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ককসন পসহসড় কথেকক বলমটি গমড়কয়ে পড়সর সময়ে এর দ্রুমতি ববমদ্ধি
পসকব মকনন ত্বরণ হসস পসকব?
On which of these hills does the ball roll down with
increasing speed and decreasing acceleration?

২

অপ্রসসরণশশীল সনতিস দসরস সনযনক্ত মতিনমটি সমভকরর ব্লককক
একমটি ঘররণহশীন তিকলর উপর মচিকত্রের নসসয়ে F=60N আননভভমমক
বকল টিসনস হকচ। 1 ও 2 নন ব্লককর মধসবতির শী সনতিসর উপর টিসন
কতি?
Three identical blocks connected by ideal string are being
pulled along a horizontal frictionless surface by a
horizontal force F=60N. What is the magnitude of the
tension in the string between blocks 2 and 1?
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পসকশর মচিকত্রে, আননভভমমক তিকলর উপর 1m কফসকসস দভরকত্বর
একমটি অবতিল দপরণ রসখস আকছ। ওই তিল কথেকক 4m উচ্চতিস
হকতি একমটি বল মনক্তভসকব দপরকণর প্রধসন অক্ষ বরসবর পড়কতি
কদওয়েস হল। বলমটি ছসড়সর কতি সময়ে পর বলমটি ও এর মবম্ব দপরণ
কথেকক একই দভরকত্ব থেসককব?[g=10 ms-2]
In the diagram, a concave mirror with 1m focal length is
kept on a horizontal plane. A ball is falling freely along the
principal axis of mirror from 4`m height about that plane.
Find out the time when the distance of ball and its image
from the mirror are same. [g=10 ms-2]
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একমটি দনই মনখ কখসলস সমসন প্রস্থকচকদর কক্ষত্রেফল মবমশষ্ট Uআকব মতির নকলর মকছন অনশ পসরদ দসরস পভণর করস হল। এরপর
তিসর উপর উভয়ে পসকশ পসমন ঢসলস হল। যমদ একতি ককর মচিকত্রের
নসসয়ে সসমসসবস্থস সবমষ্ট হয়ে কযখসকন h2 = 1.00cm, তিসহকল h1 এর
মসন মনণরয়ে কর। পসমন ও পসরকদর ঘনমসত্রেস যথেসক্রকম 1g/cm3 ও
13.6g/cm3।
A U-tube of uniform cross-sectional area and open to the
atmosphere is partially filled with mercury. Water is then
poured into both arms. If the equilibrium configuration of
the tube is as shown in figure, with h2 = 1.00cm, determine
the value of h1.Density of water and mercury are 1g/cm3
and 13.6g/cm3 respectively.
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একমটি টসন্সফরমসকরর মনখস কন ণ্ডলশীর পসক সনখসস 500 ও কগগৌণ কন ণ্ডলশীর পসক সনখসস 250। যমদ মনখস
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কন ণ্ডলশীকতি 220V DC মবভব কদওয়েস হয়ে, তিকব কগগৌণ কন ণ্ডলশীকতি কতি মবভব পসওয়েস যসকব?
A transformer consists of 500 turns in primary winding and 250 turns in secondary winding. If
220V DC voltage is applied at primary winding, then what is the output voltage at secondary
winding?
মচিকত্রে, মতিনমটি মভন্ন ধসতিন র ততিমর একমটি ব্লক আকছ যসর
প্রস্থকচকদর কক্ষত্রেফল 1m2। ধসতিন গুকলসর তিসপ পমরবসহকত্ব
যথেসক্রকম KA=100, KB=150, KC=50 SI Unit।সসমসসবস্থসয়ে
ব্লকমটির মধস মদকয়ে পমরবহন পদ্ধিমতিকতি তিসপ সঞসলকনর হসর
কতি?
In the diagram, there is a block with three different types
of materials and 1m2 cross-sectional area . Thermal
conductivity of materials are KA=100, KB=150, KC=50 SI
Unit respectively. Determine the rate of energy transfer by
conduction through the block in the steady-state condition.

৭

120W-60V এর একমটি লসইটি 80V এর একমটি DC বসসটিসমরর সসকথে যনক্ত আকছ। এর সসকথে কতি মসকনর
করসধ অননক্রমমকভসকব সনযনক্ত করকল লসইটিমটি মনরসপকদ সকবরসচ্চ উজ্জ্বলতিসয়ে জ্বলকব?
A 120W-60V light is connected with 80V DC battery. Determine the magnitude of resistance that
should be connected with this light in series connection to have maximum power from the light
safely.
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একমটি 2.5g ভকরর কশসলসর বকল 2.50µC ধনসত্মক চিসরর মবদসমসন। বলমটি 100N/C মসকনর ঊররমনখশী সনরম
তিমড়ৎকক্ষকত্রে 9.9cm দশীঘর একমটি নগণস ভকরর সনতিস দসরস উল্লম্বভসকব ঝন লসকনস আকছ। বলমটিকক সসমসনস
পমরমসণ কটিকন কছকড় মদকল তিস সরল ছমন্দিতি গমতিকতি দনলকতি থেসকক। পযরসয়েকসল কতি? [g=10 ms-2]
A 2.5g cork ball with a positive charge of 2.50µC is suspended vertically on a 9.9cm long light
string in the presence of a uniform, upward-directed electric field of magnitude 100N/C. If the ball
is displaced slightly from the vertical, it oscillates like a simple pendulum. Determine the time
period of oscillation.[g=10 ms-2]

৯

পসরস্পমরক 700m দভরকত্ব অবমস্থতি দনইমটি পসহসকড়র মসকঝ ফসফাঁকস রসয়েগসয়ে দসফাঁমড়কয়ে একমটি কলসক বন্দিনক মদকয়ে
গুমল করল। গুমল করসর 1s পর প্রথেম প্রমতিরমন এবন 3s পর মদতিশীয়ে প্রমতিরমন শুনল। ওই স্থসকনর
তিসপমসত্রেস কসলমসয়েসস কস্কেকল কতি মছল? 00C তিসপমসত্রেসয়ে বসতিসকস শকব্দের কবগ 332m/s।
Two hills have 700m distance between them. A man fired with a gun standing between these two
hills. He heard the 1st echo after 1s of firing and 2nd echo after 3s of firing. Determine the
temperature of that place in Celsius scale. Velocity of sound in air at 00C is 332m/s.
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মচিকত্রে, 16g ভকরর একমটি বনকলটি v কবগ মনকয়ে
কদসলককর 8g ভকরর একমটি বকবর মধসমদকয়ে
সমভণররূকপ অমতিক্রম ককর। বনকলটিমটি v/2 কবকগ
মনগরতি হয়ে। কদসলককর ববমটি একমটি অনমনশীয়ে,নগণস
ভর ও 0.1m তদঘরসমবমশষ্ট একমটি রকডের সসকথে
ঝন লসকনস আকছ। v এর মসন সবরমনম্ন কতি হকল,
কদসলককর ববমটি একমটি উল্লম্ব ববত্তসকসর পকথে ঘনরকব?
[g=10 ms-2]
As shown in figure, a bullet of mass 16g and
speed v passes completely through a pendulum
bob of mass 8g. The bullet emerges with a
speed v/2. The pendulum bob is suspended by a
stiff rod of length 0.1m and a negligible mass.
What is the minimum value of v such that the
pendulum bob will barely swing through a
complete vertical circle? [g=10 ms-2]

