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১।  ধরা যাক x এফং y দুটি দু-অঙ্কের সংখ্যা যাঙ্কের অেদ্বয় যথাক্রঙ্কে a,b এফং c,d। a+b+c+d 

= 18। যদে  y = 3x এবং y-x পূর্ণবর্ণসংখ্যা হয়, তবফ x এফং y  সম্পবকে  অভযা কক ফরবত 

াকয?  

২। একটি ফৃবেয উয 2014 টি রাআট-ফাল্ব যবেবে মাবদয ভবধে দুটি ON এফং ফাকক 2012 টি 

OFF । প্রকতটি ফাবল্বয গাবে একটি কবয সুআচ্ অবে মায সাহাবমে ফাল্বটিয ােফতী দুআটি 

(ফাল্বগুকর ফৃবেয উয সকিত হওোে প্রকতটি ফাবল্বয দুাব দুটি ফাল্ব যবেবে) ফাল্ববক ON 

শ্রথবক OFF বা OFF থথঙ্কক ON করা যায়। প্রভাণ কয, শুরুবত ON থাকা দুটি ফাবল্বয ভবধে 

মকদ শ্র াড়সংখ্েক ফাল্ব থাবক, তবফ অভযা একসাবথ 2014 টি ফাল্ববক ON ফস্থাে কনবে শ্রমবত 

াকয। 

৩। একটি m x n অোতাকায শ্রফার্ে  যবেবে। শ্রফাবর্ে য এক শ্রকাণ শ্রথবক সকিকহত ফাহুয সাবথ 

45° শ্রকাণ কবয একটি খু্ফ শ্রোবটা ফর (ফোসাধে নগণে) শ্রফাবর্ে য তর ফযাফয শ্রোড়া হর। ধযা মাক 

ফরটি কফযীত কদবকয ফাহুটিবত ধাক্কা খ্াে, শ্রদখ্াও শ্রম, 

a) ফরটিবক নে শ্রকাবনা একটি শ্রকাবণ অঘাত কযবত শ্রগবর √2i দূরত্ব অদিক্রে করঙ্কি 

হঙ্কব। (থযখ্াঙ্কে i হ m এবং n এর সাগু) 

b)  ফরটি সফেপ্রথভ শ্রফাবর্ে য শ্রমবকাবণ অঘাত কযবফ শ্রসটি কখ্নআ শুরুয শ্রকাণটি হবত াবয 

না।  



 

 

 

৪। ABCD একটি অেতবেত্র। CD এবং AD বাহুর উপর যথাক্রঙ্কে F এবং E শ্রমবকাবনা দুটি 

কফনু্দ শ্রনওো হর। ধযা মাক, AEP, EQFD এবং CRF এর থেত্রফ যথাক্রঙ্কে  a,b এবং  c।  

থেখ্াও থয PQRB এর থেত্রফ  a+b+c। 

 



৫. N একটি প্রদে ূণেসংখ্ো । ∑d|N d = 72 থোত   N এয সভস্ত উত্াদকগুকরয সভকি 7 72 । 

শ্রসবেবত্র, ∑d|N (1/d) এয ভান কত হবফ? 

৬.  n = 231 × 319। n2 এয শ্রসআ সভস্ত উত্াদকগুকর কনণেে কয মাহাযা n বো েুদ্রতয 

এফং n-শ্রক কফবা ন কবয না।  

৭. d(n) হর n এয ঙ্কগুকরয সভকি 7 ( দকভক দ্ধকতবত প্রকাকত )। এভন শ্রকাবনা স্ববাকফক 

সংখ্ো n কক অবে মায  নে d(d(n)) + d(n) + n = 2015? 

৮. প্রদে কত্রবূ  ∆ ABC এয BC ফাহুয ভধেকফনু্দ হর D।∠ABC = 30∘ এফং ∠ADB = 45∘ 

হবর, ∠BAC এয ভান কনণেে কয ।  

 সভাধানঃ 

১। y=3x => 3|(c+d) => 3| (a+b) => 3|x => 9|y=> 9|(c+d)=> 9|(a+b)=> 9|x => 

27|y, y একটি দু বঙ্কয সংখ্ো সুতযাং x শ্রকফর ভাত্র 9, 18 ফা 27 হবত াবয। 2x শ্রক ূণেফগে 

হবত শ্রগবর x শ্রক 18 হবত হবফ এফং y হবফ 54। 

২। যয 4 টি OFF থাকা বাল্বঙ্কক ON অবস্থায় কনবে মাওো মাে (বববফ শ্রদবখ্া)। সুতযাং মকদ 

দুটি ON থাকা ফাবল্বয ভবধে মত সংখ্েক ফাল্ব অবে তা 4 এয গুকণতক হে তবফ 2014 টি 

ফাল্ববক ON ফস্থাে কনবে মাওো সম্ভফ। মকদ তা না হে, একটি ON ফাবল্বয াবয সুআচ টিব 

তায ফস্থায কযফতে ন কযা মাে। তাযয 2 টি ON থাকা ফাবল্বয ভবধে দূযত্ব 4 এয গুকণতক হবে 

