1. Multiple-choice Questions:
a. When light bends as it enters a different medium the process is known
as what? [যখন কককোন আললকোক রশশ্মি নতত ন মকোধধ্যলম প্রলবেশ কলর, তখন আললকোক রশশ্মি কবেবলক
যকোয়, এই ঘটনকো কক শক বেলল?]
(a) Reflection [প্রশতফলন]
(b) Refraction [প্রশতসরণ]
(c) Scattering [শবেচত রণ]
(d) Polarization [সমকোবেতর ন]
b. If a mass of 10 kg moves with a velocity of 10 m/s, its momentum will
be- [যশদি কককোন 10 kg ভলরর বেসত র কবেগ 10 m/s হয়, তলবে তকোর ভরলবেগ-]
(a) 10 kg m/s
(b) 120 kg m/s
(c) 100 kg m/s
(d) 1 kg m/s
c. What is the weight of a body of mass 100 grams? [100 গকোম ভলরর একশট
বেসত র ওজন কত?]
(a) 0.98N
(b) 9.8N
(c) 100gm
(d) 0.22pound
d. Which one is the Newton’s law of gravity? [শনউটলনর মহকোকরর সতত্র কককোনশট?]
(a) F=ma
(b) E=mc2
(c) F=GMm/r2
(d) P=mv
e. Which one is called “density”? [শনলচের কককোনশটলক ঘনত্ব বেলল?]
(a) Force per unit area [একক কক্ষেত্রফলল প্রযতক্ত বেল]
(b) Charge per unit mass [একক ভলরর আধকোন]
(c) Mass per unit volume [একক আয়তলনর ভর]
(d) Force per unit charge [একক আধকোলনর জনধ্য উৎপন্ন বেল]
f.

Liquid exerts pressure in _____ [তরল চেকোপ প্রলয়কোগ কলর _____]
(a) Downwards Direction [শনলচের শদিলক]
(b) Upward Direction [উপলরর শদিলক]
(c) Rightward Direction [ডকোন শদিলক]
(d) All Directions [সবে শদিলক]

g. If the velocity is doubled, the kinetic energy becomes – [কবেগ শদ্বিগুণ
করলল, গশতশশক্ত -]

(a) Half [অলধরক হয়]
(b) Double [শদ্বিগুণ হয়]
(c) Three times [শতনগুন হয়]
(d) Four times [চেকোরগুন হয়]
h. Mass of the earth is- [পপশথিবেবীর ভর-]
(a) 5.97x10-4kg
(b) 5.97 kg
(c) 0 kg
(d) 5.97x1024 kg
i. Which unit is equal to Joule per second? [কককোন এককশট Joule per second
একলকর সমতত লধ্য?]

j.

(a) Newton
(b) Meter
(c) Watt
(d) Kilogram
Efficiency is – [কমরদিক্ষেতকো হলচ -]
(a) Output power [উৎপকোদিন ক্ষেমতকো]
(b) Output power/Input power [উৎপকোদিন ক্ষেমতকো/কযকোগকোন
ক্ষেমতকো]
(c) Force

× time [বেল × সময়]

(d) Output energy [উৎপকোদিন শশক্ত]
2.

Increment of Length of a Day: Because the earth’s rotation is gradually
slowing, the length of each day increases. The last day a particular century is
1.0ms longer than the first day of that century. In 20 centuries’ time, what
would be the total increase?
শদিলনর দদিলঘর ধ্য র বেপ শ দ: কযলহতত পপশথিবেবীর আশহ্নিক গশত ক্রমশ হকোস পকোলচ, তকোই প্রশতশদিলনর দদিঘরধ্য বেকোড়লছ।
কককোন শতকোববীর কশলর শদিলনর দদিঘরধ্য ওই শতকোববীর শুরুলত শদিলনর দদিলঘরধ্যর কচেলয় 1.0ms কবেশশ। 20
শতকোববীর পর সবেরলমকোট শদিলনর দদিলঘরধ্যর বেপশদ কত হলবে?

3.

Newton’s Color Disc: Suppose you have a disc with four segments. Each
segment contains the seven colors of rainbow. When you rotate the disc very
fast, the disc appears to be white. Find the minimum rotations per seconds

for which the disc appears to be white.

শনউটলনর বেণর চেকোকশত: মলন কর, কতকোমকোর ককোলছ একশট চেকোকশত আলছ, কযশট বেধ্যকোসকোধর বেরকোবের প্রথিলম
চেকোরশট সমকোন খলণ্ডে শবেভক্ত এবেবং প্রশত খণ্ডে আবেকোর সকোতশট খলণ্ডে শবেভক্ত এবেবং রঙধনতর সকোতশট রলঙ
রশঞ্জিত। চেকোকশতশটলক খতবে কজকোলর কঘকোরকোলল চেকোকশতশটর রবং সকোদিকো কদিখকো যকোয়।কসলকলন্ডে নতধ্যনতম কত বেকোর
কঘকোরকোলল চেকোকশতশট সকোদিকো কদিখকোলবে?

