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ককান ফর দ্বাযা ভামফশ্বেয কর ফস্তুকণা এশ্বক অযশ্বক মনশ্বেয মদশ্বক টাশ্বন?
By which force do the particles of this universe attract each other?
তাভাত্রা হ্রা কযশ্বর ধাতুয দদশ্বঘযয মক ধযশ্বণয মযফতযন আশ্ব?
What kind of change does happen when temperature of metal decreases?
তুমভ একমট ফই কতাভায ড়ায ঘশ্বযয কভশ্বেশ্বত মকছু ক্ষণ মিত শ্বে শুশ্বে, মকছু ক্ষণ ফশ্ব ও
মকছু ক্ষণ দাাঁমড়শ্বে ড়শ্বর। ককান অফস্থাে তুমভ কভশ্বেয ওয ফশ্বিশ্বে কভ িা প্রশ্বোগ
কশ্বযছ? ককন?
You were reading a book lying on back, sitting and standing on floor. In
which position do you pressurize the floor the least? Why?

৪

দু মট মবন্ন াশ্বত্র ফযপ গরশ্বত কদওো র। এশ্বদয একমট াশ্বত্র করমো থাশ্বভযামভটায ও
অয াশ্বত্র পাশ্বযনাইট থাশ্বভযামভটায যাখা র। ম্পূ ণয ফযপ গরশ্বত মত্র মভমনট ভে
রাগশ্বরা। ফযপ গরন শুরু ওোয শ্বনয মভমনট য থাশ্বভযামভটায দু মট কত তাভাত্রা

৫

কদখাশ্বফ?
Ice is melting in two different glasses. There is a Celsius thermometer in one
glass and Fahrenheit thermometer in another. It takes 30 min to finish
melting. What are the readings of thermometers after 15 min of melting
started?
একমট দণ্ড িুম্বকশ্বক ভাে ফযাফয ককশ্বট দু মট বাশ্বগ বাগ
কশ্বয মিশ্বত্রয নযাে যাখা র। এই দু মট বাশ্বগয ভধযফতযী
অংশ্বয কিৌম্বক ফরশ্বযখায আকৃমত মকরূ শ্বফ?
A bar magnet is divided in two parts according to
the diagram. What will be the shape of magnetic
field lines between the area of two parts of bar
magnet?

৬

ককান তাভাত্রাে পাশ্বযনাইট ও করমো কেশ্বরয াঠ ভান শ্বফ?
In which temperature do Celsius thermometer and Fahrenheit thermometer
show same reading?

৭

াশ্বয াশ্বত্রয মস্টশ্বন িা মদশ্বর মনশ্বিয মছদ্রমট মদশ্বে তযর মনগযত
শ্বফ। মমদ অমবকলযে ফরশ্বক উশ্বক্ষা কযা ে, তশ্বফ তযর

AB

এয াশ্বথ কত মডগ্রী ককাশ্বণ মনগযত শ্বফ?
In the diagram, if we pressurize the piston, liquid will
come out along the hole. The line of coming out liquid
will make an angle of ________ with AB. (Let there’s
no gravitational force.)

৮

A ও B দু মট ফযাাধয ভান মকন্তু B গ্রশ্বয বয কফম। A ও B গ্রশ্ব ফােু ূনয অফস্থাে একই

উচ্চতা শ্বত মথাক্রশ্বভ 10kg ও 5kg বশ্বযয দু মট ফস্তু কছশ্বড় মদশ্বর, ককান গ্রশ্বয কক্ষশ্বত্র

৯

ংমিষ্ট ফস্তুমট আশ্বগ বূ মভশ্বত মতত শ্বফ?
A and B are two planets of same radius but mass of B is greater than A. Two
objects of 10kg and 5kg are falling freely from same height in planet A and B
respectively in vacuum. Which one will touch the ground first?
তুমভ মমদ একমট ামন বমতয ফারমতশ্বত ু তাে একমট াথয কফাঁশ্বধ মনভমিত কশ্বয এমটশ্বক
ামনয গবীশ্বয মনশ্বে মাও, তশ্বফ মত মনশ্বি মনশ্বে মাশ্বফ াথশ্বযয ওয ামনয িা তত
ফাড়শ্বফ। মনভমিত অফস্থাে মত ামনয গবীশ্বয াথয মনশ্বে মাশ্বফ, ামনশ্বত াথশ্বযয ওেশ্বন

১০

মক মযফতযন আশ্বফ?
You immersed a wire bending stone in a water filled bowl. As the stone go
deeper it will feel more pressure. As the stone go deeper, what will be the
change in its weight under water?
াশ্বয মিশ্বত্রয ককান মফন্দুশ্বত একমট
ঋণাত্মক আধান যাখশ্বর কমট খাতায মনশ্বিয
মদক ফযাফয ফর অনু বফ কযশ্বফ?
In which point will a negative charge
feel force along the direction of
bottom of the page?

