
ষষ্ঠ শ্রেণি 

গণিত 

সাত ও আট অঙ্কের সংখ্যার ধারিা 

• সাত ও আট অঙ্কের সংখ্যা বলঙ্কত ণি শ্রবাঝায়?  
 
এমন সংখ্যা যাতে সাে ও আটটি কতে সংখ্যা থাতক। এে মাতন যদি আমো দনম্নরূতে সাজাই  
 

ককাটি দনযুে লক্ষ অজেু হাজাে শেক িশক একক 
 
োহতল প্রতেযক ঘতে 1 টি কতে সংখ্যা বসতব। এখ্ন প্রতেযক ঘতে একটা স্থানীয় মান আতে।  
 
কযমন ধদে একটি সংখ্যা –> 7543932  
 
যদি সংখ্যাটিতক স্থানীয় মাঙ্কন ণবস্তার কো হয় েতব োব -> 
 

7000000 + 500000 + 40000 + 3000 + 900 + 30 + 2  
 

যদি স্থানীয় মাঙ্কন শ্রলখ্ োহতল োব ->  
 

সাে দনযুে োাঁচ লক্ষ চাে অজেু দেন হাজাে নয় শেক দেন িশক িইু একক। 

 এবাে যদি িথায় ণলণখ্ োহতল োব যা ো নীতচ দলখ্লাম -> 

  োঁচাত্তে লক্ষ কেোদিশ হাজাে নয়শে বদিশ। 

 এবাে ধে, কোমাতক সােটি সংখ্যা কিওয়া আতে কযমন -> 

  2, 5, 3, 9, 7, 1, 6 – এগুদলতক দিতয় যদি একটি সাে অতেে সংখ্যা তেদে কেতে বতল – ধে প্রথম 
সাে অতেে সংখ্যাটি হতব – 2539716 – এতক যদি কথায় দলদখ্ োহতল োব -> োঁদচশ লক্ষ উনচদিশ হাজাে সােতশা 
ক াল। আচ্ছা এখ্াতন 5 এে স্থানীয়মান কে হতব বলতো? এই প্রশ্নটিে উত্তে দনশ্চয়ই দিতে কেতেে। (?)  

ধে, নীতচ কেগুদল সংখ্যা কিওয়া হতয়তে, এতিে বলা হতয়তে ঊর্ধ্বক্রতম সাজাতে -> 4213673, 4072315, 8984261, 
8528371 । এখ্ন প্রথতম সংখ্যামালাগুদলতক কবাঝাে জনয স্থানীয়মাতনে কটদবতল দলতখ্ কবাঝাে কচষ্টা কেব। 

 

ন ল অ হা শ ি এ   এখ্াতন কিখ্া যাতচ্ছ কয -> 

4 2 1 3 6 7 3   > 

4 0 7 2 3 1 5       > 

8 9 8 4 2 6 1   > 
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সংখ্যাগুদলতক দবতে ণ কেতল, উেতেে োওয়া েথয অনুসাতে ->  

যদি ঊর্ধ্বক্রমানুসাঙ্কর সাজাই োহতল োব -> 

4072315 < 4213673 < 8528371 < 8984261   

যদি এই সংখ্যাগুদলতক অধঃক্রমানুসাঙ্কর দলদখ্ -> 

8984261 > 8528371 > 4213673 > 4072315 

এবাে আমো কত  কিদখ্ -> 2 এে দকেু প্রশ্ন দনতয় আতলাচনা কেব -> (গদনেপ্রভা) 

 

িথায় শ্রলখ্ 

1. a> 782005 -> সাে লক্ষ দবোদশ হাজাে োাঁচ। 

2. a> কথা কথতক অতে : সাোত্তে ককাটি সাে হাজাে সাে = 770007007 

4. c> িইু ককাটি দেন লক্ষ  াট হাজাে োাঁচশে চদিশ –  

 a> 20360526 

5. স্থানীয় মাতন দবস্তাে কতে কলখ্ -> 

 2406739 -> 2000000 + 400000 + 6000 + 700 + 30 + 9 

11. এই অতে িটুি সংখ্যাে কযাগফল 82945195 । একটি সংখ্যা 69100278 োহতল অেে সংখ্যা কবে কেতে হতল,    

   কযাগফল কথতক একটি সংখ্যা দবতয়াগ কেতে হতব, 

   সুেোং অেে সংখ্যা হতব =  82945195 

    -69100278 

   সুেোং অেে সংখ্যা =   13844917 

 

