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সকল pে র মান সমান। All problems are of equal value.
1.

1 1 1 1 1
     1 হেল x eর মান েবর কেরা।
2 3 12 18 x
1 1 1 1 1
Given that      1 , what is the value of x .
2 3 12 18 x

2. 3-a িবিশ েবেজাড় সংখয্াgেলার মেধয্ েয সংখয্াgেলার aে র gণফল 140 েসসংখয্াgেলার েযাগফল
কেতা?
Determine the sum of all odd 3-digit numbers whose product of digits is equal
to 140?
3. eকিট 3×3 েচকারেবােডর্র নয়িট বগর্েক eমনভােব রং করেত হেব যােত pেতয্ক সাির, pেতয্ক কলাম o
d্িট কেণর্র মধয্কার diিট বেগর্র রং eকi না হয়। কমপেk কেতা রকেমর রেঙর দরকার?
The nine squares of a 3×3 checkerboard must be painted so that each row, each
column, and each of the two diagonals have no two squares of the same colour.
What is the least number of colours needed?
4. x 2  8 xy  9 y 2  16 y  10 রািশমালার সmাবয্ সবর্িনm মান কেতা? ( x o y বাsা সংখয্া)
Find the least possible value of the expression, x 2  8 xy  9 y 2  16 y  10 . ( x and
y both real number)
5. eকিট N x N িgড েথেক আিবর িতনিট িবnু েবেছ িনেয় িtভুজ আঁকেছ। মজার িবষয় হেলা, আিবর
pিতবারi (,) ei িবnুিট বাছাi কের। eভােব আিবেরর আঁকা সবেচেয় বড় েktফল িবিশ িtভুেজর
েktফল িনণর্য় কেরা। (েতামার utেরর সপেk যুিk দাo)
In a N x N grid, Abir picks three lattice points as vertexes of a triangle.
urprisingly, he always chooses the (0,0) point. What is the largest area of the
triangle Abir can draw? (Justify your answer.)
6. eকিট বগর্েktেক সমান েktফল িবিশ িতনিট েkেt ভাগ করা হল (িনেচর ছিব েদেখা)। সমাnরাল
েরখাdেয়র মধয্বতর্ী দূরt 1 েস.িম. হেল বগর্েktিটর েktফল কেতা?
A square is divided into three pieces of equal area as shown. The distance
between the parallel lines is 1 cm. What is the area of the square?

1 cm

7.

7
েক
26

1 1
 আকাের pকাশ কেরা েযখােন a o b ধনাtক পূণর্সংখয্া।
a b
7
1 1
as  (a and b, both are positive integers)
Express
26
a b

8. eকi সমতেল িতনিট িবnু আেছ। ei িতনিট িবnু িদেয় েয কয়িট সামাnিরক (সামাnিরেকর চারিট
শীষর্িবnুর িতনিট aবশয্i ei িতনিট িবnু হেব) আঁকা সmব তােদর মেধয্ সেবর্াc o সবর্িনm পিরসীমা
িবিশ সামাnিরক diিটর েktফেলর পাথর্কয্ েবর কেরা।
There are three points in a plane. One can draw as many parallelograms as
possible keeping those three points as the three vertices of the parallogram.
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Find the difference between the area of parallelogram having the largest
perimeter possible and the parallelogram having the minimum perimeter
possible.
9. িতনবাh িবিশ eবং ধনাtক েktফল িবিশ বhভুজ হেলা িtভুজ। eকিট িtভুেজর eকিট েকাণ eকi
িtভুেজর aপর eকিট েকােণর িdgন। ei diিট েকােণর eকিটর মান 120 িডgী। িdতীয় বৃহtম েকােণর
সমিdখnক eর িবপরীত বাhেক D িবnুেত েছদ কেরেছ। বৃহtম েকােণর শীষর্ েথেক D িবnুর দূরt 10
েসিম. যিদ িtভুজিটর বৃহtম বাhর ৈদঘর্ 2x হয়, তেব িনেচর সmকর্ িসd হয়।
x 4  C 3 x 3  C 2 x 2  C1 x  1875  0

C1, C2 o C3-eর মান িবে ষণ কের েবর কেরা। (সাহাযয্ : diিট সদৃশেকাণী িtভুেজর বাhgিলর
aনুপাত েকমন?)
A triangle is a polygon with three sides and a strictly positive area. One
angle of a triangle is twice of another angle of the same triangle. An angle of
this triangle is 120 degree. The bisector of the second largest triangle
intersects its opposite side at point D. The distance of D from the vertex
containing the largest angle is 10 cm. If the length of the largest side of this
triangle is 2x, then a relationship like the following is true:
x 4  C3 x 3  C 2 x 2  C1 x  1875  0

Find the value of C1, C2 and C3 analytically. (Hints –What is the relation
between the sides of two similar triangles.)
10. eকিট adুত ভাষায় মাt d্িট বণর্ আেছ, a আর b। আবার েমেন েনoয়া হেয়েছ েয, বণর্ a eকিট শbo
বেট। িনেচর িনয়ম েমেন েসখােন নতুন শb ৈতির করা যায় (i)
েযেকান শেbর ডানপােশ eকিট b বসােল নতুন শb ৈতির হয়,
(ii) যিদ েকান শেb aaa থােক তেব েসিটেক b dারা pিতsািপত করেল নতুন শb হয়,
(iii) যিদ েকান শেb bbb থােক তেব তা eেকবাের েফেল িদেলo শb হয়,
(iv) েকান শেb বণর্gিল েযভােব থােক েসgেলােক kম িঠক েরেখ পরপর diবার িলখেলo নতুন
শb হেব।
uদাহরণ িহসােব বলা যায়, (iv) িনয়ম aনুসাের aa শb (কারণ, a eকিট শb যা েমেন েনoয়া হেয়েছ
rেতi), আবার (iv) aনুসাের aaaa-o eকিট শb। সুতরাং, (ii) নং িনয়ম aনুসাের ba eকিট শb,
যােত (i) নং িনয়ম pেয়াগ করেল bab-o eকিট শb। আবার যিদ (i) নং িনয়ম pেয়াগ কির তাহেল
babb শb পােবা। eখন আবার (iv) নং িনয়েম babbbabb হেc eকিট নতুন শb। সবেশষ (iii)
িনয়েম baabb eকিট শb।
pমাণ কেরা েয, ei ভাষায়, baabaabaa েকান শb নয়।
In a strange language there are only two letters, a and b, and it is postulated
that the letter a is a word. Furthermore, all additional words are formed
according to the following rules:
i. Given any word, a new word can be formed from it by adding one b at
the right hand end.
ii. If in any word a sequence aaa appears, a new word can be formed by
replacing aaa by the letter b.
iii. If in any word a sequence bbb appears, a new word can be formed by
omitting bbb.
iv. Given any word, a new word can be formed by writing down the
sequence that constitutes the given word twice.
For example, by (iv), aa is a word, and by (iv) again, aaaa is a word. Hence
by (ii) ba is a word, and by (i), bab ia also a word. Again, by (i), babb is a
word, and so by (iv), babbbabb is also a word. Finally, by (iii) we find that
baabb is a word.
Prove that in this language baabaabaa is not a word.
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