
 

 

                                  শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

                                             শ্রেণি- তৃতীয় 

                                             ণিষয়- গস্টিত 

 

                       

                          একক- ২,৩,৫,১০দ্বারা  বিভাজ্যতার বিয়ম  

 
 
পবরভাষা-সংখ্যা, জজ্াড়/ বিজজ্াড়  সংখ্যা, িামতা, বিভাজ্য, অবিভাজ্য, 
বিভাজ্যতার বিয়ম । 
 
 
১৷ ২৪২,২৪৫,১৬৭,১৫৬ --- এগুবির মজযয জকািগুজিা জজ্াড় সংখ্যা  
ও জকািগুজিা  বিজজ্াড় সংখ্যা?জকি? 
 
উ:২৪২,১৫ -- এইসি সংখ্যা গুবি জজ্াড় সংখ্যা কারণ এগুবির একজকর 
ঘজর ২,৬ আজে, যাহা ২ দ্বারা বিভাজ্য। 
২৪৫,১৬৭ -- এই সংখ্যা গুবি বিজজ্াড় সংখ্যা কারণ এগুবির একজকর 
ঘজর ৫,৭ আজে ,যাহা ২ দ্বারা বিভাজ্য িয়। 
 
২।বিভাজ্য িিজত কী জিাঝায়? 
 
উ: বিভাজ্য িিজত িুবঝ জকাি সংখ্যা জক অপর একটি সংখ্যা বিজয় 
ভাগ করজি ভাগ বমজি যায়, অর্থাৎ ভাগফি পূণথ সংখ্যা হয় এিং 
ভাগজেষ ০ হয়। 
 
৩৷ বিভাজ্যতার বিয়ম িিজত কী জিাঝায়? 
 
উ: বিভাজ্যতার বিয়ম িিজত িুবঝ জকাি সংখ্যা জক অপর একটি সংখ্যা 
বিজয় ভাগ করজি ভাগ বমজি যায় অর্থাৎ  ভাগফি পূণথ সংখ্যা হয় এিং 
ভাগজেষ ০ হয় তা ভাগ িা কজর জয পদ্ধবতর সাহাজযয বিণথয় করা হয় । 
 



 

 

৪৷ ২দ্বারা বিভাজ্যতার বিয়ম কী? 
 
উ:জযসি সংখ্যার একজকর ঘজর ০,২,৪,৬,৮ র্াজক জসইসি সংখ্যা ২দ্বারা 
বিভাজ্য হজি । উিাহরণ :- ২৩৫৪, ৫৪৭০। 
 
৫৷ ৫দ্বারা বিভাজ্যতার বিয়ম কী? 
 
উ: জযসি সংখ্যার একজকর ঘজর ০,৫ র্াজক জসইসি সংখ্যা ৫ দ্বারা 
বিভাজ্য হজি । উিাহরণ :- ৩৪২৫, ৭৬৪০ । 
 
৬। ১০ দ্বারা বিভাজ্যতার বিয়ম বক ? 
 
উ:- জযসি সংখ্যার একজকর ঘজর ০ র্াজক জসইসি সংখ্যা ১০ দ্বারা 
বিভাজ্য হজি । উিাহরণ:- ৩২৭০, ৫৭৬০ । 
 
৭। ৩দ্বারা বিভাজ্যতার বিয়ম কী? 
 
উ: ১৫=১+৫=৬।  /  ১৮=১+৮=৯ 
      ২১=২+১=৩  / ৩২৪=৩+২+৪=৯ 
জযসি সংখ্যার অঙ্ক সমবি ৩ দ্বারা বিভাজ্য হজি, জসইসি সংখ্যা ৩দ্বারা 
বিভাজ্য হজি । উিাহরণ :- ৪৩২০, ২৬৬১ । 
 
৮। মি জর্জক একটি বতি অজঙ্কর সংখ্যা জিখ্ যাহা ২,৩,৫,১০ দ্বারা 
বিভাজ্য হজি? 
 
উ:        ে  ি  এ 
       ৫  ৪  ০   ( ১০ দ্বারা বিভাজ্য হজি  একজকর ঘজর 
প্রর্জম ০ িসাজত হজি, িাবক ঘজর ৩দ্বারা বিভাজ্য হজি এমি  সংখ্যা 
িসাজত হজি ।) 
 



 

 

৯। বিম্নবিবখ্ত সংখ্যা গুবি বিবিথি সাবরজত িাসও ( একই সংখ্যা 
একাবযক সাবরজত িসজত পাজর)  
১৭৪০,৫২৬৮,৬২৮০,২৭৪৫,৪৬৩৫, 
৩৭১৬ 
উ:______________________________________ 
   ২দ্বারা বিভাজ্য ।১৭৪০।৫২৬৮।৬২৮০।৩৭১৬। 
__________________________________________ 
   ৩দ্বারা বিভাজ্য ।১৭৪০।৫২৬৮। ২৭৪৫। 
__________________________________________ 
     ৫দ্বারা বিভাজ্য ১৭৪০।৬২৮০। ২৭৪৫।৪৬৩৫। 
__________________________________________ 
      ১০দ্বারা বিভাজ্য  ১৭৪০।৬২৮০।      
_________________________________________। 
 
১০। ৬৮*২  :- *স্হাজি এমি একটি অঙ্ক িসাও যাহার  ফজি 
সংখ্যাটি ৩ দ্বারা বিভাজ্য হজি? 
 
উ: ৬৮২২  
(৬+৮+২=১৬+*=১৬+২=১৮; ১৮ সংখ্যাটি ৩দ্বারা বিভাজ্য )। 
 সুতরাং * স্থাজি ২ িসাজত হজি  । 
 
 
 
ব িঃদ্রিঃ 

➢ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যবে  ঝুদে 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 া। 



 

 

 


