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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. 7 জন নারী 7 িদেন 7িট নকশীকাঁথা তির করেত পােরন। 5 িট নকশীকাঁথা তিরেত 5জন নারীর কয়িদন লাগেব?
A group of 7 women takes 7 days to make 7 Nokshikatha. How many days will a group of 5 women take for making 5
Nokshikatha?
২. 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?
৩. একিট ঘনক আকৃিতর কে ছয়িট দওয়াল আেছ ( মেঝ, ছাদ এবং পূব,পি ম,উ র,দি েণর দওয়াল)। একিট ফিড়ং কে র দি ণ-পি ম কােণ মেঝেত বেস
আেছ। তােক লািফেয় উ র-পূব কােণর ছােদ পৗঁছােত হেব। স ধু উপেরর িদেক, উ র িদেক অথবা পূব িদেক লাফ িদেত পারেব এবং িত লােফ স েমর
দেঘর এক-তৃতীয়াংশ অিত ম করেত পাের। ফিড়ংিট তার িতিট উপেরর িদেক লােফর জন 5 পেয় , পূব িদেক লােফর জন 3 পেয় এবং উ র িদেক লােফর
জন 1 পেয় পােব। ফিড়ংিট তার ল
ােন পৗঁছােনার জন য পিরমাণ সেবা ও সবিন পেয় অজন করেব তােদর মেধ পাথক কত?
A cube-shaped room has six walls (floor, roof and east, west, north, south walls). A grasshopper is sitting at the southwest corner of the floor. The grasshopper needs to go to the north-east corner of the roof by jumping upward, northward
or eastward and in each jump it goes one-third of the room's length. If the grasshopper gets 5 points for each upward
jump, 3 points for each eastward jump and 1 point for each northward jump, then what is the difference of the maximum
and the minimum number of points it can have when it reaches its destination?
৪. কান Keyboard এ 3 সািরেত ধুমা ইংেরিজ বণমালার অ র েলা সাজােনা আেছ। একজন থম সাির থেক একিট key press করল যন সািরিটেত ঐ
key এর ইপােশ সমান সংখ ক key থােক। আেরকজন ি তীয় সাির থেক একই ভােব একিট key press করল যন ইপােশ সমান সংখ ক key থােক এবং
তৃতীয় জন তৃতীয় সাির থেক একিট key এভােব press করল। দখাও য এরকম হওয়া স ব না।
The English alphabets are arranged in 3 rows in the Keyboard. Now somebody presses one key in the first row in such a
way that there will be same number of keys both side of that key in that row. Now second person presses a key in the
second row maintaining the same rule and third person also does the same for the third. Show that it is impossible.
৫. য কান ইিট সংখ া x এবং y এর জন তােদর পরমানেক এমনভােব কাশ করা হয় যন |x-y| = x এবং y সংখ া ইিটর পাথক ।েযমন |5-2| = 3, |3-9|
= 6। ধির
এমন কত েলা সংখ ার ধারা যখােন িতিট পদ তার পূেবর পদ অেপ া বড়। যিদ S = | - | + | - | …
+|

-

| হয় তেব কমপে কত েলা সংখ া জানা থাকেল তুিম S বর করেত পারেব।

For any two numbers x and y, the absolute value of x and y is defined as |x-y| = difference between the numbers x and y.
For example, |5-2| = 3, |3-9| = 6. Let
be a sequence of numbers such that each term in the
sequence is larger than the previous term. Let S = |

-

|+|

-

|…+|

-

|. What is the minimum number of

numbers that you need to know from the sequence in order to find S?
৬. ব ভুজ হল িতন বা তার অিধক বা ারা একই সমতেল আব
। যমন- ি ভুেজর বা িতনিট, চতুভুেজর বা চারিট,
প ভুেজর বা পাঁচিট, এরকম ভােব বা র সংখ া অনুসাের এেদর নাম বলা হয়। একিট সুষম ব ভুেজর িতিট বা পর র
সমান ও িতিট কাণ পর র সমান।
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তামার েমর মেঝেত টাইলস লাগােনা হেব। তামার বাবা তামােক িজে স করল, তুিম িক আকৃিতর(ব ভুজ) টাইলস লাগােত চাও? িক শত হল
(ক) তুিম একিটমা সুষম ব ভুজ আকৃিতর টাইলস ব াবহার করেত পারেব।
(খ) টাইলস লাগােল যােত টাইলস েলার মােঝ কান ফাঁকা ান না থােক।
(গ)একিট টাইলস অপরিটর উপর লাগােনা যােব না।
(ঘ) তামার
েমর মেঝর
ফল বা আকৃিত িবেবচনায় আনার
েয়াজন নই। উপেরর িতনিট শত পূরণ করেলই চলেব।
িচ এঁেক দখাও তুিম িক িক আকৃিতর টাইলস ব াবহার করেত পারেব এবং কারণ িলখ বািক েলা কন ব াবহার করেত পারেব না? তামার বুঝার সুিবধার জন
একিট উদাহরণ িচ দখােনা হল যখােন সুষম চতুভুজ আকৃিতর টাইলস ব াবহার করা হেয়েছ।
A polygon is an area bounded by three or more edges in a plane. For example a triangle has three edges, a quadrilateral
has four edges, a pentagon has five edges and in this way they’re given name by their number of edges. A regular
pentagon is with mutually equal edges and mutually equal angles.
Your father is going to set tiles on your room’s floor. He asked your choice of tiles(polygon). But there are some
conditions.
(a) You can choose only one type of regular polygon.
(b) When tiles will be set, there must be no gap among them.
(c) No overlapping is allowed.
(d) You shouldn’t be concerned about your room size rather above three conditions.
Which types of regular polygon do you can use and draw figure how do they satisfy above conditions? Write down the
logic of not using other regular polygons rather yours. Here is a sample picture for you.
৭. আেরিফন,ফরহাদ,িহমু,মাহিদ,রাঁিচ,সািদয়া,তুষার এরা সাত ব ু ঢাকার লশােন একই সরলৈরিখক রা ার পােশ বািড়েত থােক।তুষােরর বাসা থেক বািকেদর
বাসার দূর িনেচ দওয়া হল।তুষােরর বাসা রা া র াে অবি ত। িতিদন িবকােল তারা গ করার জন রা ার ওপর একিট জায়গায় জেড়া হয়। যুি সহ
তুিম ওই রা ার ওপর এমন একিট জায়গা খুঁেজ বর কর যন ওই জায়গায় সবার বাসা থেক আসেত য দূর অিত ম করেত হয় তার যাগফল যন সবিন
হয়।তুষােরর বাসা থেক ওই জায়গার দূর কত?
Arefin, Farhad, Himu, Mahdi, Rachi, Sadia and Tusher are seven friends and live in Gulshan by the side of same linear
road. Distances of others home from Tusher home are given below. Tusher’s home is at the starting point of that road.
They meet at the same place on that road every evening for gossiping. Find a place on that road so that the sum of
distances of that place from everyone’s home is minimum. Write down your logic and distance of that place from
Tusher’s home.
সািদয়া (Sadia)
রাঁিচ (Rachi)
মাহিদ (Mahdi)
িহমু (Himu)
ফরহাদ (Farhad)
আেরিফন (Arefin)

তুষােরর বাসা থেক দূর (Distance from Tusher’s home)
1
2
5
9
13
17

৮. 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.)
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