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“. . . mathematical proofs, like diamonds, are hard as well as clear 
and will be touched with nothing but strict reasoning”-- John Locke 

 
1.
 একটা n ংখ্যক লরাক এয লট লথকক কতগুকরা এভন কমভমট গড়া মায় মাকত প্রমত 
কমভমট লত একজন ককয বামত থাকক ? এবাকফ অথফা অনয লকাকনা উাকয় প্রভাণ 

     ককযা লম –  

         ∑  ( 
 
)  

    = n.2(n-1) 

  
2. একটা মফার প্রাাকদ D1,D2,……,D1000 নাভামিত 1000 খ্ানা দযজা মির এফং P1, P2, 

……..,P1000  নাকভ 1000 জন দাকযায়ান মির l প্রথকভ ফ দযজা ফন্ধ মির l P1 মগকয় 

ফকমট দযজা খু্কর লদয়। এযয P2 মগকয় লই কর দযজাগুমর ফন্ধ ককয মাকদয নম্বয 

2 এয গুমণতক। একইযকভবাকফ Pm  মগকয় Dm,D2m,D3m,………….  ইতযামদ দযজায অফস্থা 

মযফততন ককয (অথতাৎ ব ফন্ধ থাককর খু্কর লদয় এফং লখ্ারা থাককর ফন্ধ ককয ) আয ফামক 

দযজাগুকরা লমভন মির লতভন ই লযকখ্ লদয় l তাকর কর  দাকযায়ান এই প্রমিয়া 

ম্পন্ন কযায য ফতককল কতগুকরা দযজা লখ্ারা থাককফ ? 

 

মিত্র ১ : ১৪ মট কযয ড়ক-ভানমিত্র 



  3.  মিত্র ১ এ ১৪ টা য লক একটা ড়ক-ভানমিকত্র মুক্ত কযা কয়কি l এযকভ মক লকাকনা        
থ আকি লমমট ফ কটা য লক মুক্ত ককযকি এফং প্রকতযকটা য এয ভকধয মদকয় 
লকফরভাত্র একফায ই লগকি? 

 4. ধযা মাক, n এভন একমট ধনাত্মক ূণতংখ্যা মাকত n মমদ d দ্বাযা মফবাজয য় , তাকর 

(n+1)-ও (d+1)দ্বাযা মফবাজয কফ l তাকর লদখ্াও লম, n একমট লভৌমরক ংখ্যা l 

5.  f এরূ একমট অকক্ষক মা প্রদত্ত বফমষ্ট্য লভকন িকর : ভস্ত x-এয জনয f(x2)-

f2(x)≥  ⁄  মা মতয l মািাই ককয লদকখ্া f one-one মকনা l 

6.  N = {1,2,3,…,n} এই লটমটয প্রকতযক দযকক একজন লবাটায ফরা য়। C = {S l S 
N} করা N এয াওয়ায লট । C লকটয প্রকতযক দযকক একমট লজাট মাকফ ধযা য় 
। f , C লথকক {0 ,1 } লকট একমট অকক্ষকl একমট লজাট SN লক মফজয়ী ফরা কফ মমদ 
f(s)=1; এফং যামজত ফরা কফ মমদ f(s)=0 । এযকভ একমট অকক্ষককক 
মনফতািনী অকক্ষক  ফরা য় মমদ মনম্নমরমখ্ত ততাফরী প্রকমাজয য়: 

a) N একমট মফজয়ী লজাট । 
b)   অথতাৎ ব ূনয লট একমট যাজয়ী লজাট । 
c) S মমদ একমট মফজয়ী লট য় এফং SS’  তাকর S'-ও একমট মফজয়ী লজাট l  
d) মমদ Sএফং S' উবয়ই মফজয়ী লজাট য় তাকর SS'  ,অথতাৎ ব অন্তত 

