1.

চিত্রে মুক্ত কচিকচির াত্রে ঝুন্ত বস্তুচির ভর ভূ চমর াত্রে আিকাত্র া ভত্ররর

12 গুণ। এক ময় ভূ চমত্রে আিকাত্র া

বস্তুচিত্রক ছেত্রে ছেওয়া ত্র ো কেিুকু উঁিুত্রে উঠত্রব? (কচিকগুত্রার ও ু োর ভর গণয) [ The mass of the body
attached to the movable pulley is 12 times the mass of the body fixed to the ground. At some instant the
body fixed to the ground is released. What will be the height that it can ascend? (The mass of the
pulleys and the ropes is negligible.) ]
1 Mark

2. যচে মালূ ত্র য m= 3 𝑘𝑔 ও M= 7 𝑘𝑔 ভত্ররর েু ইচি বস্তুত্রক িরস্পর ত্রে 10 𝑚 েূ ত্রর ছরত্রে ছেত্রে ছেওয়া য়, োত্র
োরা িারস্পচরক মাকষত্রণর কারত্রণ িরস্পত্ররর চেত্রক অগ্রর য়। m ভত্ররর বস্তুর আচে অবস্থাত্র র াত্রিত্রে োত্রের
চমচে বার স্থা চ ণষয় কর। [ Two objects of mass m= 3 𝑘𝑔 and M= 7 𝑘𝑔 are held at a distance of 10 𝑚 in
space, and then they are released, They now move towards each other due to mutual gravitational
attraction. Determine the location of their meeting with respect to the initial position of the object mass
m.]
2 Marks

3. ছোমাত্রক একচি চরিং ছেওয়া । চরিংচির দের্ঘষয 17.5 𝑐𝑚 এবিং ভর প্রায় গণয। এে েুচম চরিংচির একপ্রাত্রন্ত 200 𝑔
ভত্ররর একচি িাের ছবঁত্রে িােরচিত্রক 5 𝑚𝑠 −1 ু মদ্রুচেত্রে ভূ চমর মান্তরা একচি বৃ ত্তাকার িত্রে র্ঘুরাত্রে োকত্র। েুচম
েয করত্র ছয বৃ ত্তচির বযাােষ 20 𝑐𝑚। চরিংচির চরিং ধ্রুবক কে? [ You are given a spring of length 17.5 𝑐𝑚 and
of negligible mass. Now you attach a 200 𝑔 stone to one end of this spring and then start to rotate it in a uniform
horizontal circular motion with a speed of 5 𝑚𝑠 −1 . You notice that the radius of the circle is 20 𝑐𝑚. Determine
the spring constant of that spring.]
2 Marks

4. মা বযাােষ চবচলষ্ট েু ইচি োেব ছগাত্রকর ছকত্রের মেযবেষী েূ রত্ব 𝑟 । যচে ছগাকেু চিত্রে চভন্ন মাত্র র চবিরীেেমষী িার্ষ
চেত্রয় ছেত্রে ছেওয়া য় , োত্র োরা এত্রক অিত্ররর চেত্রক আকৃষ্ট য় এবিং িরস্পত্ররর িংস্পত্রলষ আত্র। অেঃির োরা
আবার িরস্পর ত্রে েূ ত্রর ত্রর ছযত্রে োত্রক। যে োত্রের ছকেদ্বত্রয়র মেযবেষী েূ রত্ব 4𝑟, েে োত্রের মেযকার চবকষণ
ব িূ ত্রবষর আকষণ বত্রর চবল ভাত্রগর এক ভাগ। যচে একচি ছগাত্রকর প্রােচমক িার্ষ

2 𝐶 ত্রয় োত্রক, োত্র অির

ছগাকচির প্রােচমক িার্ষ কে? [The centers of two small metal balls, whose radii are equal, are initially at
a distance of r. If both balls are given opposite charges of different magnitudes, and then they are
released, they begin to move towards each other. They touch each other and then they move away from
each other again. When the distance between their centers is 4r, then the force exerted between them is
one-twentieth of the initial force exerted between them. The initial charge of one of the balls was 2 𝐶.
Calculate the initial charge of the other ball.]
3 Marks

5. একচি 2 𝐿 িাত্রে 1 𝑘𝑔 বরফ ছরত্রে িােচির মুে বন্ধ কত্রর ছেওয়া । এে িােচির োিমাো 0 ℃ এ ছরত্রে মস্ত
বরফ গাত্র া । যচে িােচির ছেয়া অপ্রারণলী য় োত্র িাত্রের চভেত্ররর বাোত্রর িাত্রির িচরবেষ লেকরা
কে? (বরত্রফর র্ঘ ত্ব 920 𝑘𝑔𝑚−3 ) [1 𝑘𝑔 ice is placed into a 2 𝐿 container, which has rigid walls, and then
the container is sealed. While the temperature remains 0 ℃ the total amount of ice melts. By what
percent does the pessure of the air enclosed in the container change? (Density of ice is 920 𝑘𝑔𝑚−3 ) ]
2 Marks

6.

