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পরামশর্ - rর িদেকর সমসয্াgেলা েশেষর িদেকর সমসয্ার তুলনায় aেপkাকৃত সহজ। কােজ rেত pথম িদককার
সমসয্াgেলা করা ভাল। সকল pে র মান সমান।
Suggestions: Earlier problems are intended to be easier than later problems; try the
beginning problems first; all problems have equal weight
1. eকিট ঘের জন রাজনীিতিবদ বেস আেছন। eেদর pেতয্েক হয় সৎ aথবা dনর্ীিতবাজ। তেব, কমপেk eকজন সৎ। আবার েযেকান
diজেনর মেধয্ eকজন aসৎ। রাজনীিতিবদেদর মেধয্ কেতাজন সৎ আর কেতাজন dনর্ীিতবাজ?
300 politicians are sitting in a room. Each one is corrupted or honest. At least one is honest. Given any
two politicians, at least one is corrupt. How many are corrupted and how many are honest?
x2 5
2. পূণর্সংখয্ায় সমাধান িনণর্য় কর
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2 y
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2 y
3. ABC eকিট সূkেকাণী িtভুজ।  BAC eর সমিdখnক, B িবnু েথেক AC বাhর uপর aংিকত লm eবং AB বাhর লmিdখnক
eকiিবnুেত েছদ কের।  BAC-eর মান িনণর্য় কেরা।
Triangle ABC is acute with the property that the bisector of  BAC and the altitude from B to side
AC and the perpendicular bisector of AB intersect at one point. Determine the angle  BAC.

Find all integral solutions of the equation

4. ABC eকিট সূkেকাণী িtভুজ eবং M িtভুেজর পিরেকnd। িtভুেজর aভয্nের P িবnু িনণর্য় কেরা যা িনেচর শতর্াবলীেক পূরণ কের
APB
BPC
CPA
1
 2, 1
 2, 1
2
ACB
BAC
CBA
Triangle ABC is acute and M is its circumcenter. Determine what points P inside the triangle satisfy
APB
BPC
CPA
1
 2, 1
 2, 1
2
ACB
BAC
CBA
5. ABC িtভুেজ  A = 900। BCeর মধয্িবnু M। AC eর uপর D িবnু eমনভােব েনoয়া হল যােত AD = AM হয়। AMC o
BDC িtভুেজর পিরবৃt diিট পরsরেক C o P িবnুেত েছদ কের। (  ACB o  PCB) –eর aনুপাত েবর কেরা।
In triangle ABC,  A = 900. M is the midpoint of BC. Choose D on AC such that AD = AM. The
circumcircles of triangles AMC and BDC intersect at C and at a point P. What is the ratio of angles:
(  ACB)/(  PCB)?
6. 40 জন মুভাসর্ {গিণত aিলিmয়াড েscােসবক} বৃtাকাের বেস আেছ। মুিনর হাসান তােদর মধয্ েথেক 3জনেক ৈদবচয়েন (িনিবর্চার)
িনবর্ািচত কেরেছ পুরsার িবতরনী aনু ােন সহায়তা করার জনয্। কেতাভােব েscােসবকেদর বাছাi করা যােব, যােত ঐ 3জেনর মেধয্
কমপেk diজন বাছাi-eর আেগ পাশাপািশ বেসিছল?
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Forty MOVers (Mathematical Olympiad Volunteers) are sitting in a circle. Munir Hasan randomly
chooses 3 volunteers to help in the awards ceremony. In how many ways can the volunteers be chosen
such that at least 2 of the volunteers were sitting next to each before being chosen?
7. 1 o 0 পরপর থােক eরকম িসেকােয়েnর uদাহরণ হেলা N = 1010101 eবং eখােন N-eর ৈবিশ য্ হেলা 99N = 99999999।
eখন, কেতাgেলা েমৗিলক সংখয্া আেছ েযgেলােক eরকম 1 o 0 -eর পরপর িসেকােয়n আকাের েলখা যােব েযখােন pথম o েশষ a
হেব 1?
How many positive prime numbers can be written as an alternating sequence of 1's and 0's where the
first and last digit is 1? An alternating sequence of 1's and 0's is for example: N = 1010101, and has
the property that 99N = 99999999.
8. A েktিট x ak,

x
x2
y
সরলেরখা o
 y 2  1 uপবৃt dারা সীমাবd। B েktিট y-ak, y = mx সরলেরখা o
2
9

x2
 y 2  1 uপবৃt dারা সীমাবd। m –eর েকান মােনর জনয্ A o B –eর েktফল সমান হেব?
9
x2
x
The region A is bounded by the x-axis, the line y  , and the ellipse
 y 2  1 . The region B is
2
9
2
x
bounded by the y-axis, the line y = mx, and the ellipse
 y 2  1 . Find m such that area of region A
9
is the equal to the area of region B.
9. eকিট n×n দাবােবােডর্র pিতিট বগর্ হয় লাল aথবা সবুজ। েবাডর্িটেক eমনভােব রং করা হেয়েছ েয, েযেকান 2×2 bেকর সংলg বেগর্র
মেধয্ িঠক 2িট সবুজ o িঠক 2িট লাল বগর্ রেয়েছ। কেতাভােব ei দাবা েবাডর্িটেক রং করা যােব। লk কেরা েয, 2×2 দাবােবােডর্র জনয্
সংখয্ািট হেc 6 eবং 3×3 েবােডর্র েবলায় েমাট uপায় হেলা 14 যা 2 3 েথেক বড়।
Problem 9: Each square of an n×n chessboard is either red or green. The board is colored such that in
any 2×2 block of adjacent squares there are exactly 2 green squares and 2 red squares. How many
ways can the chessboard be colored in this way? Note the number of ways for a 2×2 chessboard is 6
and the number of ways for a 3×3 chessboard is 14 which is bigger than 2 3 .
10. সূkেকাণী ABC িtভুেজর লmেকnd H। িtভুজিটর পিরবৃেtর েকnd K eবং বয্াসাধর্ R = 1। HK eবং BC েরখার েছদিবnু D। েদoয়া
আেছ, DK.(DK - DH) = 1। ABHC েkেtর েktফল িনণর্য় কেরা।
Problem 10: H is the orthocenter of acute triangle ABC. The triangle is inscribed in a circle with
center K with radius R = 1. Let D is the intersection of the lines passing through HK and BC. Also,
DK.(DK - DH) = 1. Find the area of the region ABHC.
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