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সমস া

উ র
িনেচর িচে

িতিট রাধ ২ ওহম হেল A and B এর মােঝ তু ল েরাধ

কত ?
If each resistance is 2 ohm, what is the equivalent
resistance between nodes A and B?

2

Two simple pendulums of time period 1.2 sec and 1.5 sec
start to move from the positions as shown in the
figure.what will be their possitions after 6 sec?
দু ইিট সরল দালেকর দালনকাল যথা েম ১.২ এবং ১.৫ স হেল তারা
িন িলিখত অব ান থেক যা া

করেল ৬ স পের তােদর অব ান িক

হেব ?

3

পৃ িথবীর ব াস বরাবর একিট িছ কের অপর

াে

তামার ব ু র কা ছ একিট িগফট তু িম পাঠােত চাইেল। এখন ঐ িগফিটর

সরন রেণর কত ঘােতর সমানু পািতক ?
If you want to send a gift to your friend on the other side of the earth digging a tunnel along
diameter, then determine how distance varies with acceleration.

4

A bob of mass 2kg is hanging with a cord of length 1m like
shown in the figure. A bullet of mass .01kg hits the bob and
remains in it, if the bob touches the ceiling somehow what is
the least velocity the bullet must have?

২ কিজ ভেরর একিট বব িচে র মত একিট রিশর সাহােয ঝুলােনা
আেছ।। .০১ কিজ ভেরর একিট বু েলট ববেক আঘাত করেলা এবং এর
িভতর থেক গেলা

।

যিদ ববিট কান মেত িসিলং

শ কের তাহেল

বু েলেটর বগ কত িছল ?

5

A body is thrown upward with an initial velocity u. After t sec another body is thrown with same
velocity . When and wherewill they meet ?
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U বেগ একিট ব েক উপের ছু েড় মারার t sec পের আেরকিট ব েক একই বেগ ছু েড় মারা হেল তারা কখন এবং কাথায়
িমিলত হেব?

6

Two mountains are at a distance of d from each other. In any place between them a man fired a
gun . He heard the 1st echo at t1 sec and second echo at t2 sec. what is the velocity of sound ?
d দূ রে দু ইিট পাহােড়র মােঝর কােনা ােন এক ব াি
সময় পর ২য়

7

িল করার t1 সময় পর থম এবং

t2

িতধবিন শানা গেল শে র গিতেবগ কত ?

Water flows from a tube of radius r at velocity v, hits the wall perpendicularly and doesnt rebound
back. How much force does the water exert on the wall?
যিদ r ব াসােধর একিট নেল পািন v বেগ বািহত হয় এবং দয়ালেক ল ভােব আঘাত কের এবং কােনা পািন িপছেন
িফের না আেস তাহেল পািন কত বেল দয়ালেক আঘাত করেব ?

8

A man of mass 50kg is standing on a weighing machine inside a lift. At first the lift went upward
with an acceleration 2m/s2 ,then at 10m/s constanr velocity and finally 2m/s2 deceleration. What
will be the readings of the machine at those times ?(g=10m/s2)
এক ব ি

৫০ কিজ ভেরর । িতিন একিট ওজন মাপার যে িলফেটর উপর দািড়েয় আেছন । িলফিট

থেম 2m/s2 রেণ ,

পের 10 m/s সমেবেগ ,পের 2m/s2 ম েন িনেচ নামেল, এই িতনিট সমেয় ওজন মাপার যে কত ওজন দখােত থাকেব ?

9

At which temperature the readings of kelvin and ferenhite scales will be the same ?
কত তাপমা ায় কলিভন ও ফােরনহাইট

লর পাঠ সমান?

Group B
10

If emf of the cell is 50V, what maximum power will be
absorbed in the unknown resistance?
তিড়ৎ কােষর emf ৫০ ভা

হেল অজানা রাধিটেত সেবা

কত

মতা

পাওয়া যােব ?

11

If the length of cu rod is k times the length of Fe rod and
thermal conductivity of iron is k times the conductivity of
Cu, then what is the temperature of joint C ?
তামার দে র দঘ লাহাদে র k ন এবং লাহার তাপ পিরবাহক
তামার k ন হেল C এর তাপমা া কত ?

12

The refractive index of water wrt air is 4/3 and glass wrt air is 3/2. what is the critical angle when
light goes to water from glass ?
বায়ু সােপে

13

পািন এবং কােচর

িতসরা ৪/৩ এবং ৩/২ হেল আেলা পািন থেক কােচ যাবার সময়

াি

কান কত?

A sound source under the sea creates 660Hz sound. It takes 3.33 sec to reach 1km height above sea

level. The difference of wave lengths in air and water is 1.85 m. How deep is the source under sea
level ?
একিট শে র ঊতস সমউে র িনেচ থেক 660Hzক াে র শ
লােগ । বায়ু এবং পািনেত শে র তর

করেল তা সমু

পৃ ে র ১িকিম উপের আসেত 3.33 sec

দেঘর পাথক ১.৮৫ িম হেল সমু ে র কত িনেচ উৎস িট অবি ত ?
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what is the value of x ?
িচে x কােনর মান কত?

