1)

50gm বরযয একটি ফুররি 10cm ুরুরেয একটি দদয়াররক 100ms-1 দফরগ আঘাত করয এফং দদয়াররয
অয টদক দথরক দফয রয় আর। দদয়াররয দবতয থাকাকারীন ফুররিটিয উয ঘলষণজটনত ফর 2000N
রর দদয়ার দথরক দফয রয় আায ভয় ফুররিটিয দফগ কত? [a bullet weighing 50gm hits a 10cm
wall with velocity 100ms-1 and comes out of the wall. If the frictional force on the bullet
while in the wall is assumed to be a constant 2000N then with what velocity does the bullet
come out of the wall?] ( 1 mark )
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x অক্ষ এফং y অক্ষ ফযাফয দু টি টযফাী তায যরয়রছ। তায দু টিরত I তটিৎ প্রফা টফদযভান। তটিৎ
প্রফারয টদক ধনাত্মক x অক্ষ এফং ধনাত্মক y অরক্ষয টদরক। তায দু টি যস্পযরক স্পষ করযনা। দম দযখা
ফযাফয দচৌম্বক দক্ষরেয ভান ূ নয তায ভীকযণ দফয কয। [There are two conducting wires along
the x axis and the y axis. Both wires carries current I. The currents flow in positive x
direction and positive y direction. The wires do not intersect at the origin. Find the equation
of the line along which the magnetic field vanishes] ( 2 Marks )

3) 1kg বরযয একটি ফস্তুরক 100Nm-1টিরঙয ধ্রুফকটফটষ্ট একটি টিংরয়য াারময করক্ষয ছাদ রত দথরক
ঝুটররয় দদয়া র দমন টিংটি প্রথরভ অম্প্রাটযত থারক। এয পরর ফস্তুটি উরম্ববারফ স্পটিত রত শুরু
কযর। স্পিরনয টফস্তায কত? কর প্রকায ঘলষণ ফর নগণয। [An object of mass 1kg is tied to one
end of a spring with spring constant 100Nm-1. The other end of the spring is tied to the
ceiling and the object is held still at a height such that the spring is unstretched. Now the
object is released and it begins to oscillate. What is the amplitude of oscillation? Ignore all
friction.] (g = 10ms-2) ( 1 mark )

4) একটি ফীকারযয ভরধয টকছু াটনরত একটি ফযপ খণ্ড বারছ। াটনয ঊচ্চতা 6.6cm এফং ফযপখণ্ডটিয
আয়তন 1cm3। টকছু ক্ষণ রয ফযপখণ্ডটি ম্পূ ণষ গরর দগর। এখন ফীকারযয ভরধয াটনয ঊচ্চতা কত?
[An ice cube is floating on water in a beaker. The water level measured from the bottom of
the beaker is 6.6cm and the volume of the ice cube is 1cm3. After some time the ice cube
melts completely. What is the new water level?] ( 1 Mark )

5) 1mol আদষ গযা ফযফায করয একটি তা এটিন কাজ করয। এটিনটিয কভষদক্ষতা 50%। মটদ একটি
াইরকরর এটিনটি 1000J তা গ্রণ করয ইনুি টররফ তরফ গযাটিয তাভাোয টযফতষন কত রফ?
ধরয দনয়া মাক দম এটিনটিয অনয দকান অংরয তাভাোয টযফতষন রফনা।[1mol Ideal gas performs
as the working substance of a heat engine whose efficiency is 50%. If in one cycle the
engine takes 1000J heat as input then what is the change in the absolute temperature of the
ideal gas? Assume that all the other parts of the engine remain at constant temperature.]
(1 Mark)
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6) একটি ু লভ ঘনরেয টনরযি দগাররকয জিতায ভ্রাভক kR দমখারন R রে দগারকটিয ফযাাধষ এফং k
8
একটি ধ্রুফক। 6× 10 m ফযাারধষয একটি তাযা তায টনজ অরক্ষয চাযটদরক 1 rev/24hrs দকৌটণক
8
গটতরত ঘুযরছ। মটদ তাযাটিয ঘনে ফৃ টিয কাযরণ তাযাটিয ফযাাধষ করভ 3× 10 m দত টযণত য় তরফ