12. িটুি সংখ্যাে দবয়গফল = 28351036, 

 একটি সংখ্যা = 30529179, 

     হয় অেে সংখ্যা এই সংখ্যাটিে কথতক বড় হতব, অথবা কোতটা হতব। অথবাৎ এতক্ষতি িটুি উত্তে আসতব। 

 যদি বড় হয়, োহতল সংখ্যািটুি কযাগ কেতে হতব, 

  কসতক্ষতি অেে সংখ্যাটি হতব = 28351036 

          + 30529179 

        58880215 

  

যদি কোতটা হয়, োহতল সংখ্যাটি কথতক দবতয়াগফল দবতয়াগ কেতে হতব। 



  কসতক্ষতি অেে সংখ্যাটি হতব = 30529179 

- 28351036 

 2178143 

 

17. এতক্ষতি প্রথতম, 835 দিতয় 234567 কক ভাগ দিতে হতব। 

   835 234567 28  এতক্ষতি কু্ষদ্রেম সংখ্যা দনণবয় কেতে হতল, ভাজক কথতক ভাগতশ  দবতয়াগ  

  1670    কেতে হতব।  

   6756    এই দবতয়াগফলই দনতণবয় কু্ষদ্রেম সংখ্যা,  

   6680    সুেোং  দনতণবয় কু্ষদ্রেম সংখ্যা  = (835 – 767) 

    767        = 68। 

    

   সুেোং দনণীে কু্ষদ্রেম সংখ্যা 68। 

 

বাণির িাজ  

1. 37452129 – এে 2 এে িটুি স্থানীয় মাতনে োথবকয কে? 
 

2. নীতচে অেগুদল দিতয় আট অতেে বৃহত্তম ও কু্ষদ্রেম সংখ্যা কলখ্।(একটি অে ককবলমাি একবাে বযবহাে কতে)  
 

7, 9, 1, 4, 0, 3, 8, 2 
 

3. কযাগফল দনণবয় কতো  ঃ - 91010001 + 8157326 + 99999999 
 

4. দবতয়াগ কতো   ঃ - 90075432 – 6007439 
 

5. গুন কতো   ঃ - 4967281 x 498 
 

6. ভাগ কতো  ঃ - 7644546 ÷ 48 
 

7. 92725624 – সংখ্যাটিতে 2 এে স্থানীয় মানগুদলে সমদষ্ট কে? 
 
 
 
 
 
 
 
   



8. ঊর্ধ্বক্রতম সাজাও  ঃ - 49785398, 49785938, 49789358, 49788953 
 

9. অধ ক্রতম সাজাও  ঃ - 2020022, 2020202, 2022002, 2020220 
 

10. িটুি সংখ্যাে দবতয়াগফল 46327088; একটি সংখ্যা 20432598 হতল অেেটি কে? 
 

11. িটুি সংখ্যাে গুনফল 19779247; একটি 29 হতল অেেটি কে? 
 

12. 84104226 – এে সাতথ ককান কু্ষদ্রেম সংখ্যা কযাগ কেতল কযাগফল 984 দ্বাো দবভাজয হতব? 
 

13. একটি প্রকাশনা সংস্থাে গে বেে আয় হতয়দেল 829673525 টাকা। এবেে 981763924 টাকা আয় হতল িবুেতে 
কমাট আয় কে? 
 

14. েুদলনবাবু গেবেে 42780980 টাকাে সম্পদত্ত দবক্রয় কতেন। দেদন কসই টাকা কথতক িইু েিু ও এক কনযাতক 
28751493 টাকা সমান ভাতগ ভাগ কতে দিতলন। বাদক টাকা কতলজ প্রদেষ্ঠাে জনয িান কেতলন। 
i> দেদন কনযাতক কে দিতলন?  
ii> দেদন কতলজ প্রদেষ্ঠাতয় কে টাকা দিতলন? 

 
15. ককাতনা একটি কিতশে কক্ষিফল প্রায় 3287263 বগবদকদম। এে মতধয বনভূদম প্রায় 754740 বগবদকদম ও নিী 

অববাদহকা 2503000 বগবদকদম জতুড়। বনভূদম ও নিী অববাদহকা বাতি, বাদক অংতশে কক্ষিফল কে? 
 

16. একটি শহতেে জনসংখ্যা িইু ককাটি আটানিই লক্ষ বাহাত্তে হাজাে েয়তশা। এতিে মতধয েুরু  12500500 জন ও 
মদহলা 8872435 জন হতল, দশশুতিে সংখ্যা কে? 

Teacher – Mr. Aditya Mukherjee  

 

 

 

   

  


