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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. f : R  R একিট ফাংশন যন সকল বা ব সংখ া x এর জন f ( x )   f (  x )  f ( x  1) হয়। f ( 2013) এর মান কত?
If f : R  R is a function such that

f ( x )   f (  x )  f ( x  1) for all real x, then what is the value of

f ( 2013) ?
২. একিট ব ভুজেক অ কৃত ব ভুজ বলা হেব যিদ এর কান একিট শীষ এর আেগর এবং পেরর শীষ িটর সংেযাজক রখাংেশর উপর অব ান কের।
ABCDE প ভুেজ AB = AE, BC = DE। P এবং Q যথা েম AE এবং AB এর মধ িব ু। PQ||CD, BD রখাংশ AB এবং DE
উভেয়র উপরই ল । মাণ কর য ABCDE একিট অ কৃত প ভুজ।
A polygon is called degenerate if one of its vertices falls on a line that joins its neighboring two vertices. In a
pentagon ABCDE, AB = AE, BC = DE. P and Q are midpoints of AE and AB. PQ||CD, BD is perpendicular
on both AB and DE. Prove that ABCDE is a degenerate pentagon.
৩. ABCDEF be a regular hexagon with AB = 7. M is the midpoint of DE. AC and BF intersect at P, AC and
BM intersect at Q, AM and BF intersect at R. Find the value of [APB] + [BQC] + [ARF]  [PQMR]. Here [X]
denotes the area of polygon X.
ABCDE একিট সুষম ষড়ভুজ, AB = 7। M, DE এর মধ িব ু। AC ও BF পর রেক P িব ুেত, AC ও BM পর রেক Q িব ুেত এবং
AM ও BF পর রেক R িব ুেত ছদ কের। [APB] + [BQC] + [ARF]  [PQMR] এর মান িনণয় কর, যখােন [X] ারা X
িটর
ফল িনেদশ করা হয়।
৪. ABCD is a quadrilateral where B = D = 900. E and F are two points on BD such that AE is perpendicular
to BD and CFǁAE. Prove that, DE = BF.
ABCD চতুভুেজ B = D = 900। BD এর উপর E এবং F এমন িট িব ু যন AEBD এবং CF||AE হয়। মাণ কর য, DE =
BF.
৫. ABCD ািপিজয়াম আকৃিতর একিট ধান ত, যার সব জায়গায় সুষমভােব ধান ফেলেছ। কৃষকরা ধান কেট েতর ধাের (AB, BC, CD,
DA) িনেয় রােখ, তেব সে ে ওই ধারিট েতর ধান কাটার ান হেত সবেচেয় িনকটবতী। এই শত অনুযায়ী CD ধাের স ূণ ধােনর কত অংশ জমা
হেব? যখােন DAB = ABC = 1200, BCD = CDA = 600, AB = BC = 50 একক।
ABCD is a paddy field of trapezoidal shape. Growth of paddy has been uniform everywhere in the field.
Farmers are cutting the paddy and piling it in the nearest edge (AB, BC, CD or DA). What is the portion of the
total paddy that is piled up in the side CD? It is given that, DAB = ABC = 1200, BCD = CDA = 600,
AB = BC = 50 units.
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৬. There are some boys and girls in a class. Every boy knows exactly r girls, and every girl knows exactly r
boys. Show that there are an equal number of boys and girls in the class. (Assume that knowing is mutual, i.e. if
A knows B then B knows A.)
একিট ােস বশ িকছু ছেলেমেয় রেয়েছ। িতিট ছেল িঠক r সংখ ক মেয়েক চেন, আবার িতিট মেয় িঠক r সংখ ক ছেলেক চেন। ধের নাও, এই
চনার ব াপারিট পার িরক, অথাৎ A যিদ B ক চেন তাহেল B ও A ক িচনেব। দখাও য, ঐ ােস ছেল ও মেয়র সংখ া সমান।
৭. ABCD is a quadrilateral. AB||CD. P is a point on AB and Q is a point on CD. A line parallel to AB intersects
AD, BC, CP, AQ, BQ at points M, N, X, Y, R, S respectively. Prove that MX+NY=RS.
ABCD চতুভুেজ AB||CD। AB এর উপর P এবং CD এর উপর Q একিট িব ু। AB এর সমা রাল একিট রখা AD, BC, CP, AQ,
BQ ক যথা েম M, N, X, Y, R, S িব ু েলােত ছদ কের। দখাও য MX + NY = RS
৮. There are n cities in a country. Between any two cities there is at most one road. Suppose that the total
number of roads is n. Prove that there is a city such that starting from there it is possible to come back to it
without ever travelling the same road twice
একিট শহের n সংখ ক শহর আেছ। যেকান িট শহর সেবা একিট রা া িদেয় সংযু । শহের মাট রা ার সংখ া n। মাণ কর য ঐ শহের এমন
অ ত একিট শহর আেছ যখান থেক চলেত
কের একই রা া বার ব বহার না কের ঐ শহের িফের আসা স ব।
৯. If there exists a prime number p such that p  2q is prime for all positive integer q smaller than p, then p is
called an "awesome prime". Find the largest "awesome prime" and prove that it is indeed the largest such prime?
যিদ এমন কান মৗিলক সংখ া p থােক যার চেয় ছাট সকল ধনা ক পূণ সংখ া q এর জন p  2q সংখ ািটও মৗিলক হয় তেব p সংখ ািটেক
‘চমৎকার মৗিলক সংখ া’ বলা হয়। সবেচেয় বড় চমৎকার মৗিলক সংখ ািট িনণয় কর এবং মাণ কর য এিটই সববৃহৎ চমৎকার মৗিলক সংখ া।
১০. একিট বৃে র ওপর ঘিড়র কাঁটার িবপরীত িদেকর েম ছয়িট িব ু যথা েম A, B, C, D, E ও F নওয়া হল। AB, CD, EF ওই বৃে র
িতনিট ব াস িভ জ া। AB ও DC ক বিধত করেল Z িব ুেত, CD ও FE ক বিধত করেল X িব ুেত এবং EF ও BA ক বিধত করেল Y
িব ুেত ছদ কের। AC ও BF এর ছদ িব ু P, CE ও BD এর ছদ িব ু Q এবং AE ও DF এর ছদ িব ু R। YQ ও ZR এর ছদ িব ু O
হেল XOP কােণর মান িনণয় কর।
Six points A, B, C, D, E, F are chosen on a circle anticlockwise. None of AB, CD, EF is a diameter. Extended
AB and DC meet at Z, CD and FE at X, EF and BA at Y. AC and BF meets at P, CE and BD at Q and AE and
DF at R. If O is the point of intersection of YQ and ZR, find the angle XOP.

৮ ফ য়াির ২০১৩, স

যােসফ হায়ার সেক াির

ুল

2