তায দকৌটণক গটত কত রফ? ধরয দনয়া মায় দম তাযা একটি ু লভ ঘনরেয টনরযি দগারক। [The moment
of inertia of a uniformly dense solid sphere is given by kR2 where k is a constant and R is
8
the radius of the sphere. A star or radius 6× 10 m rotates about its own axis with an
angular velocity 1 rev/24hrs. If the star shrinks as it becomes denser and the radius becomes
8
3× 10 m , what is its new angular velocity. Assume that stars are uniformly dense solid
sphere.] ( 3 Marks )

7) V আয়তন এফং T যভ তাভাোয 1mol গযা একটি তারয আধায দথরক তা গ্রণ কযায রয এয
তাভাো ও আয়তন য় মথাক্ররভ 3T ও 3V। প্রাথটভক অফস্থা দথরক চূ িান্ত অফস্থায় মাওয়ায কারর
টরেভটি াভযাফস্থায় টছরনা। এক অফস্থা দথরক আরযক অফস্থায় মাওয়ারত এন্ট্রটয টযফতষন কত? [1mol
Ideal gas of volume V and absolute temperature T absorbs heat from a heat source and its
temperature and volume become 3T and 3V respectively. The system was not in equilibrium
while in transition. What is the change in entropy?] ( 2 marks )

8) একটি ু লভ ১৬বূ রজয একটি ফারদ ফাটক কর ১৫টি ীরলষ q টযভাণ চাজষ যাখা আরছ। ১৬বূ জটিয দকন্দ্র
দতও Q টযভাণ চাজষ যাখা আরছ।রকন্দ্র রত দম দকারনা ীরলষয দূ যে r। দকন্দ্রটফিুরত অফটস্থত চারজষয

উয দভাি তটিৎফর কত? [Individual charges of value q are placed at each vertex of a regular
16-gon polygon except at one vertex where no charge is placed. There is another charge Q at
the center of the 16-gon. The distance between any vertex and the center is r. What is the
magnitude of the resultant electrostatic force on the charge at the center?] ( 3 marks )

9) ু লভ চাজষঘনে টফটষ্ট একটি অটযফাী টনরযি দগাররকয ফযাাধষ R। দগারকটিয দকন্দ্র দথরক r দূ যরে
বফদু যটতক ফররক্ষরেয প্রাফরয রে E(r) । r এর পররবর্তনের সানে E রিভানব পররবরর্তর্ হয়, র্ার এিরি
উপযু ক্তভানব লনব িরা লখরিত্র আনিা। [ A nonconducting solid sphere of radius R has a
uniform positive charge density. E(r) denotes the electrostatic field at a distance r from the
center of the sphere. Draw a qualitative graph of the E vs r graph with appropriate labels.]
( 2 Marks)

10) একটি মাটিক তযঙ্গ একটি তারযয ভধয টদরয় প্রফাটত রে। তারযয ভধযস্থ দম দকান একটি টফিু টদরয়
প্রটত একক ভরয় P টযভান টি প্রফাটত রে। মটদ একই টফস্তায এফং কম্পারেয আরযকটি তযঙ্গ, মা
প্রথভটিয ভদাম্পন্ন, তাযটিয ভধয টদরয় প্রফাটত কযা য় তরফ তাযটিয ভধযস্থ দকান একটি টফিু টদরয়
টি প্রফারয ায কত রফ? [A mechanical wave is propagating through a wire. The rate at
which energy is transmitted through any point on the wire is P. If another wave of the same
frequency and amplitude, which is in phase with the first wave, is superposed onto the
existing wave, what is the new rate of energy transmission?] ( 1 mark )
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A ও B এয ভরধয তুরযরযাধ কত? (কণষদ্বয় যস্পযরক স্পষ করযনা) [What is the equivalent resistance
between A and B? (The diagonals do not intersect)] ( 1 Mark )

12) একটি অভফটতষত আররাকযটিরক 91টি ভফতষরকয ভধয টদরয় টযচাটরত কযা র। ভফতষকগুটর
এভনবারফ াজারনা দমন, দম দকান দু ইটি াাাট অফটস্থত ভফতষরকয ভফতষন টদরকয ভধযকায দকাণ য়
1○। ভফতষকগুটরয দবতয দথরক দফয রয় আায ভয় ভূ র যটিয প্রাফরয কতিুকু হ্রা ারফ? [A beam
of unpolarized light is sent into a stack of 91 polarizing sheets oriented such that the angle
between the polarizing directions of any two adjacent sheets is 1○. How much will the
intensity of the incident beam be reduced by, after passing through the stack?] (2 marks)