মাবফ। 

৩। শ্রফার্ে টিয নাভ শ্রদওো মাক OACB, 

i) ফরটি একটি শ্রকাবণ শ্রৌোবফ তখ্ন এফং শ্রকফরভাত্র তখ্ন, মখ্ন এটি OA এয 

সভান্তযাবর m এর গুদর্িক দূরত্ব এবং OB এর সোন্তরাঙ্ক n এর গুদর্িক দূরত্ব 



অদিক্রে কঙ্কর। শ্রমবহতু ফরটিবক একটি শ্রকাণ শ্রথবক সকিকহত দুআ ফাহুয সাবথ 45° 

থকার্ কঙ্কর ছাড়া হঙ্কয়ঙ্কছ, এটিবক OA এফং OB এয সভান্তযাবর সভান দূযত্ব শ্রমবত 

হবফ। সুতযাং একটি শ্রকাবণ শ্রৌোবত OA ও OB এয সভান্তযাবর ফরটিবক কভবে 

i দূযত্ব কবয কতক্রভ কযবত হবফ। মায থে ফরটিবক সফ কভকরবে কভবে √2i 

দূযত্ব শ্রমবত হবফ (বববফ শ্রদবখ্া)।   

 
ii) শ্রমআ শ্রকাণ শ্রথবক ফরটিবক শ্রোড়া হবেবে অফায শ্রসআ শ্রকাবণ শ্রৌোবত OA এর 

সোন্তরাঙ্ক 2m এবং OB এর সোন্তরাঙ্ক 2n 

দূরত্ব অদিক্রে করঙ্কি হঙ্কব। অফায i) এয মুকি ফোফহায কবয ফরবত াকয ফরটিবক 

OA ও OB এয সভান্তযাবর সভদূযত্ব শ্রমবত হবফ, থোত্ এটিবক রসাগু (2m, 2n)= 

2√2i দূযত্ব শ্রমবত হবফ। 

ককন্তু i) শ্রথবক ফরবত াকয শ্রম √2i কতক্রভ কবযআ ফরটি একটি শ্রকাবণ শ্রৌবে মাে। 

সুতযাং ফরটি সফেপ্রথভ শ্রফাবর্ে য শ্রমবকাবণ অঘাত কযবফ শ্রসটি কখ্নআ শুরুয শ্রকাণটি 

হবত াবয না। 

 



৪। শ্রেত্রপর (BEC) = শ্রেত্রপর (AFB) = 
1

2
শ্রেত্রপর (ABCD) 

=> শ্রেত্রপর (BEC) = শ্রেত্রপর (ABCD) - শ্রেত্রপর (AFB) = শ্রেত্রপর (AFD) + 

শ্রেত্রপর (BFC) 

=> শ্রেত্রপর (BEC) -শ্রেত্রপর (PQE) - শ্রেত্রপর (BRC) = শ্রেত্রপর (AFD) + 

শ্রেত্রপর (BFC) - শ্রেত্রপর (PQE)-  শ্রেত্রপর (BRC) 

=> শ্রেত্রপর (PQRB) = শ্রেত্রপর (AEP) + শ্রেত্রপর (EQFD) + শ্রেত্রপর (CRF) = a 

+ b + c 

৫.  ∑d|N (1/d) = (1/N) ∑d|N (N/d) = (1/N) ∑d|N d = 72/N 

৬. ধযা মাক, d | n2, থোত   d হর n2 এয একটি উত্াদক। শ্রসবেবত্র d এফং n2/d উবেআ n2 

এয উত্াদক। মকদ d ≠ n, n2/d ≠ d, তাহবর, হে d < n থফা n2/d < n। তএফ n বো 

েুদ্রতয n2 এয উত্াদবকয সংখ্ো (τ(n)-1)/2, শ্রমখ্াবন τ(n) হর n এয ধনাত্মক উত্াদবকয 

সংখ্ো। অভযা  াকন, n2 = 262 × 338, তএফ τ(n2) = (62+1)(38+1) = 63 × 39 = 2457। 

ককন্তু এবত শ্রসআ সভস্ত সংখ্োগুকরও অবে মাযা n শ্রক কফবা ন কবয। শ্রসআ উত্াদকগুকরবক 

ফাদ কদবর অভযা কনবণেে যাকটিয ভান াআ 2457 – τ(n) = 2457 – (31+1)(19+1) = 2457 

– 640 = 1817।  

৭. অভযা  াকন শ্রম সভস্ত স্ববাকফক সংখ্ো n এয  নে, d(n) ≡ n (mod 9)। সুতযাং, d(d(n)) 

≡ d(n) ≡ n (mod 9)। তএফ, 3 | d(d(n)) + d(n) + n, ককন্তু 3 ∤ 2015। তএফ এভন 

শ্রকাবনা স্ববাকফক সংখ্ো n শ্রনআ, মা প্রদে তে টি শ্রভবন চবর।  

৮. B শ্রথবক AC ফাহুয উয BE রম্ব অঁকা হর, D এফং E মুি কযা হর। DE = DB = DC, 

সুতযাং ∠DEC = 30∘। অভযা  াকন শ্রম, ∠DAC = ∠ADB – ∠ACB = 15∘। তএফ, 

∠ADE = ∠DEC – ∠DAC = 15∘ । এয শ্রথবক অভযা াআ DE = EA। একআ সাবথ 

অভযা াআ শ্রম ∠EDB = 60∘। সুতযাং, ∆BDE হর সভফাহু কত্রবূ । তএফ, DE = BE = 



EA, মায শ্রথবক অভযা ফরবত াকয শ্রম ∆AEB সভবকাণী সভকিফাহু কত্রবূ  এফং ∠BAC = 

45∘। 

 