একজন লবাটায  থাকক লম S এফং S' উবয় লজাকটযই দয । 
 
লদখ্াও লম, এযকভ একমট মনফতািকন ফতামধক 2n-1 ংখ্যক মফজয়ী লজাট থাককত াকযl এযকভ 

একমট মনফতািনী অকক্ষক মনণতয় ককযা l 
7.  একমট কাগজ এয উয িটা ০ এফং াাঁিটা ১ লরখ্ l মনকিয মযকেদ-এ লরখ্া কামতমট ১০ 
ফায ম্পাদন কয –  
১১ টা ংখ্যা য লবতয লম লকাকনা দুকটা লফকি নাও l মমদ লফকি লনওয়া ংখ্যাদুমট ভান য়, 
তাকর তাকদয লককট মদকয় একমট শুনয লরকখ্া l তাযা মমদ ভান না য় , তাকর লককট মদকয় 
একমট ১ লরকখ্া l 
 এফায লদখ্াও লম দফায এযকভ কযায য তুমভ লম বাকফই ংখ্যা ফাকিা, লকল ১ ই কয 
থাককফ l 



8.  ধযা মাক, 1, 2,….., 99, 100 এয লথকক 51 টা ংখ্যা লফকি লনওয়া করা l এফায লদখ্াও 
লম, একদয ভকধয এভন দুকটা ংখ্যা থাককফই , মাযা একক অকযয দ্বাযা মফবাজয l 
   

 

 

Hints and Solutions 

“The moving power of mathematical invention is not reasoning but 

Imagination” - A. DeMorgan 

1. আভযা n জকনয লথকক k জকনয একটা কমভমট লফকি মনকত াময ( 
 
) উাকয় এফং k 

জকনয একটা কমভমট লথকক একজন বামত লফকি মনকত াময k উাকয় l তাই, k 

জকনয একটা বামত কভত কমভমট গড়ায লভাট উায় করা k( 
 
) l লমকতু, k , 1 

লথকক n অফমধ ভস্ত ধনাত্মক ুণতংখ্যক ভান মনকত াকয,তাই এযভ কমভমটয লভাট 

ংখ্যা করা = ∑  ( 
 
) 

    l 

এফায অনয বাকফ লদখ্কর ফরা মায়, n জকনয লবতয লথকক একজন বামত লফকি লনওয়া 

মায় n উাকয় এফং অফমষ্ট্ (n-1) জন এয লথকক লফকি একটা কমভমটত গঠন কযা মায় l  

এযকভ mini-committee য ংখ্যা করা 2(n-1) l অতএফ, n জকনয লট লথকক একজন 

বামত লফকি মনকয় কমভমট গড়ায লভাট উায় করা = n.2(n-1) l  

2.  n একমট ূণতফগত ংখ্যা, লকফর এফং লকফরভাত্র মখ্ন n এয মফকজাড় ংখ্যক 

গুণনীয়ক থাকক । এই তথযমট কাকজ রামগকয় মনকজ লিষ্ট্া কয। 



 

মিত্র ২ : ড়ক-ভানমিকত্রয colouring 

3.  মিত্র ২ এ  য-এয মফনু্দগুমরকক াদা ও কাকরা যং এভনবাকফ কযা করা মাকত 
াাাম যগুমরয আরাদা যং য় l ১৪ মট য মদকয় মাওয়া লমককনা থ এয 
colour pattern bwbwbwbwbwbwbw অথফা  wbwbwbwbwbwbwb ।  ুতযাং, 
থ মট াত মট কাকরা ও াতমট াদা কযয উয মদকয় মায়l মকন্তু ভানমিকত্র ৬ মট 
কাকরা ও াত মট াদা য আকি l তাই, প্রকে প্রদত্ত যককভয থ থাককত াকয না 
l 

4. ধযা মাক, n=xy , লমখ্াকন  x, y ধনাত্মক ূণতংখ্যা l n, x দ্বাযা মফবাজয l প্রে প্রদত্ত 
তত ভূকক অকু্ষন্ন লযকখ্ ধকয লনওয়া মায় (n + 1)-ও (x+1) দ্বাযা মফবাজয l তাকর 
(xy+1),  x  দ্বাযা মফবাজয l আফায (xy+x)-ও  x দ্বাযা মফবাজয l ুতযাং ,(x-1)-ও x 
দ্বাযা মফবাজয l লমটা অম্ভফ মমদ না x=1 য় l ুতযাং x লক মখ্নই দুকটা উৎ বাদক 
এয গুনপর মাকফ লবকে লনওয়া কফ, তখ্ন 1 লক এয একটা উৎ বাদক কতই কফ 
, তাই n একমট লভৌমরক ংখ্যা l 

