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Athletes who compete in downhill skiing try to lose as little energy as possible. A skier starts from
rest at the top of an 80m hill and skis to the bottom as fast as possible. When she arrives at the
bottom, she has a speed of 25 m/s. Calculate the skier's efficiency. [g = 10 m/s2]
যারা বরেফর মেধ ি

কের, তারা সবসময়ই চায় যতটা স ব কম শি

কের) 80m উচু একটা পাহাড় থেক ি
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করা

খরচ করেত। একজন ি য়ার (েয ি

কের, এবং যতটা স ব

ত িনেচ নামার চ া কের। যখন স

িনেচ পৗছায়,েদখা গেলা তার বগ 25 m/s। ি য়ােরর দ তা িনণয় কর। [g = 10 m/s2]
A clock with pendulum is built, but while building there caused some error. Now its cycle time is
not equal as a normal clock, rather reduced in 0.5 s. If the clock is taken in to an unknown planet,
can you determine what will the cycle time of the clock? Assume the mass and radius of the
unknown planet is 16 and 4 times greater than Earth.
একটা প ু লােমর ঘিড় বানােনা হেয়েছ, িক বানােনার সময় িকছু ভুেলর কারেণ এর পযায়কাল সাধারণ ঘিড়র মত
না হেয় কেম 0.5 s হেয় গেছ। ঘিড়িটেক একিট অজানা েহ নওয়া হেল, ঘিড়িটর পযায়কাল কত হেব, তা বর
করেত পারেব? ধের নাও, অজানা েহর ভর এবং ব াসাধ পৃিথবীর তুলনায় যথা েম ষাল এবং চার ণ।
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A particle is at rest in a system under the influence of 6 forces. The values are 1N,
2N, 3N, 4N, 5N, 6N consequently. Three of these forces are reversed, and the
particle remains in equilibrium. Can you find out the summation of first three forces,
if the last three forces is removed from the system? [Show proper logic or
mathematical calculation for your proof]
একটা ব কণার উপর 1N, 2N, 3N, 4N, 5N, 6N মােনর 6 িট বল কাজ করেছ, বল েলার
ব িট ি র আেছ।

থম িতনিট বেলর িদক িবপরীত কের দওয়া হেল, ব িট এখেনা ি রই থাকেলা। যিদ শেষর

িতনিট বলেক সিরেয় দওয়া হয়, তাহেল
যথাযথ যু ি
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েয়ােগর ফেলও

থম িতনিট বেলর লি

কত হেব, সিট িনণয় কর। [উ েরর সপে

অথবা গািণিতক িহসাব দখাও]

Washed clothes are hanging in a room to dry keeping the door and windows closed. A cold autumn
rain is falling outside. Will the clothes dry faster if one opens a window? [Consider that the
Humidity is 100% both outside and inside the room and the temperature in the room is higher
than outside]

ঘেরর মেধ িকছু ভজা কাপড় দিড়েত ঝু িলেয় রাখা হেয়েছ কােনার জন । শরৎকাল হবার পেরও বাইের
বৃ ি হে । যিদ তুিম জানালা খু েল দাও, তাহেল কাপড় েলা িক আেগর চাইেত ত কােব? [ধের নাও
ঘেরর ভতের এবং বাইের আ তা 100% এবং ঘেরর তাপমা া বাইেরর তাপমা ার চাইেত বিশ ]
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A particle moves from the origin to each of these positions in turn:
P= (500, 0, 500), Q= (500, 0 -500), R= (1000, 0, -1000). What is the total distance the particle
travels? [Unit of length = m]

এক কণা মূ লিব ু থেক যা া
কের িনেচর অব ান েলােত পৗেছ। P=(500, 0, 500), Q=(500,
0 -500), R=(1000, 0, -1000). কণা র মাট অিত া র কত? [ রে র একক = িমটার ধের নাও]
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A boat, with a passenger and an anchor, floats in a small pool. The passenger throws the anchor
into the water. Will the water level in the pool increase, decrease, or stay the same? [Show logic
or mathematical calculation for your answer]

