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িত সমস ার মান ১০। সমস া েলা কািঠন অনুসাের সাজােনার চ া করা হেয়েছ। ে র ন র ব তীত িতিট সংখ া ইংেরিজেত লখা। সমস ার সমাধান
মূল উ রপে িলখেত হেব। রাফ করার জন মূল উ রপে র পছন অংশ ব বহার করা যােব। বাড়িত কাগজ িনেল সখােন নাম ও রিজে শন ন র লখা
বা নীয়।
১. নািজয়ার মুেঠােফােন একটা অ ূত সমস া রেয়েছ। িতবার স যখন কান খুেদবাতা পাঠায়, সিট তার কল িলে থাকা আেগর সব েলা না ােরও
চেল যায়। কান এক সমেয় নািজয়া তার ফােনর কল িল িডিলট করল। এরপেরর খুেদবাতািট মাবাইল থেক পাঠােনা 16 তম খুেদবাতা হেল িডিলট
করার আেগ তার কলিল কয়িট না ার িছল?
Nazia’s mobile phone has a strange problem. Each time she sends an SMS, it is also sent to all the existing
numbers of her call list. At some point Nazia deletd her call list. The next SMS she sent was the 16th SMS sent
from her mobile phone. How many numbers were there in her call list before she deleted her call list?
২. এমন িট সমি বা ি ভুজ স ব যােদর
ফল 120 বগ একক এবং িতিট বা র দঘ একিট পূণসংখ া। এেদর মেধ একিট ি ভুেজর িতনিট
বা র দঘ 17, 17 ও 16 একক। অপর ি ভুজিটর িতনিট বা র দঘ কত হেব? [সংেকত: সমি বা ি ভুেজ শীষ হেত ভূিমর ওপর অি ত ল ভূিমেক
সমি খি ত কের।]
Two isosceles triangles are possible with 120 square unit area of each and length of edges are integers. Such
one is with 17,17 and 16 unit edges. Determine the length of edges of second one. [Hint: In ∆ABC if AB=AC
and AD is perpendicular to BC then BD=CD.]
৩. ∆ABC এ AN, BC এর ওপর এবং BM, AC এর ওপর ল । BC=10, AC=12 এবং AN=6। BM এর দঘ িনণয় কর।
ABC is a triangle where AN is perpendicular to CB and BM perpendicular to AC. The length of BC is 10, that
of AC is 12 and that of AN is 6. Find the length of BM.
৪. ধর, a এমন একিট পূণ সংখ া যা 2 ারা িবভাজ িক 4 ারা িবভাজ নয়। সেবা ধনা ক পূণ সংখ া n এর মান কত যন 2n ারা a2012+ a2013
+ ........ + a3012 িবভাজ ?
Let a be an integer divisible by 2 but not divisible by 4. What is the largest positive integer n such that 2n
divides a2012+ a2013 + ........ + a3012?
৫. একিট ােস িকছু সংখ ক ছেল এবং মেয় আেছ। েত ক ছেলর িঠক িতন জন মেয় ব ু এবং েত ক মেয়র িঠক িতন জন ছেল ব ু আেছ। যিদ
ঐ ােস 13 জন ছেল থােক তাহেল সখােন কতজন মেয় আেছ? ( ধের নও ব ু হল পার িরক স ক, A যিদ B এর ব ু হয় তাহেল B এর ব ু
A হেব।
There are some boys and girls in a class. Every boy has exactly three girlfriends, and every girl has exactly three
boyfriends. If there are 13 boys in the class, how many girls are there? (Assume that friendship is mutual, i.e. if
A is friend of B then B is also friend of A.)
৬. তামার ঘের একিট কের 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 কিজ ওজেনর বাটখারা আেছ এবং বারা ায় একিট দাঁিড়পা া আেছ যই দাঁিড়পা ার
বামপা ায় কান বাটখারা রাখামা তার ওজন ি ণ হেয় যায়। তুিম িতবার 3 িট কের বাটখারা ঘর থেক এেন দাঁিড়পা ায় এমনভােব রাখেছা যন
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দাঁিড়পা া কানিদেক হেল না পের। িতবার আবার তামার ওজন বহন করার মতা 3 কিজ কের কমেছ। থমবার ওজন নওয়ার সময় তামার 20
কিজ বহন করার মতা িছল। কতভােব তুিম সব েলা বাটখারা এেন দাঁিড়পা ায় রাখেত পার?
There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kg weights in your home and only one piece of each and a balance. If you keep
a weight on the left side of that balance its weight becomes twice. Every time you keep three weights so that the
balance remains in equilibrium. And every time you carry 3 kg less weight than previous time. First time you
may carry 20 kg weight. In how many ways do you can keep weights on balance?
৭. একিট ধনা ক পূণ সংখ ােক “ফা াবুলাস” বলা হয় যিদ এর থেক ছাট একিট ফা াবুলাস ধনা ক পূণসংখ া থােক। সবেমাট কত েলা
ফা াবুলাস পূণসংখ া আেছ?
A positive integer is called “Fantabulous” if there is another fantabulous positive integer smaller than it. Find the
number of fantabulous integers.
৮. ABCD একিট আয়তে । যখােন AB=√2 এবং BC=√6। P এবং Q, AC এর উপর এমন ইিট িব ু যন AP=CQ। P ও Q হেত
BC এবং AD এর উপর যথা েম PR এবং QS ল আঁকা হল। যিদ PQRS র স এবং PR=CQ হয় তেব PQ এর দঘ িনণয় কর।
ABCD is a rectangle where AB= √2 and BC= √6 . P and Q are two points on AC such that AP=CQ. From P
and Q two perpendicular PR and QS are drawn on BC and AD respectively. If PRQS is a rhombus and
PR=CQ, then find the length of PQ.
৯. িট পূণ সংখার গসা ও লসা র অনুপাত 1:36 এবং এেদর যাগফল 5460। এই িট পূণ সংখ ার মেধ পাথক কত?
The ratio of G.C.D and L.C.M of two integers are 1: 36 and sum of the integers is 5460. What is the difference
between these two integers?
১০. ∆ABC এর অভ ের O একিট িব ু। A,O; B,O এবং C,O যাগ কের বিধত করেল তারা BC, AC এবং AB বা েক যথা েম D, E ও
F িব ুেত ছদ কের। AF:BF=4:3 এবং ∆BOF ও ∆BOD এর
ফল যথা েম 60 ও 70 বগ একক। ∆AOF, ∆AOE, ∆COE ও
∆COD এর মেধ সবািধক
ফল িবিশ ি ভুজ
কানিট এবং এর
ফল কত?
There is a point O inside ∆ABC. After joining A,O; B,O and C,O extend those line and they will intersect BC,
AC and AB at points D, E and F respectively. AF:FB=4:3 and area of ∆BOF and ∆BOD is 60 and 70 square
unit respectively. Find the triangle with the largest area among ∆AOF, ∆AOE, ∆COE and ∆COD and write
down the area of that one.
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