1. একজন েলাক A িবন্দু েথেক যাতৰ্া শুরু কের পৰ্থেম 10 িক.িম. দিক্ষেণ, এরপর 10 িক.িম. পূ েবর্ যায়। তারপর
10 িকিম উত্তের েগেল েস আবার A েত এেস েপৗছায়। A িবন্দুিট পৃিথবীর েকাথায় অবিস্থত?
[A person starts walking from point A. He walks 10 km to the south, then walks 10km to the
east. Then he walks10 km to the north, get back to point A. Find the point A on earth.]
(1)

2. একিট আেলাকরিশ্ম ঘন মাধয্ম েথেক হালকা মাধয্েম সংকট েকােণ আপিতত হেয়েছ। সংকট েকােণর মান 37o
হেল আপিতত রিশ্ম ও পৰ্িতসিরত রিশ্মর মেধয্ েকাণ কত?
[A light ray is incident from denser midium to rarer midium at critical angle. If the critical angle
is 37o, what is the angle between incident ray and the refracted ray?]
(1)

3. একিট কােচর পােতৰ্ 1 0C তাপমাতৰ্ায় িকছু পািন রাখা আেছ। পািনর তাপমাতৰ্া েবেড় 3 0C হেল পােতৰ্র পািনর
উচ্চতার িক পিরবতর্ন হেব?
[Some water is kept in a glass jar at 10C temperature. If the temperature of water is raised to 30C,
what change will happen to height of water in the jar?]
(1)

4. েতামােক দু ইিট একই রকম দন্ড েদয়া হল। এেদর মেধয্ একিট সাধারণ েলাহার দন্ড অনয্িট একিট চুমব্ক। তুিম
িকভােব চুমব্কিট আলাদা করেব? ( েতামার কােছ অনয্ েকান ধাতব পদাথর্ েনই )
[You are given two identical rods of which one is a magnet and the other a simple iron rod. How
will you identify the magnet? (You don’t have any metal object except for the two rods)]
(1)

5. িতনিট বাl A ,B ,C েক িচেtর মেতা কের eকিট বয্াটারীর সােথ সংেযাগ েদয়া হল। C বাlিট হঠাৎ ন
(িফujড) হেয় েগেল িক হেব?
[Three light bulbs A ,B, C are connected with a battery as shown in the figure. What will happen
if bulb C is suddenly fused?]
(2)

6. m ভেরর একিট বস্তুেক একবার খাড়াভােব , অনয্বার ঘষর্ণহীন েহলােনা তল েবেয় একই উচ্চতায় েতালা হল।
দু ই েক্ষেতৰ্ কােজর পিরমােণর পাথর্কয্ কত? বয্াখয্া কর।

[A body of mass m is lifted up to the same height once vertically and again sliding it on a
frictionless inclined surface. What is difference between the amount of work done in the two
cases? Explain.]
(2)

7. একই তাপমাতৰ্ায় রাখা দু ইিট বস্তু A ও B েত যথাকৰ্েম 43J ও 158J তাপ আেছ। এেদরেক 20 িমিনট
পরস্পেরর সংস্পেশর্ রাখা হল। 20 িমিনট পর বস্তু দু ইিটেত তােপর পিরমাণ কত হেব? েকন?
[A and B are two bodies with the same temperature. They have 43J and 158J heat respectively in
them. If they are kept in touch for 20 minutes, then what will be the amout of heat in them after
the contact? Explain.]
(2)

8. তুিম গািড়েত কের একিট পাহােড়র িদেক যাচ্ছ। তুিম যখন পাহাড় েথেক 25m দূ ের তখন তুিম হণর্ বাজােল।
গািড়র েবগ সেবর্াচ্চ কত হেল তুিম আলাদাভােব পৰ্িতধব্িন শুনেত পােব? (বায়ু েত শে র েবগ 350m/s)
[You are heading towards a hill on a car. When you are at a distance of 20m from the hill , you
blew the horn. What is the maximum allowed velocity of the car for which you can seperate the
echo from sound (velocity of soundin air is 350 m/s.)]
(2)

9. একিট পােতৰ্ পািন েফাটােনা হেচ্ছ। পােতৰ্র ঢাকনার েক্ষতৰ্ফল 100 mm2 এবং ভর 0.5kg । বােষ্পর সবর্িনম্ন
চাপ কত যার জনয্ ঢাকনা িদেয় পােতৰ্র মুখ বন্ধ করা যােব না? (বায়ু র চাপ A150 kPa)
[Water is being boiled in a container. The area of the lid is 100 square millimeter & mass 0.5 kg.
What is the minimum pressure of steam for which you cannot close the container with the lid.
(Air pressure is 150 kPa.)]
(2)

.

10. d দূ রেতব্ রাখা একই পদােথর্র ৈতির ও একই বয্াসােধর্র দু ইিট েগালক এর একিটেত +8q এবং অনয্িটেত -2q
আধান আেছ। এ অবস্থায় েগালক দু ইিটর মেধয্ F বল কাজ কের। েগালক দু ইিটেক স্পশর্ কিরেয় d/2 দূ রেতব্ রাখা
হল। এখন েগালক দু ইিটর মেধয্ বল কত?
[Two identical spheres of same material are kept at a distance d from each other. The amount of
charge in the spheres are +8q and -2q and force between them is F. They are kept in touch for
some time and then placed at a distance d/2. What is the force between them now?]
(2)

11. P এবং Q পরস্পর সমান্তরােল 10 cm দূ রেতব্ রাখা দু ইিট সমতল দপর্ন। P ও Q এর মাঝখােন P েথেক 3
cm দূ রেতব্ একিট টচর্লাইট Q এর িদেক জব্ািলেয় রাখা হেয়েছ। P দপর্েনর জনয্ িক েকান িবমব্ গিঠত হেব? হেল
েকাথায় গিঠত হেব?
[P and Q are two parallel plane mirrors. The distance between them is 10cm. A torch is placed
between the mirrors at a distance of 3cm from P facing Q. When the torch is lit, will you get any
image for mirror P. If yes, where?]
(2)

উ
800 kgg/m3 ঘনেতব্র
র তরেলর একি
কিট স্তর আেছ। পািন ও তরেল
েলর মাঝখােন একিট
12. একিট পােতৰ্ পািনর উপের
ব্লক ভাসেছ
ছ। ব্লেকর 3/44 অংশ পািনেত
ত এবং অবিশষ্ট
ষ্ট অংশ তরেল
ল থাকেল ব্লেকরর ঘনতব্ কত?
[A layer of liquid wiith density 800
8 kg/m3 floats
fl
on top of a volumee of water . A block floats at
the oil-w
water interfacce with 3/4 of
o its volumee in water annd the rest oof it in the liquid. What is the
(2)
density of
o the block??]

13. m ভেেরর একিট বস্তুেক
বস্তু দু ইিট অংেশ
অ
ভাগ কের
ের অংশ দু ইিট
িটেক িনিদর্ষ্ট দূ ররেতব্ রাখা হল
ল। অংশ দু ইিটর
টর ভর
কত হেল এেদর মেধয্ আকষর্
আ ণ বল সেেবর্াচ্চ হেব?

[A body of mass m is divided into two parts. the parts are kept at a certain distance. What are the
masses of two parts for which the attraction force between them will be maximum?]
(2)

