1. একটি দন্ডচুম্ককয ককম্েয কচৌম্বকত্ব [Magnetism at the center of the bar magnet is ] ( 0.5 marks )

a) ফবটনম্ন [Minimum]
b) ম্ফবোচ্চ [ Maximum]
c) ূ ণ্য [Zero]

d) ক োননোটিই নয় [None of the above ]
2. ককোন ভোধযম্ভ ব্দ ফম্চম্ে কফট কফম্গ চরোচর কযম্ে োম্য?
fastest?] (0.5 marks )
a) [ধোেু [Solid],

[ In which medium sound travels the

b) গযো [Gas]
c) েযর [Liquid],
d) অেটনে ভোধযভ [ Plasma ]
3. যংধনু ওেোয কোযণ্ র [Rainbow is due to]

(0.5 Marks )

a) ক োি ক োি োটনয কণ্োে ূ মবোম্রোম্কয কোলন [Absorption of sunlight in minute water droplets]

b) ক োি ক োি োটনয কণ্োয ভধয টদম্ে ূ মবোম্রোম্কয ফযোন [Diffusion of sunlight through water droplets]
c) ক োি ক োি োটনয কণ্োয অেনোেন [Ionization of water deposits]
d) ক োি ক োি োটনয কণ্ো দ্বোযো অম্রোয প্রটেপরন এফং প্রটেযন[Reflection and refraction of light by water
droplets]
4. টনম্চয ককোনটি স্পষ্ট দবম্নয নূ যনেভ দূ যত্ব?[ Which of the following corresponds to the least distance of
distant vision?] (0.5 marks )
a) ১০ কটভ [10 cm]

b) ২০ কটভ [20 cm]
c) ২৫ কটভ [25 cm]

d) ৫০ কটভ [50 cm]
5. ধোেু খুফ বোর টফদূ যে টযফোট কোযণ্ [ Metals are good conductors of electricity because] (0.5 marks)

a) েোযো ভুক্ত আম্রকট্রন ধোযণ্ কম্য [ They contain free electrons ]
b) েোম্দয উচ্চ গরনোংক অম্ [ They have high melting point ]
c) ণ্ুগুম্রো দু ফবরবোম্ফ করম্গ থোম্ক [ The atoms are lightly packed]
d) উম্যয ফগুম্রো [ All of the above]

6. প্রোটযে একটি টরং এয দদঘব ৮ কটভ টকন্তু ৪.০ টনউিন ওজন ঝুরোম্নোয ম্য েোয দদঘবয ে ১৪ কটভ। মটদ
৪.০ টনউিন ওজনটি ২.০ টনউিন ওজন টদকে প্রটেস্োন কযো ে েোম্র টরং এয নেুন দদঘবয কফয কয। ( ূ ত্রঃ
Hook এয ূ ত্র ফযফোয কয ) [ The unstretched length of a spring is 8 cm but when a 4.0 N weight
attached to the spring the length is increases to 14 cm. If the 4.0 N weight is replaced with a 2.0 N
weight calculate the new length of the spring. (Hint: Use the Hooke’s Law)]( 2 Marks )

7. যভ েোভোত্রো ভোম্ন __________ ককরটবন, েএফ োটনয স্ফুিনোংক _________ ককরটবন [ Absolute zero
temperature means ____ Kelvin, thus the boiling point of water is ________ Kelvin ]( 1 marks )
8. ১৫০০ ককটজ বম্যয একটি গোটি ১০০ ককটজ বম্যয একটি কট্রআরযম্ক ু লভ গটেম্ে কিম্ন চরম্ । এআ গোটিটিয চোরক ৪
টভ/ক২ ত্বযম্ণ্ অম্যকটি গোটিম্ক টেক্রভকযম্ে চোআর। কট্রআরযএয উয ঘলবন ফর ২৫০০ টনউিন ম্র চরোয ভে
কট্রআরযকক িোনোয টকরটি কে ফর নু বফ কযম্ফ? [A car of mass 1500 kg is towing a trailer of mass 100 kg at a
steady speed. The driver decides to overtake another car and accelerates at 4 𝑚/𝑠 2 . If the frictional force on
the trailer is 2500 N, what is the force on the towing chain during the maneuver?] ( 2 marks)

9. একটি ১০ টভিোয রম্বো Seesaw এর একপ্রোম্ে মটদ ২০ ককটজ বম্যয একটি ফোরক ফম্, েোম্র বোযভোভয যক্ষোয জনয ৩০
ককটজ বম্যয একটি ফোটরকোম্ক ফোরকটি কথম্ক কেদূ ম্য ফম্ে ম্ফ? [A 10 m long seesaw has a boy of mass 20 kg
sitting on one end. How far away from him should a girl of mass 30 kg sit to balance the seesaw?] ( 2
Marks)

10. ১২৫ গ্রোভ বম্যয একটি এম্ক বোরব একটি কপ্রোয কুকোয এয ১ টভটভ ট ম্েয উয ফোকনো অম্ । কে চো বযটিম্ক ট ে
কথম্ক েুম্র কপরম্ফ। [ A pressure cooker has an escape valve that is essentially a 125 g weight resting on a
circular hole of radius 1 mm. What pressure will lift the weight off the hole? ] ( 1 mark )

11. কভৌটরক কটণ্কোগুম্রোম্ক ( এভন কম মোম্দয ককোন েঃগঠন কনআ ) টচটিে কয

[ Mark the particles which are

elementary (in the sense that they don’t have any substructure)] ( 1 Mark)

a) আম্রকট্রন [electron]
b) টনউটট্রম্নো [Neutrino]

c) কপ্রোিন [Proton]
d) টনউট্রন [Neutron]

e) োআ কভন [Pi meson]
12. মনন

রো যো , এ টি োথরন

প্রযু ক্ত ে টহনসনে টিয়ো

দটি টদনয় কেনধ ভুসমোন্তরোন েৃ ত্তো োনর ঘুরোননো হনে। োথনরর উর দটির িোন েোটহর হনে

রনে। েোর নরও োথরটির গটেলটক্ত েৃ টি োনেনো ক ন? [Let us assume that a stone is

being rotated along a horizontal circle after tying it to a string. The tension in the rope is acting as an
external force on the stone. Why is that then the kinetic energy of the stone does not increase ? ] ( 1 Mark )

13. েোলটক্ত ও যোটি

লটক্তর মোনে োরস্পটর

রূোন্তনরর মনধে ক োন প্রটিয়োটি সহজের? ক ন?[Among the mutual

conversion processes between heat and mechanical energy, which process is more efficient? Why?] (1
Mark)

14. অেজবোটেক ভোকো কষ্টম্ন একজন নম্বোচোটয ককন ওজন ূ নযেো নু বফ কম্য? [Why an astronaut in the International
Space Station experiences weightlessness?] ( 1 Mark)

15. ৃটথফীয ককম্ে g ( ভুক্তবোম্ফ িে ফস্তুয ত্বযণ্ ) এয ভোন কে ও ককন? [What is the value of g (acceleration of free
fall) at the center of the earth?Why?] (0.5 Marks)

