1.

দু টিব্লককক উ রযয টিত্রানু মায়ী ঘলষণটফীন একটি তররয উয কযরে ফর প্ররয়াগ কযা রয়রে। তাকদয ভরধে টিয়াপ্রটতটিয়া ফররয ভান টনণষয় কয। [Two blocks are kept on a frictionless surface are kept on a

frictionless surface and external forces act on them as above figure. Determine the value of
action-reaction force between the blocks.] ( 1 Mark )

2.

উরযয টিরত্রয াত্রটি ম্পু ণষ াযদ টদরয় ুণষ।A রে NH ফাহুয ভধেটফন্দু।Aটফন্দুরত িারয ভান টনণষয় কয।
াযরদয ঘনত্ব 13600 kg/m3।[A jar, shown in figure above, is completely filled with Hg. If A is the
midpoint of the base line NH, determine the pressure at A. Density of Hg is 13600 kg/m3.] ( 1
Mark)

3.

বুটভ কথরক ভান উচ্চতায় যাো দু রিা ফন্দুক কথরক একই ারথ আনু বুটভকবারফ গুটর কযা ররা। A ফন্দুক কথরক টনগষত
গুটরয আটদরফগ 300 m/s এফং B ফন্দুক কথরক টনগষত গুটরয আটদরফগ 450 m/s। ককান গুটরটি আরগ ভাটিরত ড়রফ?
উত্তরযয রে মু টি দাও। [Two bullets are horizontally fired at the same time from the same height

from the ground. The bullet from gun A had an initial velocity of 300 m/s and bullet from gun B
450 m/s. Which bullet will reach the ground first? Justify your answer] ( 1.5 Marks )

4.

ভাটি কথরক উরয ধনাত্বক q িারজষ িাটজষত একটি কগারকরক ঝুটররয় যাো রয়রে। q এয ভান করতা রর
ইররক্ট্রনটি তায অফস্থান কথরক যরফ না? [A positively charged metal sphere is suspended above the
ground. What should be the value of q, so that the electron doesn’t move from its position?] (2
Marks)

5.

ু ইি S ফন্ধ কযায আরগ ও রয ফতষনীয কারযন্ট I এয ভান টনণষয় কয।[Determine the current in the
circuit I before and after the switch S is closed.] ( 2 marks)

6. 8m উয কথরক একটি 1kg বরযয টস্থয ফররক কভরঝয উয কপরর কদয়া ররা।কভরঝরত রড় ফরটি

প্ররতেকফায তায আরগয উচ্চতায ¾ অং উঠকত ারয।ফরটি থাভায ুরফষ ফষকভাি কতিুকু থ অটতিভ করয?
[A ball of 1kg is dropped on the floor from a height of 8m. Everytime the ball bounces back it
can reach ¾ of its previous height. Now calculate the length of total path the ball travels before it
stops.] ( 2 marks )

7. ৬ নম্বয ভোয ফরটি প্রথভফায ভাটিরত রড় উঠায ভুূরতষ তায গটতটি কত টের? [Determine the

kinetic energy of the ball, mentioned in problem number 6, right after it bounces back for the
first time.] ( 1 Mark)

8. একটি তটড়ৎ ফতষটনরত কযারধয ভান টস্থয কযরে তটড়ৎপ্রফারয ভান টিগুন কযরর এয েভতায টক টযফতষন

রফ? [ If the current is increased by factor of 2 in an electric circuit while keeping with the
resistance constant, what change will happen to its power?] ( 1 Mark)

9.

একিা াটনশুনে কুয়ায ভরধে শুনে আটদরফরগ একিা াথয কপরর টদরর 2.7 seconds রয াথয ড়ায ব্দ

কানা মায়।কুয়ায গবীযতা টননষয় করযা।ওই ভয় ফাতার রব্দয কফগ টের 330 m/s। [ If a stone is
dropped from rest into an empty well, then one can hear the sound after 2.7 seconds. Calculate
the depth of the well. Velocity of sound in the air at that time is 330 m/s.] ( 2 marks )

10. ককান তযঙ্গটিয ফেটতিায য় না- াটনযরেউ, ব্দ, দৃ েভান আররা, গাভাযটি? [Which of the following

waves do not undergo interference - water wave, sound, light, gamma ray?] ( 1 Mark)

12. বাতাসের োসেসে হীরার ক্রান্তিস াণ 24.40। োন্তির প্রন্ততেরাঙ্ক 4/3 হসে োন্তির োসেসে হীরার ক্রান্তিস াণ
ত হসব? [ The critical angle of diamond is 24.4 with respect to air. What will be diamond’s
0

critical angle with respect to water if the refractive index of water is 4/3.] ( 1.5 Mark)

13.

ন্তিসে AO আেন্ততত রন্তি এবং OB প্রন্ততেন্তরত রন্তি। OD= 17cm and BD= 8cm । াসির প্রন্ততেরাঙ্ক
ন্তিণণয়

র। [In the figure AO is the incident ray and OB is refracted ray. OD= 17cm and

BD= 8cm. Find the refractive index of glass.] ( 2 marks )

14. 400 m/s ববসে িেমাি 50 gm ভসরর এ টি গুন্তেস

থান্তমসয় বেয়ার েময় এর েন্ততশন্তির 50%

তােশন্তিসত রূোিন্তরত হয়। গুন্তের উোোি েোর্থের

আসেন্তে তাে 90 J/kgK হসে গুন্তের

তােমাো তটু কু বাড়সব? [ A bullet of mass 50 gm was moving with a velocity of 400 m/s.
when it was stopped, 50% of its kinetic energy turned to heat. Specific heat of the
material of the bullet is 390 J/kgK. Determine the rise of temperature of the bullet.] ( 2
marks)