ছা একটা পু ের এক নৗকা রাখা আেছ, নৗকার উপর একজন ব াি বেস আেছ এবং এক না র
নামােনা আেছ। লাক না র েক পািনেত ফেল িদেলা। পু েরর পািনর উ তার িক পিরবতন হেব? কমেব,
বাড়েব নািক একই থাকেব? [উ েরর সপে যু ি অথবা গািণিতক িহসাব দখাও]
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You have a set of hardcover books that are all the same size. Put one book at the edge of the table,
with a certain overhang. Add more on top of one another. What is the minimum number of books
needed to make the overhang of the top book clear the edge of the table?
Consider, the books are identical, its length is 15cm, the books are placed at 3cm one after another
& the 1st book is also 5 cm broaden from the edge.

ধরা যাক, তামার অেনক েলা শ কভােরর বই আেছ। এক বই টিবেলর উপর এমনভােব রাখা হেলা, যােত এ
টিবেলর া থেক িকছু টা বাইেরর িদেক বর হেয় থােক। এর উপর এরপর এক এক কের আরও বই রাখা হল, েত ক
ে ই য বই রাখা হে , তা তার িনেচর বই থেক িকছু টা বাইেরর িদেক বর হেয় থােক। এভােব সেবা
কত েলা বই রাখেল কােনা বইই িনেচ পড়েব না?
ধের নাও, সব েলা বই একইরকম, এর দঘ 15 cm, বই লা একটার উপর আেরকটা 3cm পরপর রে রাখা
হেয়েছ। একদম থম বই
ে টিবেলর া িব ু থেক বইেয়র বাইেরর সমা রাল বা র র 5cm.
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A person stands 40 m from a flag pole. With a protractor at eye level, he finds the angle at the top
of the flag pole with the horizontal is 25.0 degrees. How high is the flag pole? The distance from
his feet to his eyes is 1.8 m.

একজন ব াি একটু পতাকা লাগােনা খু থেক 40 m রে দািডেয় আেছ। স মেপ দখেলা খু
তার চােখর সােথ আনু ভূিমেকর সােপে 25.0 degree কাণ উৎপ কেরা। খু র উ তা িনণয় কর।
ধের নাও লাক র পা থেক চাখ পয উ তা 1.8 m.
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Two small spheres spaced 35.0cm apart have equal charge. How many excess electrons must be
present on each sphere if the magnitude of the force of repulsion between them is .
×
N. The value of the charge of electron is . ×
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সমান চাজ িবিশ ই ছাট গালক পর র থেক 35.0cm রে রাখা আেছ। এেদর মেধ িবকষণ বেলর
মান .
×
হেল িত গালেকর মেধ থাকা অিতির ইেল েনর সংখ া কত? ইেল েনর
চােজর মান . ×
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Two particles having charges of 7×
C and 112 ×
C are separated by a distance of 2 m.
At what point along the line connecting the two charges is the net electric field due to the two
charges equal to zero?

ই
রে
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গালেকর মেধ যথা েম 7×
C এবং 112×
C চাজ রাখা আেছ, যারা পর র 2 m
অবি ত। এেদর মধ বত সংেযাজক রখার কান িব ু েত ি য়ারত তিড়ৎ বেলর লি শূ ন হেব?

A 2000 kg truck is traveling east through an intersection at 2 m/s when it is hit simultaneously
from the side and the rear. One car is a 1000 kg compact traveling north at 5 m/s. The other car is
a 1500 kg midsize traveling east at 10 m/s. The three vehicles become entangled and slide at one
body. What are their speeds and direction just after the collision?

2000 kg ভেরর এক াক 2 m/s বেগ পূ ব িদেক চলিছেলা, এমন সময় এ পাশ থেক এবং পছন
থেক অন
ােকর সােথ ধা া খেলা। এক
াক 5 m/s বেগ উ র িদেক এবং অন াক 10 m/s
বেগ পূ ব িদেক যাি েলা। াক েয়র ভর যথা েম 1000 kg ও 1500 kg। সংঘেষর পের াক েলা
একসােথ যু হেয় একই িদেক যা া
করেলা। সংযু
াক িতন র িমিলত বেগর মান, এবং থম
ােকর আিদ বেগর সােথ সংযু
াক িতন র বতমান বেগর মধ বত কাণ িনণয় কর।

