ক্রমিক
নং
1

সিসযা

উত্তর

It takes 3s for a sound wave to travel to a point 1km above the water surface from its source which is
kept under the water at a depth of hm. Determine the value of h, if it is given that velocity of sound in air
is 340ms-1 and in water is 1420ms-1
পানিপৃ ষ্ঠ থেকে hm গভীকে অবনিত থোি শব্দ উৎস থেকে এেনি শব্দ তেঙ্গ উৎপন্ন হকে 3s এ পানি পৃ ষ্ঠ থেকে 1km
উচ্চতা অনতক্রম েকে । h এে মাি নির্ণে েে । থেওো আকে বাতাকস শকব্দে থবগ 340ms-1 ও পানিকত শকব্দে থবগ
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1420ms-1.
A car was moving with a velocity 24ms-1. Suddenly the driver saw a child on his way, just 8m away from
the car. The driver immediately pressed the brakes. But it was too late; the car skidded to a halt at 12m.
What was the velocity of the car at the moment when it ran over the child?
24ms-1 থবকগ এেনি গানি চলকে । হঠাৎ ড্রাইভাে গানি থেকে মাত্র 8m েূ কে োস্তাে এেনি বাচ্চাকে থেখকত পাে । ড্রাইভাে
সাকে সাকে থেে থচকপ ধকেি । নেন্তু ততক্ষকর্ অকিে থেেী হকে থগকে, গানিনি 12m অনতক্রম েোে পে োকম ।বাচ্চাকে
চাপা থেওোে মুহুকত গানিে থবগ েত নেল?
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A cat of mass 2kg is standing in an elevator which is moving upward with an acceleration 2ms-2. How
much force is exerted on the cat by the elevator floor?
2kg ভকেে এেনি নবিাল 2ms-2 ত্বেকর্ ঊর্দ্ণগামী এেনি এনলকভিকে োাঁনিকে আকে । এনলকভিকেে থমকে নবিালনিে উপে
েত বল প্রকোগ েেকে?
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Infinite number of resistances are connected in the
following manner. Determine the equivalent resistance
between nodes a and b.
নিকে অংনেত পর্দ্নতকত অসীম সংখযে থোধ সংযু ক্ত েো হকেকে। a
ও b থিাড এে মধযবতণী তুলয থোধ নির্ণে েে।
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3 buses have to cross a long bridge, and it is so narrow that a bus cannot overtake another. The buses can
have only integer-number-velocities ranging from 10ms-1 to 20ms-1 and no two buses can have the same
speed. How many ways the velocities can be distributed among the buses so that they can cross the
bridge without any accident?
নতিনি বাসকে এেনি লম্বা সরু নেজ অনতক্রম েেকত হকব,এেনি বাস অপেনিকে অনতক্রম েেকত পােকবিা িা । বাসগুকলাে
থবগ 10ms-1 থেকে 20ms-1 হকত পাকে, থবকগে মাি ভগ্াংশ হকত পােকব িা, থোি েু নি বাকসে থবগ সমাি হকত পােকব িা ।

একেে মকধয েত ভাকব থবগ বণ্টি সম্ভব থযি এো থোি েেম েু র্ণিিা িা র্নিকে নেজনি অনতক্রম েেকত পাকে?
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A concave mirror has focus length of 15cm. If an object is placed on the principal axis at 40cm distance
from the pole, comment about the position, nature and size of the image. It is also given that

1
𝑢

1

1

+𝑣 =𝑓

where
u is the distance of the object,
v is the distance of the image,
f is the focus length.
Now determine the exact position of the image.
এেনি অবতল েপণকর্ে থ াোস দের্ণয 15cm । যনে থোি বস্তুকে থমরু থেকে 40cm েূ কে প্রধাি অকক্ষে উপে োখা হে, তকব
এে নবকম্বে অবিাি, প্রেৃনত ও আোে সম্বকধর্দ্ মন্তবয েে ।
1

