1. একটি a দৈঘ্যবিবলষ্ট সমবাহু টিভুজের দু ই শীজষে দু টি ভর M রাখা আজে এবং অন্য শীজষে আররকবি
ভর m রাখা আরে। [Mass points M and m are kept at the vertices of an equilateral triangle
whose sides are of length a]
a) m ভর রে বরেরের ভররকরের ৈূ রত্ব বির কর । [ Find the distance between the center
of mass of the system and mas point m ] ( 2 marks )

b) ভররকরের ারেরে বরেরের জড়োর ভ্রােক বির্্য় কররা। [ Determine the moment of
Inertia of the system about the center of mass ] ( 1.5 marks )

2. a) াইররারজি বিউবিয়ারর চারোরল ইরক্ট্ররির েবরিরে্ যবৈ েযযয়ি ( muon) কর্া েবরভ্রের্ করর
েরি এই েযযয়বিক াইররারজরির জিয বিার িযাারধ্র বির্্য় করার জিয প্ররযাজিীয় েীকরি বির
কররা। েযযয়ি কর্ার ভর ইরক্ট্ররির ভররর ২৩৬ গুি এিং এর চাজ্ ইরক্ট্ররির চারজ্র োি।
[The muonic hydrogen consists of a muon encircling the hydrogen nucleus. Find the
expression for determining the Bohr radius of this muonic hydrogen. The mass of muon

is 236 times that of the electron and it carries the same charge as electron.] (me = 9.1 x
10-31 kg, e= 1.6 x 10-19 C, h= 6.62x10-34 Js ) ( 2 marks)

b) েযযয়বিক াইররারজরির জিয বিার িযাারধ্র োি কে? [ What is the numerical value of the
Bohr radius for the muonic hydrogen ] ( 1 Mark)

c) এই েযযয়বিক াইররারজি েরোর্যরক েূ র্্ আযবিে কররে কে বভাল্ট বিভি প্ররয়াজি? [ What is
the ionization potential for this muonic hydrogen ] ( 1 Mark )

3. একবি িগ্াকৃবের চেযভয্রজর চারবি েয্ায়ক্রবেক িাহুর বরাধ R, 2R, 2R, R এিং প্ররেযক িাহুর দৈঘ্য L।
R ও 2R বরাধবিবলষ্ট িাহুগুবর বয ৈয বি বিন্দযরে বেবে য় (ধরা যাক বগুরার িাে A ও B ) ব ৈয ’বি
বিন্দযর োরে V বিভি োর্্কয প্ররয়াগ করা রা। [ Consider a square whose successive sides of
length L has resistances R, 2R, 2R, R respectively. If a potential difference V is applied
between the points (call them , say , A and B) where the sides with R and 2R meet.]
a) িাহুগুবরে েবড়ৎ প্রিারর োি বির কররা। [ Find the currents in the individual sides of
the square ] ( 1 mark )

b) িরগ্র বকরে B বেরের োি বির্্য় কররা। [ Find the B field at the center of the square ] ( 3
Marks)

c) যবৈ একই বিভি োর্্কয A ও B এর েবরিরে্ অিয ৈয ই বিন্দযর োরে প্ররয়াগ করা য় োর
উেররর উত্তররর বক বকারিা েবরিে্ি য়? উত্তররর েরে যয বি ৈাও। [ If now the same
potential applied in the remaining pair of vertices instead of A and B , then will there
be any change in the answers obtained above . Justify your answer ] ( 2 Marks )

4. M ভর ও L দৈরঘ্যর একবি র বৈাকরক E োরির উর্ধ্্েযখী একবি য ে দিৈয যবেক িরেরে রাখা
রা। [ A simple pendulum of mass M and length L is kept in a uniform electric field E
which points upward]

a) র বৈারকর েযন্ত ভরর Q েবরোর্ চাজ্ বৈয়া র, র বৈারকর বৈািকা বির কর। [ If a
charge Q is deposited on the suspended mass, find the period of the oscillation of the
simple pendulum ] ( 2 Marks)

b) Q এর োি কে র বৈাকবি আর ৈয রি িা?[ For what value of Q will the pendulum
stop oscillating? ] ( 1 Mark )

5. একবি োন্তরা োে ধাররকর োরের োরের ৈূ রত্ব d ও োরের প্রস্থরেৈ A। এখি চাজ্লূিয
অিস্থায় ধাররকর ৈয প্রারন্ত V েবড়ৎ চাক িরর একবি িযািারীর ারর্ যয ি করা রা। [ A parallel
plate capacitor has a plate separation of d and plate cross section A. The two ends of
capacitor are now connected to a battery of EMF V while being initially uncharged. ]
a) িযািারীবক বিবেন্ন করর োরের োরের ৈূ রত্ব চারগুর্ িৃ বি কররে বক েবরোর্ কাজ কররে রি? [
What would be the work done to separate the plates by a factor of 4 if the capacitor is
separated from the battery after initial charging?] ( 1 Mark)

b)

িযািারীরক বিবেন্ন িা করর কারজর েবরোর্ বক একই র্াকরি িা েবরিবে্ে রি?

েবরিবে্ে র বক েূ রি্র েযিায় িড় িা বোি? উত্তররর েরে িযাখযা ৈাও। [ If the battery
remains connected during the above process, will the work done be any different? If
different, will the work be greater or less than the disconnected case? Justify your
answer ] ( 2.5 Marks )

