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সমসয্া

utর

A person moves
m
on the horizontal plane
p
and ano
other personn switches a torch light toowards the lline
45 inclined from the horizontal plan
ne. What willl be the speeed of light m
measured by the person w
who
is moving horizontally?
h
?
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eকজন বয্িk
k আনূভুিমকভাােব যাtা
িডিg েকােণ টচর্লাiট jালাাল।

2

করল eবং aপর আেরক
ক জন বয্ািk তার যাtা পে
পেথর সােথ 45
5

আনূভুিমকভােব
িম
গিতশী
শীল বয্ািkর ক
কােছ আেলার েবগ কত বেেল মেন হেব?

If all the icee in the poless melts down
n, what will be the changge of the lenngth of the dday (increasees,
decreases or remains the same)?
যিদ েম

5

a েলর সব বর
রফ গেল যায়
য়, তাহেল পৃিথবীর
থ
িদেনর ৈদ
ৈদেঘর্য্র িক পির
িরবতর্ ন হেব (
(বাড়েব, কমেেব

নািক eকi থাকেব)
থ
?
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A balance has
h beams off unequal len
ngth. It weig
ghs a block 99kg. Now thee block is shhifted to the
other weigh
hing pan. No
ow it calibrattes the block
k 16kg. Whatt is the actuaal weight of that block? The
beams are assumed
a
to have
h
no masss.
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eকিট দািড়ঁপাlার
া
দুi পাl
lার বা র ৈদঘ
ঘর্য্ aসমান। eটােত
e
eকিট bেকর oজন েদখায় 9kg । bকিট aনয্
পাlায় িনেয় oজন করেল 16kg oজন পাoয়া যায় । bকিটর আস
আসল oজন কত
ত? পাlার ব
বা

লার েকান
ন

ভর েনi।
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An
n object of m
mass m is relleased from rest at a
heiight h abovee the surfacee of a table. T
The object
slid
des along thhe inside of th
the loop-the--loop track
con
nsisting of a ramp and a circular looop of
rad
dius R show
wn in the figuure. Assume that the tracck is
fricctionless.
Wh
hen the objeect is at the toop of the looop it barely
losses contact w
with the trackk. What heigght h was thhe
objject releasedd from?
8
eক
কিট

m

ভেরর
র বs েটিবল েথেক

aব
বsায় আেছ। বsিট িনেচর িচেtর

h uccতায় িsর
মত R বয্াসােধর্র

বৃtাকার
t
লুেপর স
সােথ সংযুk ঘ
ঘষর্ণহীন পেথ িপছেল িনেচ
নােেম । যখন ব
বsিট লুেপর শী
শীেষর্ থােক তখ
খন বsিট তার
র
পথ
থ েথেক pায় িিছটেক পের। ucতা

5

h

ক
কত?

Co
onsider two bblocks that aare resting onne on top off the
oth
her. The low
wer block hass mass m2 = 4.9 kg and is
ressting on a friictionless tabble. The uppper block hass
maass m1 = 0.99 kg. Supposse the coefficcient of static
fricction betweeen the two blocks is giveen by μs = 0.1.
A force of maggnitude F ass shown in thhe figure actts
upon them. Whhat is the maaximum forcce for whichh the
low
wer block caan be pushedd horizontally so that thee
tw
wo blocks moove together without slippping?

10

মেন
ন কর, দুiিট bেকর eকিট aপরিটর oপ
পের বসােনা আ
আেছ
। িনেচর bকিট eকিট ঘষর্ণহীীন তেল আেছ
ছ eবং তার o
oজন

m2 =4.9 kg

। oপেরর bেকর
র oজন

যাক
ক দুiিট bেকর
র মেধয্ িsিত ঘষর্ণ

m1 = 0.9 kg । ধধরা
ণাংক
ক μs = 0.1 । F

মােেনর eকিট বল
ল তােদর uপর
র িচেtর নয্ায়
য় িkয়া কের।
সেব
বর্াc কত বল pেয়াগ কের bক দুিটেক e
eকেt আনুভুিম
িমক
ভােেব সরােনা সm
mব ?
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A cubical shapped wooden block of edgge-length 3ccm
flo
oats in the inntersection off fresh waterr and oil in a
beaaker with tw
wo-thirds of iits volume suubmerged inn
thee fresh waterr. The heightt of the oil surface from the
waater surface iis 15 cm andd the densityy of the oil iss
481 kg/m3
Wh
hat is the de nsity of the block?
10
3 cm
c ৈদঘর্য্ িবিশ
শ