1

1

থেওো আকে, 𝑢 + 𝑣 = 𝑓
u বস্তুে েূ েত্ব
v নবকম্বে েূ েত্ব
f থ াোস দের্ণয
এখি নবকম্বে অবিাি নির্ণে েে ।
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Three charges are kept in the following manner. Here q1
= q2 = 2 × 10-6 C and q3 = -2 × 10-6 C. what is the net
electrostatic force on q2?
নতিনি আধািকে নিকচ অনিত উপাকে োখা আকে । এখাকি q1 =
q2 = 2 × 10-6 C ও q3 = -2 × 10-6 C. । q2 এে উপে থমাি
তানিতবল থবে েে।
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Put × mark to the left side of the following statements that is/are wrong. You have to select all that apply.
ভুল উনক্তে পাকশ × নচহ্ন বসাও । এোনধে উত্তে সম্ভব ।

When a blue light beam travelling in air enters a glass medium[Refractive index of glass is 1.5]
a. Velocity of light decreases.
b. Frequency of light decreases.
c. Wavelength of the light becomes shorter.
d. Color of light shifts from blue to orange.
যখি থোি িীল আকলা বাতাস থেকে োকচ প্রকবশ েকে (োকচে প্রনতসোি 1.5)
a. আকলাে থবগ েকম যাে
b. আকলাে েম্পাি েকম যাে
c. আকলাে তেঙ্গদের্ণয েকম যাে
d. আকলাে েঙ িীল থেকে েমলা হকে যাে
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Two metal rods of same length and same cross-sectional area are coated with paraffin wax. But they are
made of different materials. K1 and K2 are thermal conductivities of 1st and 2nd rod respectively. One end
of each rod is introduced to a vapor compartment where the temperature is maintained at 100oC and the
other end is kept at lower room temperature. After some time it is found that wax of 1 st rod has melted
over 50cm and wax of the 2nd one has melted over 25cm. Find a relation between K1 and K2.
সমাি দের্ণয ও প্রিকেকেে থক্ষত্র ল নবনশষ্ট েু নি ধাতব েডকে পযাোন ি থমাকমে আোেকি আবৃ ত েো হকেকে । নেন্তু এো
নভন্ন ধাতু দ্বাো গনঠত । েু নি েকডে তাপপনেবাহীেতা যোক্রকম K1 ও K2 । েডগুকলাে এে প্রান্ত100oC তাপমাত্রা নবনশষ্ট
বাষ্পাধাে ও অিয প্রান্ত েক্ষতাপমাত্রাে োখা হকেকে । নেেু ক্ষর্ পে থেখা থগল প্রেম েকডে থমাম 50cm পযণন্ত গকল থগকে
থযখাকি নদ্বতীে েকডে থমাম গকল থগকে 25cm পযণন্ত । K1 ও K2 এে মকধয সম্পেণ থবে েে ।
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A wooden cube is floating in water with 2cm of it above the water level. As 100g mass is placed on its
surface, the cube goes down by 1cm. Determine the mass of the cube.
এেনি োকঠে র্িে পানিকত ভাসকে। এে 2cm পানিপৃ কষ্ঠে উপে থভকস আকে। এে উপে 100g ভে িাপি েেকল এনি
আকো 1cm ডুকব যাে। র্িেনিে ভে নির্ণে েে।
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A 600g cube is held submerged in water kept in a jar.
Water pressures at two levels are shown in the figure. If
the cube is released, in which direction will the cube start
to move? What will be the net force on the cube in that
direction due to gravity and buoyancy?
600g ভে নবনশষ্ট এেনি র্িে থে এেনি পাকত্র ডুনবকে োখা হকেকে
। নচকত্র েু নি গভীেতাে পানিে চাপ থেখাকিা হল । র্িেনিকে থেকি
থেওো হকল থোি নেে বোবে এনি সকে যাকব? ঐ নেে বোবে
প্লবতা ও অনভের্ণ বকলে োেকর্ েতিুেু লনি বল োজ েেকব?