5. 0 & 1 মফনু্দদুমট লক ধযকর লদখ্া মায় লম, f(0)=f(1) l ুতযাং, অকক্ষকমট কখ্কনা 
one-one কত াকয না l 

6. এটা কজ রক্ষয কযা মাকে লম, মমদ S মফজয়ী লজাট য় , তাকর Sc in N যামজত 
লজাট কফ l এখ্ন আভযা লদখ্াকত িাই লম , জয়ী লজাকটয ফতামধক ংখ্যা করা 2(n-1)l 
মনম্নমরমখ্ত দ্ধমতকত C এয দযকদয লেমনবক্ত কযা করা : 

 C লথকক একজন লম লকাকনা দয লক মনকয় A লেণী লত যাখ্া করা  
 এফায আকযকজন দয লক ফািা করা lএমটয ূযক মমদ A লত থাকক 

তাকর A লতই যাখ্া কফ অনযথা অনয একমট লেণী B লত যাখ্া কফ l 



 এই দকক্ষ –এয ুনযাফৃমত্ত ঘটাকনা করা মতক্ষণ না মতন্ত C এয ফ 
দযকক লনওয়া কে l 

মযষ্কাযবাকফ এখ্ন A এফং B লত 2(n-1) ককয দয যকয়কি এফং Aলত (একইযকভবাকফ B 
লত ) এভন দয লনই মাযা ওকক অকযয ূযক l ুতযাং, মফজয়ী লজাকটয ফতামধক ংখ্যা 
কখ্নই 2(n-1)  লক লকযাকত াকয না l  
একটা ংখ্যা K মস্থয কযা করা l এফায ফামক (n-1) জন লবাটায এয লথকক গমঠত াফকট 
এয ংখ্যা 2(n-1) l এই 2(n-1)  খ্ানা াফকট এয প্রকতযকটায মবতয K লক ল াকাকনা করা l 
এখ্ন এই লট এয ংগ্র লক ফরা করা W l এখ্ন f(X) = 1   X   W l অতএফ, মফজয়ী 
লজাকটয ফতামধক ংখ্যা করা 2(n-1) l 

7. প্রথকভ ংখ্যাগুমরয লমাগপর মির 5 l এটা কজই রক্ষয কযা মাকে লম , প্রমত 
কাকমতয য লমাগপর য় দুই কভকি নয়কতা অমযফমততত থাককি l অতএফ, লমাগপর 
এয অমুগ্মতা অমযফমততত(invariant) থাককি l ুতযাং, লমকতু প্রথভ লমাগপর 
মফকজাড় মির, লকতু অমন্তভ লমাগপর ও মফকজাড় থাককফ আয লকল একটা ংখ্যা-ই 
কড় থাককফ ১০ ফায কামত ম্পাদন কযায য l  

8. 1,3,……..,99 এই 50 টা মফকজাড় ংখ্যায প্রমতটায জনয একমট ককয লট গঠন কযা 
করা l লই লট এ থাককফ লই মফকজাড় ংখ্যামট আয তায াকথ 2 এয ঘাত এয 
গুনপর ভূ l উদাযণস্বরূ 1 এয জনয {1,2,4,8,….} এফং 3 এয জনয 
{3,6,12,24,……} l  এফায Pigeon Hole Principle অনুাকয  লম 51 মট ংখ্যা 
লফকি লনওয়া কয়কি তায ভকধয লম লকাকনা  দুকটা ংখ্যা এক ধযকনয লট এ  যকফ 
কাযণ লট ংখ্যা 50 মট আয ংখ্যা আকি 51 মট l লই দুকটা ংখ্যা লক 2km এফং 
2lm আকাকযয কত কফ লমখ্াকন m একমট মফকজাড় ংখ্যা আয তাই, একটা 
অযটায দ্বাযা মফবাজয কফ l 

(If you are still not familiar with the pigeon-hole principle, then look at 
any of our references. It is one of the most beautiful principles in 
mathematics.) 
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