ঘনকাকৃ িতর
র কােঠর bক
ক eকিট িবকােের

রাখ
খা েতল eবং পািনর সংেযাাগsেল ভাসেছ
ছ। bকিটর দুi
তৃ তীয়াংশ
তী
পািনেত
ত ডু েব আেছ।। পািনর তল েথেক েতেলর
র

তেল
লর ucতা 15
5 cm eবং েত
েতেলর ঘনt 4
481kg/m ।
3

তাহহেল bেকর ঘন
নt কত?
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Co
onsider an iddeal spring thhat has a restt length of 3.2
m. Assume thee spring has a spring connstant k = 300
N//m. Suppose the spring iss attached too a mass m = 3
kg that lies on a horizontall frictionlesss surface. Thhe
sprring-mass syystem is com
mpressed a diistance of 2.4 m
fro
om equilibriuum and thenn released wiith an initial
speeed 4 m/s to ward the equuilibrium poosition. What is
thee position off the block ass a function of time?
110
মেন
ন কর, eকিট
িট আদশর্ িspং eর aসmpসাািরত ৈদঘর্য্ 3..2 m
। eটার
e
িspং

বেকর মানk = 30 N/m । িspংিট m = 3 kg

ভের
রর eকিট বs
sর সােথ ঘষর্ণ
ণহীন আনুভুিম
িমক তেল শািয়
য়ত
আেেছ। ei িসেs
sমিট তার সাম
াময্বsা েথেক 2.4 m ৈদঘর্য্
সংk
kিচত কের স
সাময্বsার িদেক
ক 4 m/s েবেগ
গ েছেড় েদoয়
য়া
হল
ল। সমেয়র ফাাংশন িহেসেব bেকর aবsান
ন েকাথায় হেব
ব?
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A hollow gllass tube of refractive
r
in
ndex 1.5 has internal radiius of 2 cm aand externall radius of 6ccm .
What would
d be the appaarent internaal radius of the glass tubee?
eকিট ফাঁপা 1.5 pিতসরণ
ণাে র gাস িটuেবর
িট
েভতের
রর বয্াসাধর্ 2 cm eবং ব
বাiেরর বয্াসাধ
ধর্ 6cm । বাiiের
িট
বয্াসাধ
ধর্ কত বেল মেন
ম হেব ?
েথেক gাস িটuেবর
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A current I traavels counterrclockwise thhrough a cloosed
cop
pper wire looop which haas the shape of a rectanggle
with sides a aand b.
What
W is the m
magnitude of the magnetiic field at thee
cen
nter, C, of thhe rectanglee? The permeeability of thhe
meedium is

μ0 .

A ob

িবিিশ

বা

আয়তাকাার তামার তাােরর েভতর িিদেয়

ঘিড়
িড়র কাঁটার িব
িবপরীত িদেক

C

I

তিড়ৎ pবা
বাহ হেc। তাহহেল

েকেnd েচৗmক
কেkt কত ? eখােন েচৗm
mক pেবশয্তা

μ0

।
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Co
onsider a cappacitor madee of two squaare plates off
sid
de l. The disttance betweeen the two pplates is d.
Wee insert a dieelectric of diielectric connstant K>1 and
width l a distan
ance x (as in the diagram
m).The capaccitor
n connectted to batterry which proovides a
is now
diffference of ppotential V0 across the ccapacitor.Whhile
thee battery is sstill connecteed to the cappacitor, we nnow
mo
ove the dieleectric slab a bbit further inn between thhe
plaates, increasiing x by an amount Δ. What is the
wo
ork done by uus while wee push the dieelectric slab in?
20
মেন
ন কর, eকিট
িট সমাnরাল প
পাত ধারেকর দ
দুiিট বগর্াকৃ িত
তর

l

পােেতর ৈদঘর্য্
eেত
ত eকিট
িবিিশ

l

। দুi পােতর মধয্বতর্ী দূরt

পরাৈবদুয্িত
িতক

eখ
খন ধারকিট

K
K>1
পদাথর্ x টু k

p
pেsর eবং

V0

d

। আমর
রা

ডাi iেেলকি ক

বক
ক

ৈদঘর্য্ pেেবশ করান হল
ল।

িবভব পাাথর্কয্কারী সৃি কারী বয্াটারীীর

দুi pােnর সােথ সংযুk আেছ
ছ। বয্াটাির সংংযুk থাকার সময়
আম
মরা পরাৈবদুয্িিতক পদাথর্িটেক
ক িকছু টা েঠেেল

Δ

x eর

মান
ন

বাড়ান হল। পরাৈবদুয্িতক
ক পদাথর্েক েভ
ভতের েঠেল িদ
িদেত

আম
মােদর িক পির
িরমাণ কাজ ক
করেত হল?

