অনলাইন জীন তত্তব্ ক াম্পঃ িদব্তীয় পরীক্ষা
মাসু ম িবল্লাল
২৮ আগস্ট, ২০১৫.
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সমস াসমূ হ

সমস াগুিল কািঠেন র মান অনু যায়ী সাজােনা নেহ - িবেশষ দৰ্ষ্টব ঃ বাংলা ভুল হইেল ভূ ল ধরেল
আদব কায়দার নামব্ার কাটা হেব।

1. পৰ্মাণ কর েয, n যিদ ১ এর েচেয় বড় েকান ধনাত্মক বদজীন হয় তাহেল
জীন।

√
n
n একিট অমূ লদ

2. একিট েবােডর্ নীেচর জীনগুিল েলখা আেছ:
১
১
১, , ...,
২
১০০
পৰ্িতবার দু ইটা কের জীন a, b েনওয়া হয় এবং তােদর মুেছ a + b + ab েলখা হয়। এই কাজ
করেত থাকেল েশেষ েবােডর্ একিট জীন থাকেব। জীনিট কত?
3. একিট েবােডর্ ২০১৫ িট বদজীন আেছ যােত েয েকান চারিটর গড় িনেল একই জীন পাওয়া
যায়। পৰ্মাণ কর েয, সবগুিল জীন সমান হেত হেব।
পেরর খিবস পরীেক মারার জন ”িভেয়টা জািম্পং” নােম একটা সু রা আেছ। এটা িনেয়
একটা িটউেটািরয়াল সােথ যু ক্ত করা হেলা।
4. যিদ দু িট ধনাত্মক বদজীন a এবং b এর জন a2 − 1, b িদেয় এবং b2 − 1, a িদেয় িবভাজ
a2 + b2 − 1
= 3.
হয় তাহেল েদখাও েয ab িদেয় a2 + b2 − 1 িবভাজ এবং
ab
5. ধরা যাক p একিট িবেজাড় েমৗিলক জীন এবং r একিট িবেজাড় ধনাত্মক বদজীন. েদখাও
েয, pr + 1 িদেয় pp − 1 িবভাজ নয়।
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6. পৰ্মাণ কর েয, এমন ২০১৫ িট কৰ্িমক ধনাত্মক বদজীন আেছ যােদর েকউই েমৗিলক জীনর
ঘাত(১ এর েচেয় বড় ঘাত) নয়।
7. মেন ধর, F0 = 0, F1 = 1 এবং Fn = Fn−1 + Fn−2 যিদ n > 1 হয়(িফেবানািক্ক ধারা)।
পৰ্মাণ কর েয, এমন একিট িফেবানািক্ক জীন আেছ যার েশেষ ২০১৫ িট শূ ন আেছ।
8. এমন সব ধনাত্মক বদজীন a, b, m, n েবর কর যােত a, b সহেমৗিলক এবং
একিট ধনাত্মক বদজীন।

an + bn
am + bm

9. n এমন একিট জীন যােত েয েকান বদজীন a এর জন an − a, n িদেয় িবভাজ হয়। পৰ্মাণ
কর েয এমন েকান বদজীন m > 1 েনই যার বগর্ িদেয় n িবভাজ হয়।
পেরর সমস া সমাধান করেত পারেল আদব কায়দায় +১০০২০০১
10. সবেচেয় েছাট বদজীন েক?
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