1.

একজন sky-diver একটি প্লেন প্লথকক রাপ টদকরা। দু টি ফর - তায ওজন, X এফং ফাতাকেয ফাাঁধা, Y,
কাজ কযকে। তায প্রান্ত প্লফকগ ফর দু টিয ভকধে েম্পকক টক?প্লকন? [A sky-diver jumps out of an
aeroplane. There are two forces acting on the diver namely his weight represented by X
and air resistance Y. What relation exists between the force X and Y, when the diver
reached to the terminal velocity? Why?] ( 1 Mark)

2. একজন টক্ষক প্লযটিওকত তাাঁয টপ্রয় প্লযটিও প্লেকনয অনু ষ্ঠান শুনকত চান এফং প্লযটিও প্লেকনয

েম্প্রচায কম্পাংক ১০০০ হাজক। টকন্তু তাাঁয প্লযটিওকত শুধু ভাত্র তযঙ্গদদঘকে টনকদককনয ফেফস্হা আকে।
তাহকর তাাঁকক তাাঁয েকেয অনু ষ্ঠান শুনকত হকর প্লযটিওটিকক কত তযঙ্গদদকঘকে টিউন কযকত হকফ?[ A
teacher wants to listen to his favorite radio station, broadcasting at a frequency of 1000
kHz, but his radio only indicates the wavelength of the station. To what wavelength must
the teacher tune his radio to hear the programme?]( 1 Mark )

3. প্লকান প্রকায দকন েফেভয় অফাস্তফ প্রটতটফম্ব ততযী ককয? েটফ টদকয় প্লদখাও।[ Which type of mirror

always produce virtual image? Show by drawing figure.] ( 1.5 mark )
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4. দাগ প্লিকন টনকচয দু ই করাকভয তথেগুকরায েংটিষ্টতা প্লদখাও। [ Match the following by connecting
with lines ] ( 2 Marks )

5.

a. f < 20 Hz
b. f > 20000 Hz

1. Ultrasonic
2. shrillness

c. High pitch sound (উচ্চ Pitch মু ক্ত ব্দ)

3. noise

d. Unwanted sound (অফাটিত ব্দ)

4. Infrasonic

েূ কমক প্লকান প্রটিয়ায় টক্ত ততযী হয়? [ How is energy generated in the sun? ] ( 1 Mark)

6. মটদ তুটভ একটি েভতর দককনয টদকক ১০ টভ/প্লেেঃ প্লফকগ প্লদৌড়াও তকফ দককন প্লতাভায প্রটতটফম্ব প্লতাভায

টদকক কত প্লফকগ এটগকয় আেকফ? [If you run at 10 m/s towards a plane mirror, at which speed does
your image approach you? ] ( 1 mark)

7. একটি টশুয প্লগােকরয াটন ৩৭ টিগ্রী প্লেরটেয়াে হওয়া উটচত। একটি ফারটতকত আকগ থককই ১৫ টিগ্রী

প্লেরটেয়াে তাভাত্রায ১০ প্লকটজ াটন আকে। তাহকর ফারটতটিকত প্রতোটত তাভাত্রা অজককনয জনে ৫০
টিগ্রী প্লেরটেয়াে তাভাত্রায টক টযভাণ াটন প্লমাগ কযকত হকফ? [A baby’s bath should be at
temperature of 370C. The bath already contains 10kg of water at 150C. Approximately how much
hot water, with a temperature of 500C, should be added to achieve the desired temperature?] ( 1.5
mark)

8. কাকরা যং এয একটি ঘনককক একই যকভ ১২৫ টি ঘনকক বাগ কযা হর। কয়টি ঘনকক একিুও কাকরা

যং থাককফ না।[ A cube painted black is cut into 125 identical cubes. How many of them are not
painted at all?] ( 2 marks )
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9. ভুক্তবাকফ যন্ত ফস্তুয ত্বযণ ৃটথফী ৃকষ্ঠয প্লকান একটি অফস্হাকনয উয টনবকয ককয। টকন্তু ফস্তুয ফকযয

উয টনবকয ককয না। [Acceleration of free fall is dependent on the particular location of the earth
surface, but it is independent of the mass of a given object. Why? ] (1 mark)

10. ভকন কয ৭০০ প্লকটজ বকযয একটি Lift েকফকাচ্চ ৬০০ প্লকটজ মাটত্র ফহন কযকত াকয। েটফকত প্লদখাকনা

উাকয় Lift টিয োকথ আকযকটি ২০০০ প্লকটজয বয ঝুটরকয় আযও কভকক্ষভ কযা প্লমকত াকয। Lift-বয
System এয বাযোকভেয জনে মাত্রীকদয প্লভাি বয কত হকত হকফ? [Consider an elevator car (lift) with
a mass of 700kg which can carry up to 600kg of passengers. The elevator system can be made
more efficient by incorporating a counterweight, with a mass of 2000 kg as shown in the diagram
below. What total mass of people is needed in the car to balance the system? (Use g = 10m/s2)] ( 2
marks)

3

