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উত্তর

An air bubble of radius 1cm pops out of mud 8m below the pond’s water surface and
moves upward. Determine its volume when the bubble is 1m below the water
surface. Atmospheric pressure is 101325 Nm -1.
1cm বসসসসররস মবমশিষ্ট একট বসয়য় বয়দবয়দ পয়কয়ররর 8m গভভীর তলরদরশি উৎপন্ন হরয় উপররর মদরক ভভরস উঠরত
থসরক। পয়কয়ররর পপষ্ট হরত 1m মনরচে বয়দবয়দমটর আয়তন মনররয় কর। বসয়য়র চেসপ 101325N/m.
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ab is a 1m long rod kept vertically on the ground.
Then it is let fall. With what velocity will the end b
hit the ground?
1m লমস রড ab ভভ মমর সসরথ লমভসরব অবসসন কররছ। এরক
ভফেরল ভদওয়স হরল b পসন্তমট কত ভবরগ ভভ মমরক স্পশির কররব?
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Infinite number of resistances are connected in
the following manner. Determine the equivalent
resistance between nodes a and b.
মনরম্নে অনমকত পদ্ধমতরত অসভীম সনখসক ভরসর সনযয়ক্ত করস হরয়রছ।
a ও b ভনসড এর মরসবতর ভী তয় লসররসর মনররয় কর।
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An object of 4kg mass rests on a surface with
frictional coefficients µs = .4, µk = .3. If 13N force
is applied on that object in the direction shown in
the figure, determine the value of the frictional
force exerted by the surface.
4kg ভররর একমট মসর বসয় তরলর উপর অবসসন কররছ, তসরদর
মররস মসমত ঘ্র্ষর গুরসনক µs = .4 ও গমত ঘষরর গুরসনক µk = .
3 ।মচেরত্রে পদমশিরত মদরক 13N বল পরয়সগ করস হরল বসয় মটর উপর
তল কতপরক পযয়ক্ত ঘষরর বল মনররয় কর।
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In the figure below an ideal spring with the spring
constant k = 294.2 Nm-1 is attached to an object
A, and other end of the spring is attached to a
rigid bar. Another object B rests on object A.
Frictional coefficient between A and the surface
below is µ1 = .3 and between A and B is µ2 = .4. If
50N force is exerted on A, what will be the
elongation of the spring?
মনরচের মচেরত্রে k = 294.2 Nm-1 মসনধ্রুবক মবমশিষ্ট একমট আদশির
মসন ভদখসরনস হরয়রছ যসর একপসন্ত ভকসন বসয় A এবন অনস পসন্ত
একমট অনমনভীয় দরণ্ডের সসরথ সনযয়ক্ত। A ও মনরচের তরলর মরসবতর ভী
ঘষরর গুরসঙ µ1 = .3 এবন A ও B এর মরসবতর ভী ঘষরর গুরসঙ µ2
= .4। A র উপর 50N বল পরয়সগ করস হরল মসনমট কতটয় কয়
পসসমরত হরব?
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XY axis is perpendicular to the circular disc and
passes through a point on the disc which is 1m
away from the center. The disc has radius of
1.5m and mass of 4kg. What is the moment of
inertia of the disc with respect to XY?
ভকসরনস বপত্তসকসর চেসকমতর সসরথ লমভসরব অবসসনকসরভী XY অক
চেসকমতমটরক এর ভকন্দ্র ভথরক 1m দভরর ভছদ করররছ। চেসকমতমটর
বসসসসরর 1.5m এবন ভর 4kg, XY এর সসরপরক এর জড়তসর
ভসমক ভবর কর।
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A 1m long tube is completely filled with water. One end is open and water comes out
through a hole at the other end. The height of the water level inside the tube is given
by h = e- .2t m, here t represents time measured in second. Now a vibrating

tuning fork is held at the open end and its frequency is 340 Hz. Velocity of
sound in air at that temperature is 340 ms -1. After hearing the first resonance,
how long will this take for the second resonance to occur?
একমট 1m দভীঘর পসমনপভরর নরলর এক পসন্ত ভখসলস এবন অনস পসরন্তর একমট মছদ মদরয় পসমন ভবর হরয় যসরচ।
নরলর মভতররর পসমনর উচ্চতস h = e- .2t m আকসরর পকসশি করস যসয়, ভযখসরন t দসরস ভসরকরণ্ডে সময় ভবসঝসরনস

হরচ। একমট কম্পন শিভীল মটউমনন ফেকর রক ভখসলস পসরন্তর কসরছ ররস হল যসর কম্পসঙ 340 Hz । পদত্ত তসপমসত্রেসয়
বসতসরস শিরব্দের ভবগ 340 ms-1 হরল পথম ও মদতভীয় অনয়নসরদর মরসবতর ভী সময় বসবরসন কত?
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Light of wavelength 6 × 10-7m is incident normally on a slit which is 7 × 10 -6m
wide. What will be the angular separation between 4 th and 7th dark stripes of
the diffraction fringe?
7 × 10-6m পস মবমশিষ্ট মচেররর উপর 6 × 10-7m তরঙ দদরঘরসর আরলস লমভসরব পড়রছ। ৪থর ও ৭ম অন্ধকসর
ভডসরসর মরসবতর ভী ভককৌমরক বসবরসন কত?
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In the circuit below two plates of each
capacitor are 1cm apart but plates are
themselves identical in size. Determine the
electric field between the plates of 4µF
capacitor.
মনরচের বতর নভীরত পমতমট রসররকর দয়মট পসরতর মররস বসবরসন 1cm.
মকন্তয় তসরস আকসরর একই। 4µF রসররকর পসতদরয়র মরসবতর ভী
তমড়ৎরকত্রে মনররয় কর।
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A tennis ball is dropped from a point 4.9 m above the ground. Every time it hits the
ground, it bounces back to ¾ of its previous height. How long will the ball take to
come to at rest? [ignore the time required for hitting the ground and turning back]
4.9 m উচ্চতস ভথরক একমট ভটমনস বল মসমটরত পড়ল। পমতবসর মসমটরত রসকস খসবসর পর এমট লসমফেরয় পভরবর
অমতক্রসন্ত উচ্চতসর ¾ অনশি অমতক্রম করর। বলমট মসর হরত কত সময় লসগরব? (মসমটরত রসকস খসবসর এবন
ঘয়রবসর জনস পরয়সজনভীয় সময় উরপকরভীয়)

