১। ক োনটির আ র্ষণ বল সবচেচে কবশি? পৃশিবী কিচ সূচযষর নো সূযষ কিচ পৃশিবীর ?

In which case attraction force is greater, earth to sun or sun to earth?

২। এ টি লোঠির এ

1

প্রোচে ৫ শনউটন বল শিচে ১০ শনউটন ওজচনর বস্তু ওঠোন যোে। লোঠির দির্ঘষয ১.৫ শিটোর

হচল ফোলক্রোি লোঠিটির ক োিোে অবশিত?

A 10N weight can be lifted in one end of a thin rod by applying a 5N force on the
other end. If the length of the rod is 1.5 meter, where is the fulcrum situated?
2

৩। এ টি কেচনর দির্ঘষয ৫০ শিটোর এবং কবগ ১৫ শিটোর/কসচ ন্ড, শবপরীত শি

কিচ

আসো আচর টি কেচনর

দির্ঘষয ৭৫ শিটোর এবং ১০ শিটোর/কসচ ন্ড কবগ । িুইটি কেচনর পরস্পরচ অশতক্রি রচত ত সিে লোগচব?

The length and the velocity of a train is 50m and 15m/s respectively. Another train
of 75 meter length is coming in opposite direction with velocity 10m/s. How
much time will they take to cross each other?
2

৪। সুরিলো োর কিচ

বোেুস্তচের সবচেচে সঙ্কুশেত এবং সবচেচে প্রসোশরত অংচির িধ্যবতী িূরত্ব ৫ শিটোর।

বোেুস্তে সম্পূণষ সঙ্কুশেত অবিো কিচ

সম্পূণষ প্রসোশরত হচত সিে কনে ০.০৩১২৫ কসচ ন্ড । বোতোচস িচের কবগ

ত?

The distance between the compression and rarefaction of air columns is 5 meter
due to vibration of a tuning fork. A certain air column gets fully rared from fully
compressed state in 0.03125 sec. Determine the velocity of sound in air.
3

৫ । এ টি বস্তুর বোতোচস ওজন ৫ শনউটন, পোশনচত ডু বোচনো অবিোে ওজন কিখোে ৩ শনউটন । তোহচল বস্তুটি
তোর সিআেতচনর পোশন কিচ

ত গুন ভোরী ?

A body’s weight is 5 N in air and 3 N when it is submerged under water. How
many times is the body heavier than the water of same volume.
4

৬। িুইটি বস্তুর ভর ১০০ ক শজ এবং ৪০০ ক শজ এবং তোচির িচধ্য িূরত্ব ৩০০ শিটোর । িুইটি বস্তুর িচধ্য
ক োিোে ১ ক শজ ভচরর বস্তু রোখচল তো ক োন বল অনুভব রচব নো ?

The mass of two body is 100 kg and 400 kg and distance between them is 300
meter. At what position between the two bodies, a 1 kg mass will feel no net force?
4

৭। R1 এবং R2 হল বতষ নীর করোধ্ । R1 , R2 এর িোন কবর র ।

R1 and R2 are the resistances in the circuit. Determine R1, R2 .

৮। িুইটি আেনোর প্রশতফল

পৃচের িধ্যবতী ক োণ

3

ত হচল আপশতত রশি ও প্রশতসশরত রশি পরস্পর

সিোেরোল হচব?

If the incident ray is found parallel to the reflected ray, then what should be the
angle between two mirrors ?
5

