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সিসযা

An ice cube of edge 1 cm is kept in a gravity free room. Find the surface area of the water when
the ice melts. Neglect the differences in densities of ice and water.
একটি অটিকর্ষ মুক্ত ঘরে 1 cm বাহুটবটিষ্ট বেরেে ঘনক োখা আরে। সমস্ত বেে গরে গগরে পাটনে পৃস্ঠতরেে

গেত্রেে টননষয় কে। বেে ও পাটনে ঘনরেে পটেবতষন অগ্রাহ্য কে।
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An airplane flies horizontally with speed w from left to right at height h from the ground. A
canon launches a shell to hit the plane when the airplane is exactly above the canon. What is
the minimum initial velocity of the shell for it to hit the plane?
একটি গেন িূ টম গেরক h উচ্চতায় w গবরগ বাম গেরক ডারন উড়রে। গেনটি যখন টঠক একটি কামারনে মাোে
উপে, তখন কামানটি গেরক একটি গগাো টনটেপ্ত হ্ে। গগাোে আটিরবগ নূ যনতম কত হ্রে তা গেনটিরক আঘাত
কেরত সেম হ্রব?

3

A particle executes a simple harmonic motion of amplitude 1.0 cm along the principal axis of a
convex lens of focal length 12 cm. The mean position of oscillation is at 20 cm from the lens.
Find the amplitude of oscillation of the image of the particle.
একটি কণা 12cm গোকাস িূ েেটবটিষ্ট একটি উত্তে গেন্স হ্রত 20cm গড় িূ েরে সেে েটিত স্পিন সম্পন্ন
কেরে। বস্তুে স্পিরনে টবস্তাে 10cm হ্রে টবরেে স্পিরনে টবস্তাে কত হ্রব?
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2
Find the minimum attainable pressure of ideal gas in the process T = T 0+α V where T0 and α
are positive constants, and V is the volume of one mole of gas.
2
আিিষ গযাসরক T = T 0+α V সমীকেণ অনু সেণকােী প্ররসরসে মরযয টনরয় যাওয়া হ্ে। এই প্রটিয়ায় চাপ

সবষটনম্ন কত হ্ওয়া সম্ভব? এখারন T0 এবং α ধ্রুবক এবং V এক গমাে গযারসে আয়তন।
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When the son is 25 years old, father starts his journey to space. When father returns home, the
son is 55 years old. How fast should father travel so that when he returns, the age difference
between father and son is 10 years less than before
পুরত্রে বয়স যখন 25 বেে তখন টপতা মহ্াকাি অটিযারন েওনা টিে। টপতা যখন টেরে এে তখন পুরত্রে বয়স
55 বেে। টপতা কত গবরগ ভ্রমন কেরে টেরে আসাে পে তারিে বয়রসে পােষকয পূ রবষে গচরয় 10 বেে
কম হ্রব?

উত্তর

6

The equipotential surfaces of a certain field are shown in
. It is known that Vi> V 2• Use this pattern to reproduce
approximately the lines of force of this field and indicate
their direction. Determine the region in which the
intensity of the field is highest.
গকারনা একটি তটড়ৎরেরত্রে সমটবিব তরেে টচত্র গিওয়া হ্ে
। এই টচত্র বযবহ্াে করে তটড়ৎরেরত্রে টচত্র আঁক এবং টিক টনরিষি
কে। গকান অঞ্চরে তটড়ৎরেরত্রে তীব্রতা সবষাটযক তা টনরিষি কে।
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Find the potential of an uncharged metal sphere provided that a point charge q is located at a
distance r from its center.
একটি অচাটজষত যাতব গগােরকে গকন্দ্র হ্রত r িূ েরে q চারজষে একটি চাজষটবিু োখা আরে। গগােকটিে

টবিব টনণষয় কে।
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A metal sphere of radius R and total charge Q is cut into two equal halves. Find the force that is
necessary to hold the two parts together

R বযাসাযষ এবং Q চাজষ টবটিষ্ট একটি যাতব গগােকরক গকরি িু টি সমান িারগ িাগ কো হ্ে। িাগ িু টিরক
সস্থারন যরে োখরত কী পটেমান বে োগরব?
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Find the equivalent resistance between points A and B.
All the arms have equal resistance R.
A ওBটবিুে মরযয তূ েয গোয গবে কে। প্রটতটি বাহুে গোয

R.
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Find the change in entropy to make 2 kg vapor (of 100ºC ) from 5kg ice (of 0ºC). Latent heat of
fusion 336000 J/kg and latent heat of evaporation 2268000 J/kg.
0ºC তাপমাত্রাে 5kg বেে হ্রত 100ºC তাপমাত্রাে 2kg বাষ্প ততেী কো হ্রে এনট্রটপে পটেবতষন কত
হ্রব? বেে গেরনে আরপটেক সু প্ততাপ 336000 J/kg এবং বাষ্পীিবরনে আরপটেক সু প্ততাপ 2268000 J/kg.
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A small ideal mirror of mass m is suspended by a weightless thread of length l. Find the angle
through which the thread will be deflected when a short laser pulse with energy E is shot in the
horizontal direction at right angles to the mirror
m িরেে একটি আর্দিষ আয়না l তিরঘষযে ওজনহ্ীন সূ তাে সাহ্ারযয ঝুোরনা আরে। E িটক্তটবটিষ্ট একটি গেজাে
পােস্ িূ টমে সমান্তোরে টগরয় আয়নাটিরক েেিারব আঘাত কেে। সূ তাটি কত গকারণ টবচূ যত হ্রব?
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Above a superconducting plane, there is a very long thin wire carrying current I. Linear mass

density of the wire is ρ kg/m. Find the distance of the wire from the plane so that it can hang
freely. Inside a supercoductor no magnetic field can be created that is, a superconductor is a
conductor that does not allow any magnetic field inside it.
একটি superconducting তরেে ওপে একটি সরু এবং অটত িীঘষ তাে েরয়রে। তারেে মযয টিরয় I
পটেমান টবিু যৎ প্রবাটহ্ত হ্রে। তারেে একক তিরঘষযে িে ρ kg/m. তােটিরক তরেে কত উপরে োখরত হ্রব
যারত করে এটি মুক্তিারব শুরনয অবস্থান কেরত পারে? supercoductor' এে অিযন্তরে গকারনা গচৌেক গেত্র সৃ টষ্ট
হ্রত পারে না। অেষাৎ supercoductor হ্ে এক যেরনে পটেবাহ্ী যা এে অিযন্তরে গকারনা গচৌেকরেত্র সৃ টষ্ট
হ্রত গিয় না।
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Draw the trajectory of the charge +q . Necessary
informations are given in the figure. B is the magnetic
field.
+q চাজষটিে গটতপে গকমন হ্রব তা আঁক। প্ররয়াজনীয়
তেযাবেী টচরত্র গিওয়া আরে। B হ্ে গচৌেকরেত্র।

