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                                    রাফ 

১|ক)১৫                      [  ২০+১০ = ৩০ =১৫] 
                                ২      ২ 
  খ)১০১                     [৯৯৯৯ ÷ ৯৯ = ১০১] 
  গ)৩০                      [২ × ৩ × ৫ = ৩০] 
 
২|ক)আট অঙ্কের কু্ষদ্রতম বিঙ্ক োড় সংখযো ১০০০০০০১। 
  খ)সমঙ্ককোঙ্কের মোন হয় সরলঙ্ককোঙ্কের অঙ্কধেক। 
               িো 
    সরলঙ্ককোঙ্কের মোন হয় সমঙ্ককোঙ্কের বিগুে। 
  গ)২৪ এর মমৌবলক উৎপোদকগুবল হল ২,২,২,৩। 
 
৩|ক)৪১,৪৩ – যম  মমৌবলক সংখযো। 
       কোরে ৪১ ও ৪৩ দুটিই মমৌবলক সংখযো এিং এঙ্কদর অন্তরফল  হল ২। 
  খ)দুটি ক্রবমক সংখযো পরস্পর মমৌবলক সংখযো হঙ্কি। 
       কোরে দুটি ক্রবমক সংখযোর সোধোরে গুেেীয়ক মকিলমোত্র ১ হয় । 
  গ)  ৬ষ্ঠ ৫ম ৪র্ে ৩য় ২য় ১ম 
      ১  ৩  ৬   ১  *  ৮ 
     বিঙ্ক োড় স্থোনীয় অঙ্কের মযোগফল = ৩+১+৮ = ১২ 
      ম োড় স্থোনীয় অঙ্কের মযোগফল = ১+৬+* = ৭+* 
 
    বিঙ্ক োড় স্থোনীয় অেগুবলর মযোগফল ও ম োড় স্থোনীয় অেগুবলর মযোগফঙ্কলর  অন্তরফল (১২-৭)=৫ 
    তোই * স্থোঙ্কন ৫ অেটি িসোঙ্কত হঙ্কি । 
    কোরে মকোঙ্কনো সংখযোর বিঙ্ক োড় স্থোনীয় অেগুবলর মযোগফল ও ম োড় স্থোনীয় অেগুবলর মযোগফঙ্কলর          
অন্তরফল  ০ িো ১১ িো ১১ এর মকোঙ্কনো গুবেতক হঙ্কল,তঙ্কি মসই সংখযোটি ১১ িোরো বিভো য হঙ্কি । 
 
  উ:-তোরকো বিবিত স্থোঙ্কন ৫ িসোঙ্কল  সংখযোটি ১১ িোরো বিভো য হঙ্কি। 
 
   ঘ)সূক্ষ্মঙ্ককোে,সমঙ্ককোে,স্থূলঙ্ককোে,সরলঙ্ককোে,প্রিৃদ্ধঙ্ককোে । 
 



 

 

৪|৮×৯÷৬×৬-{৫(১৪-৯+৭)÷৫}এর ২ 
=৮×৯÷৬×৬-{৫(১৪+৭-৯)÷৫}এর ২ 
=৮×৯÷৬×৬-{৫ এর ১২÷৫}এর ২ 
=৮×৯÷৬×৬-{৬০÷৫}এর ২ 
=৮×৯÷৬×৬-১২ এর ২ 
=৮×৯÷৬×৬-২৪ 
=৭২÷৬×৬-২৪ 
=১২×৬-২৪  
=৭২-২৪   
=৪৮ 
উ:-বনেীতে সরলফল ৪৮। 
 
৫|ক)৮৫,২০৪,৩৭৪ 
 
             ৮৫)২০৪(২ 
                -১৭০  
                  ৩৪)৮৫(২ 
                     -৬৮ 
                      ১৭)৩৪(২ 
                         ৩৪ 
                          ০ 
         ১৭)৩৭৪(২২ 
            ৩৪ 
             ৩৪ 
             ৩৪ 
              ০ 
উ:-বনেীতে গ.সো.গু ১৭ । 
 
খ) ৬৪৮÷৫৪ 
  ভো ক=৫৪ 
   ২|৫৪ 
   ৩|২৭ 
    ৩|৯ 
      ৩ 
৫৪ এর মমৌবলক উৎপোদকগুবল হল ২,৩,৩,৩ । 
ভো য ৬৪৮ মক ভো ঙ্ককর মমৌবলক উৎপোদক ২,৩,৩,৩ বদঙ্কয় পরপর ভোগ কঙ্কর পোই – 
      
       ২|৬৪৮ 
        ৩|৩২৪ 
         ৩|১০৮ 
           ৩|৩৬ 
              ১২ 
 
উ:-বনেীতে ভোগফল ১২ । 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ব িঃদ্রিঃ 

➢ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যবে  ুঝদে সমসযা হয়, েদ  বিদের  ক্ত য  
Comment Box- এ পাঠাও। 

➢ বিদের িাম, শ্রেবি, ব ভাগ, ক্রবমক সংখ্যা ও শ্রযাগাদযাগ িম্বর উদেখ্ করদ । 
➢ আমরা সরাসবর শ্রোমাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ কদর শ্রিদ া। 

 