4. A Transformer: A transformer has 30 loops of wire in its primary coil and
300 loops of wire in its secondary coil. If an alternating current of 10 volts is
applied in its primary coil, what will be the voltage output across the
secondary coil?
টকোন্সফরমকোর: একশট টকোন্সফরমকোর এর প্রকোথিশমক কলয়লল তকোলরর 30 শট
পকোবক ও কসলকন্ডেকোশর কলয়লল তকোলরর 300 শট পকোবক শবেদিধ্যমকোন। যশদি 10
volts এর একশট পশরবেতর বী তশড়ৎ প্রবেকোহ প্রকোথিশমক কলয়লল
সবংযতক্ত

করকো হয়, তলবে কসলকন্ডেকোশর কলয়ললর তকোলরর দিতই প্রকোলন্তে পশরবেতর বী
তশড়ৎ প্রবেকোলহর শবেভবে পকোথিরকধ্য কত হলবে?

5. Brick
on
a
Frictionless plane: You apply 10N force
horizontally on a brick of mass 2Kg. It slides 10m over a frictionless surface.
Then you release it. What is the kinetic energy of the brick then?
মসপ ণ তললর উপর ইট: তত শম 2Kg ভলরর একশট ইলটর উপর আনতভতশমকভকোলবে 10N বেল প্রলয়কোগ কর।
এলত ইটশটর 10m সরণ ঘলট। তকোরপর ওটকোলক কছলড় দিকোও। কছলড় কদিয়কোর পর ওটকোর গশতশশক্ত কত
হলবে?

6. Shadow of an Inclined Plane: You have a metal sheet of length 10cm and
width 8cm. At mid day, you go to the top of your house, and hold the metal
sheet against the sun, such that it makes an angle of 60º with the roof. Find
the area of the shadow of the metal sheet projected on the roof.
কহলকোলনকো তললর ছকোয়কো: মলন কর, কতকোমকোর ককোলছ একশট ধকোতবে পকোতলকো পকোত আলছ, যকোর দদিঘরধ্য 10cm
ও প্রস্থ 8cm । মধধ্য শদিবেলস তত শম ছকোলদি শগলয় পকোতশটলক সসলযরর শবেপরবীলত এমন ভকোলবে ধর কযন এশট ছকোলদির
তললর সকোলথি 60º কককোণ দতশর কলর। ছকোলদির উপর পকোতশটর ছকোয়কোর কক্ষেত্রফল শনণরয় কর।

7. The Falling Book: A book falls from shelf 160 cm above the floor. Find the
speed with which the book strikes the floor.
পড়ন্তে বেই: একশট বেই কমলঝে কথিলক 160 cm উব চেত কশলফ কথিলক কমলঝেলত পলড়। কমলঝে স্পশর করকোর শঠিক
পসবের মতহসলতর বেইশটর দ্রুশত শনণরয় কর।

8. Hot Water: The temperature of the water rose from 20ºC to 70ºC. If there
were 20g of water in the tube, and the specific heat capacity of water is
4200 J/kg-ºC, calculate the energy supplied to the water.
উত্তপ্ত পকোশন: কককোন শটউলবে রশক্ষেত 20ºC তকোপমকোত্রকোর পকোশনলক তকোপ প্রলয়কোলগ তকোপমকোত্রকো 70ºC কত
উন্নবীত করকো হল। যশদি শটউবেশটলত 20g পকোশন কথিলক থিকোলক যকোর আলপশক্ষেক তকোপ ধকোরন ক্ষেমতকো 4200
J/kg/ºC। তকোহলল এই প্রশক্রয়কোয় প্রলয়কোজনবীয় শশক্ত শনণরয় কর।

9. Echo: You were running towards a wall with a velocity of 50m/s. When you
are 150m apart from the wall, you scream. How far will you be, from the
wall, when you hear the echo of the scream?

প্রশতধ্বশন: তত শম একশট কদিয়কোললর শদিলক 50m/s কবেলগ কদিদৌশড়লয় যকোচ। কদিয়কোলশট কথিলক 150m দিসলর
থিকোককোর সমলয় একশট শচেৎককোর শদিলল। তত শম যখন ওই শচেৎককোলরর প্রশতধ্বশন শুনলবে তখন কদিয়কোল কথিলক কত
দিসলর থিকোকলবে?

