x+5y)2=(4x)2+2.4x.5y+(5y)2

=16x2+40xy+25y2



(2x+3y+z)2=(2x)2+(3y)2+(z)2+2.2x.3y+2.3y.z+2.2x.z

=4x2+9y2+z2+12xy+6yz+4xz

উদাঃ পূন�বগ�াকা�র �কাশ ক�রাঃ 36x2+x+

উঃ 36x2+x+ =(6x)2+x+( )2

=(6x)2+2.6x. +( )2

=(6x+ )2

উদাঃ p- এর �কান মান/মান�িলর জন� x2+px+ পূণ�বগ� হ�ব?

উঃ x2+px+ =(x)2+2.x. +( )2+ -( )2

=(x+ )2+( - )

সংখ�ামালা� পূন�বগ� হ�ব যিদ = 0 হয়

বা,

বা, p2=1
বা, p=±1
উদাঃ x2+y2=4xy (�যখা�ন x,y শূন� নয়) হ�ল �দখাও �য, + =14

উঃ x2+y2=4xy

 =4 এখন, +

বা, + =4 = ( )2+( )2

বা, + =4 = ( + )2-2. .
= (4)2-2
= 16-2
= 14



অ�াি�িভ� টা�

 25x2+kx+1 সংখ�ামালা� k এর �কান মা�নর জন� পূন�বগ� হ�ব?

 পূন�বগ�াকা�র �কাশ ক�রাঃ + +

 =3 হ�ল a2+a+ + এর মান কত?

 =3 হ�ল 4x2+ = কত?

 বগ� িনণ�য় ক�রাঃ

িবঃ�ঃ
িবষয়ব� �বাঝার ���� �কা�না সমস�া হ�ল Comment Box-এ ি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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