১১

একমট 1m2 কক্ষত্রপর মফমষ্ট ধাতফ াশ্বতয তাভাত্রা

10C ফৃ মি কযশ্বর এয কক্ষত্রপর

0.000014m2 ফৃ মি াে। ওই ধাতু মদশ্বে দতময একমট

1m দীঘয ধাতফ দশ্বণ্ডয তাভাত্রা

১২

5 C ফৃ মি কযশ্বর এয দদঘযয কত ফৃ মি াশ্বফ?
If the temperature of a 1m2 metal sheet is increased by 10C, the area of that
sheet will be increased by 0.000014m2. The temperature of a 1m bar made of
that metal is increased by 50C. The length of that bar will be increased by
__________.
একমট ীতপ্রধান কদশ্বয একমট ুকুশ্বযয ামনয উশ্বযয স্তশ্বযয তাভাত্রা
-100C,এয
0

মনশ্বিয স্তশ্বযয তাভাত্রা

00C এফং ফায মনশ্বিয স্তশ্বযয তাভাত্রা

40C। তু মি মতনটি

সিান আকৃ মতর পাত্র মতনটি স্তশ্বযয ামন ফা ফযপ দ্বাযা ূ ণয কশ্বয মনশ্বর। ককান

াত্রমটয

ওেন ফশ্বিশ্বে কফম শ্বফ?
There is pond with -100C temperature in highest level, 00C in lower than the
first one and 40C in the lowest level. You filled up three same sized bowls
with ice or water from three different levels of pond respectively. Which bowl
is with the highest weight?

১৩

াশ্বয মিশ্বত্র দু মট ভতর দযণ যস্পশ্বযয াশ্বথ
ভশ্বকাশ্বণ যাখা আশ্বছ। একমট আশ্বরাক যমি মিশ্বত্রয
নযাে আমতত র। θ এয ভান কত?
There are two mirrors perpendicular to each
other. An incident ray and its later reflections
are shown in the diagram. What is the value of
θ?

১৪

1cm ও 6cm ফযাাশ্বধযয দু মট ধাতফ কগারশ্বকয প্রমতমটশ্বত 20 মট কশ্বয ইশ্বরকট্রশ্বনয ভান
ঋণাত্মক আধান মফদযভান। কগারক দু মটশ্বক একমট তাভায তায দ্বাযা ংমু ক্ত কযশ্বর
আধান(ইশ্বরকট্রন) ককান কগারশ্বকয মদশ্বক মাশ্বফ? তাভায তায ংশ্বমাশ্বগয য ককান কগারশ্বকয
মফবফ কফম নামক উবশ্বেয ভান?
There are two metal spheres of 1cm and 6cm radius. Each of them contains
charges equivalent to 20 electrons. Two spheres are connected by a copper
wire. In which direction will electrons go after connecting? What will be the
potential difference between two spheres after connecting by copper wire?

১৫

াশ্বয মিশ্বত্র একমট ভতর আেনাে একেন করাক তায
প্রমতমফম্ব কদখশ্বছ। মমদ করাকমটয টুময প্রান্তবাগ শ্বত করাশ্বযয
দূ যত্ব 28cm ে। তশ্বফ আেনাে মিশ্বত্রয নযাে করাকমট তায ভুশ্বখয
ূ ণয মফম্ব কদখশ্বত িাইশ্বর, আেনায নূ যনতভ দদঘযয কত শ্বত
শ্বফ?[মথামথ গামণমতক প্রভাণ যাপ কাগশ্বে কদখাশ্বত শ্বফ।]
In the diagram a man is watching his image in a planar
mirror. From the top of hat to collar the length is 28cm.
What should be the minimum length of the mirror to
watch image of full face like as shown in the diagram?
[Mathematical proof has to shown in the given rough
paper.]

রাফ কাগজ ( Rough paper)

