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মূল utরপেt সমসয্ার সমাধান করেত হেব। সকল সংখয্া iংেরিজেত েলখা। pিতিট pে র মান সমান। p gেলা কািঠেনয্র kমবধর্মান
kেম সাজােনা হেয়েছ। সমসয্াgেলার সমাধােন আংিশক নmর pদান pেযাজয্।

1. িতন aংেকর eকিট সংখয্া, 1*3 ; সংখয্ািট 11 dারা িবভাজয্ হেল * িচিhত sােনর aংকিট কেতা েসটা pমাণ সহ িনণর্য় কর।

The three digit number 1*3 is divisible by 11. Find, with proof, the missing digit
(represented by the asterisk).

2. eকi েktফল িবিশ eকিট আয়তেkt eবং eকিট বগর্েkেtর মেধয্ েকানিটর পিরসীমা বড় েসিট যথাযথ pমাণ সহ িনণর্য় কর।

A rectangle and a square have the same area, find, with proof, which one has a greater
perimeter.

3. টম বেস eকিদন সংখয্া িনেয় েখলিছল। টম 1 েথেক 22 পযর্n সব সংখয্ােক eকবার কের বয্বহার কের েমাট 11 িট ভgাংশ

িলেখেছ। ভgাংশgেলার লব o হের েয েকান সংখয্া েস বসােত পাের। egেলার মােঝ সেবর্াc কতgেলা পূণর্সংখয্া হেত পাের?
One day Tom was playing with numbers. He wrote 11 fractions using all natural numbers
from 1 to 22 exactly once – either as numerator or as denominator. How many of these
fractions, at most, are integers?

4. eমন kুdতম সংখয্া িনণর্য় কর েযন েসিটেক 4, 6 aথবা 9 dারা ভাগ করেল 1 aবিশ থােক eবং সংখয্ািট 13 dারা িবভাজয্ হয়।

Find the smallest number, divisible by 13, such that the remainder is 1 when divided by
4, 6 or 9.

5. (m, n) eর ধনাtক পূণর্ সংখয্ার েকান েকান মােনর জনয্ m3 + 1331 = n3 সমীকরণিট d।

Find all pairs of positive integers (m, n) which satisfy m3 + 1331 = n3

6. নেn আর ফেnর মােঝ pিতেযািগতা হেc, oেদরেক কতgেলা সংখয্া িদেয় েদoয়া হেয়েছ, oরা েসখান েথেক dিট কের সংখয্া

েনেব েযন ঐ সংখয্া dিটর েযাগফল 3 dারা িবভাজয্ হয়। নেnেক 1 েথেক 40 eর মধয্ েথেক সংখয্াgেলা েদoয়া হেয়েছ, ফেnেক
1 েথেক 100 eর মেধয্ িবেজাড় সংখয্াgেলা েদoয়া হেয়েছ। েয যত েবিশ ভােব 3 dারা িবভাজয্ সংখয্া বানােত পারেব েস
িজতেব। েক িজতেব eবং েকন?
Nonte has been given all the numbers from 1 to 40 & Fonte has been given all the odd
numbers from 1 to 100. They have to take any two of given numbers so that the
summation of those 2 numbers is divisible of 3. He, who will make the numbers
divisible by 3 in most ways, will be announced winner. Who will be winner and why?
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7. eকিট তেল 25 িট িবnু আেছ, eর মেধয্ eকi েরখায় িতনিট িবnুo eকi সরলেরখায় েনi। সব িবnুেক আলাদা কের রাখেত

হেল কমপেk কয়িট েরখা লাগেব?
There are 25 points on a plane, no three of which lie on a line. Find the minimum
number of lines needed to separate them from one another.

8.

ািপিজয়াম হেলা েসi চতুভুর্জ যার diিট িবপরীত বাh পরsর সমাnরাল িকnt aনয্ diিট সমাnরাল নয়। eকিট সমিdবাh
ািপিজয়েমর কণর্ eিটেক diিট সমিdবাh িtভুেজ ভাগ কেরেছ। ািপিজয়ােমর েকাণgেলার মান িনণর্য় কেরা।
Trapezium is any quadrilateral two opposite sides of which are parallel and another two
are not. The diagonal of isosceles trapezium divides it into tow isosceles triangle. Find
the angles of the trapezium?

9. টম o েজরীর কােছ েমাট 14 িট টাiলস আেছ। eর মেধয্ 8 িট নীল o 6 িট লাল। তারা egেলা eক লাiেন eমনভােব সাজােত

চায় েয, pিত diিট লাল টাiলেসর মাঝখােন কমপেk eকিট নীল টাiলস থাকেব। সmাবয্ কতভােব টম o েজরী ei কাজ করেত
পারেব।
Tom and Jerry have 14 tiles in total. Of them 8 are colored blue and 6 are colored red.
They want to arrange them in a straight line such that between any two red tiles there is
at least one blue tile. How many possible ways are there of arranging them in this line?

10. ABCD eকিট চতুভুর্জ। eর AB, BC o CD বাhর মধয্িবnু যথাkেম P, Q o R। যিদ PQ = 3, QR= 4 eবং
PR = 5 হয় তেব ABCD চতুভুর্েজর েktফল েবর কেরা।
ABCD is a quadrilateral. P, Q and R are the midpoints of AB, BC and CD respectively.
If PQ = 3, QR = 4 and PR = 5; find the area of ABCD.
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