চিত্রের বেষ ীচিত্রে 𝑅2 ছরাত্রের েমো 250 𝑊। িাওয়ার াপ্লাই-এর ছভাত্রের্ কে ? [The power in the resistor R2
shown in the figure is 250 W. What is the voltage across the power supply? ]
3 Marks

7.

চিত্রে একচি চরিং-বিত্রয়ন্ট কমত্রক একচি আ ে েত্রর িােত্রেত্রল ছিত্রি ছরত্রে ঠাৎ ছেত্রে ছেওয়া । েত্রক আ ে
েত্রর চবচভন্ন ছকাণ 𝛼 এর র্ য কমচির অচেক্রান্ত েূ রত্ব 𝑠 চচিবদ্ধ করা । ে ও কমচির মত্রেয গচে র্ঘষণ গুণাঙ্ক
চ ণষয় কর। [A ballpoint pen, which contains a spring, is pressed against a support at the bottom of an inclined
plane as shown in the figure, and then suddenly it is released. The table below shows our measured data, the
distance 𝑠 covered by the ballpoint pen as a function of the angle of inclination of the plane 𝛼. Using this table
determine the coefficient of kinetic friction between the plane and the pen. ]

3 Marks

8. ের েুচম একচি ত্রভাযাত্র কত্রর

0.8𝑐 ছবত্রগ 1 𝑘𝑚 বযাাত্রেষর একচি বৃ ত্তাকার ছেচিয়াত্রমর উির চেত্রয় উত্রে ছগত্র।

ছোমার দ্বারা িচরমািকৃে ছেচিয়াত্রমর ছেেফ কে? [Suppose you are on a spaceship of speed 0.8𝑐 and you
flew horizontally above a circular stadium of radius 1 𝑘𝑚 . What would be your calculated area of that
stadium?]
2.5 Marks

9.

চিত্রে প্রেচলষে িািাে চির ভর 2𝑚 এবিং ো ভূ চমর উির র্ঘষণী ভাত্রব িত্রে িাত্রর। িািাে চির াত্রে াগাত্র া র
ছোকচির ু োর দের্ঘষয 𝐿 = 20 𝑐𝑚 এবিং কণাস্বরূি বত্রবর ভর

𝑚 ছেওয়া আত্রে। এে ববচিত্রক উম্বত্ররোর াত্রে

𝜙 = 60° ছকাণ িযষন্ত ছিত্র ছেত্রে ছেওয়া । ছোকচির ু ো যে উম্ব য় েে বত্রবর ছবগ চ ণষয় কর। [
The
plank of mass 2𝑚 shown in the figure can move without friction along a horizontal surface. The length
of the thread of the pendulum fixed to the plank is 𝐿 = 20 𝑐𝑚, and the mass of the (point-like) bob at
the end of the thread is 𝑚. The bob is displaced such that the angle between the thread and the vertical is
𝜙 = 60°, and then it is released. Find the velocity of the bob when the thread is vertical.]
3 Marks

10. একচি 2 MeV লচক্তম্পন্ন মুক্ত ছফািছ র িত্রে চক এক ছর্াো ইত্রকট্র িচর্ট্র কচণকায় রূিান্তচরে ওয়া ম্ভব চক া
ো যু চক্ত কাত্রর ছবর কত্ররা। [Find with appropriate arguments whether it is possible a free photon of
2MeV energy to convert into an electron-positron pair]
2 Marks

11. ছকা বত্রর ছকত্রের চেত্রক চস্থর একচি কচণকার উির চক্রয়ালী আকষণ𝐹 = −

𝑚𝑘2
𝑥3

ম্পকষচি দ্বারাচ য়চিে ত্রে। d

েূ রত্ব ছেত্রক বত্রর ছকত্রে কচণকাচির ছিৌঁোত্রে প্রত্রয়ার্ ীয় ময় ছবর কত্ররা। [A particle at rest is attracted
toward a centre of force according to the relation = −

𝑚𝑘2
𝑥3

. Find the time required for the

particle to reach the force centre from a distance d]
3.5 Marks

12.

চিত্রের বেষ ীত্রে ু ইি িািত্র 𝐴𝐵 োর চেত্রয় চক িচরমাণ িার্ষ চ ত্রির চেত্রক প্রবাচে ত্রব? [ What quantity of charge
moves down through the piece of conductor AB, if the switch is closed in the above circuit?]
3 Marks

