1. ননউনিয়াসের ভেতসর ভরাটন এবং ননউট্রন এর মধযকার নক নক ব কাজ কসর? [ What forces act
between protons and neutron in the nucleus ] ( 1 Mark )

2. ধরা যাক, ভুৃষ্ঠে অভভকষজ ত্বরষ্ঠের মান g । ৃভিবীষ্ঠক যভি একভি ভনষ্ঠরি ু ম গ াক ভষ্ঠষ্ঠব ভিন্তা
করা য়, তাষ্ঠ ভূ ষ্ঠকন্দ্র ষ্ঠত কত িূ রষ্ঠত্ব এই ত্বরষ্ঠের মান g এর অষ্ঠধষক ষ্ঠব? [ Think of the earth
as a uniform solid ball and let the acceleration due to gravity at the earth’s surface be g.
At what distance from the earth center will the value of acceleration due to gravity will be
g/2? ] ( 3 marks)

3. অপটিকা
পকরচাকত

ফাইবাররর
মারে কক প্রকিয়ার
মাধ্যরম
আরারক
করা হয়?[ Using which process light is guided through optical fibers?] ( 1

mark )

4. একজন নিয়ার এর ওজন 50 kg। 20 নিগ্রী ঢাসর ও 400 নমটার দদস্যযর একনট ত ভবসয় নামসত তার

60ভেসকন্ড েময় াসে। ্র্যসনর গুণাংক ভবর কসরা [A skier has a mass of 50 kg. It takes her 60s
to descend down a slope of length 400m which is inclined at 20 degrees. Find the
coefficient of friction. ] ( 3 marks )

5. ভকান নরজসমর ভেতর নদসয় যাওয়ার েময় োদা আসা ভথসক নেন্ন নেন্ন রসের আসা াওয়া যায়। এর

কারণ নক? [ White light splits into different colors after passing through a prism. Why does
this happen ] ( 1 mark )

6. খাদ্য বরে Na+ এবং Cl- এর মরধ্যকার আকর্ষণ ব কত? (যখে আয়েদ্বরয়র মধ্যকার দ্ূরত্ব 10-10 cm)
[ In Sodium Chloride salt, what is the electrostatic force between sodium (Na+) and
chloride (Cl-) ions? Given that, the distance between Sodium and Chloride ion is 10-10
cm.] ( 1 mark )

7. ের ভদাসকর েু তার দদ্যয 30 cm এবং যযায়কা 2 sec । যনদ বব এর ্নত্ব 3000 kg/m হয়
3

তসব ববনটর ের কত? [The length of the string (l) is 30 cm. The time period of the
pendulum (T) is 2 sec. The density of the bob (ρ) is 3000 kg/m3. What is the mass of the
bob? ] ( 1 mark)

8. মষ্ঠন করা যাক, াভন অংষ্ঠকািনলী একভি তর। একভি ম্বা  বৃ ত্তাকার প্রস্থচ্ছি ভবভলষ্ট াইষ্ঠর
একপ্রাষ্ঠন্ত 5 ভি্/গ গবষ্ঠ াভন প্রষ্ঠবল করষ্ঠে। এই প্রাষ্ঠন্ত াইষ্ঠর বযা .06 ভমিার। অনযপ্রাষ্ঠন্ত
াইষ্ঠর বযা .01 ভমিার ষ্ঠ ঐ প্রাষ্ঠন্ত াভনর ভন ষমে গব কত? ভক যু ভি বযবার কষ্ঠর উত্তর গবর
করষ্ঠো? [ Assume that water is an incompressible liquid and it is flowing through a long
pipe with a circular cross section. If the velocity at the entrance of pipe is 5 m/s and the
diameter at that end is .06 meter. If the diameter at the other end of the pipe is .01 m ,
find the velocity of water during the exit process. What logic have you used to find your
answer?] ( 2 marks)

9. ততামারক
৮ওহমভকতষ
একটি বাক্স
তদ্য়া
হরা । েুেযতম
সংখযক
এরকম
তরাধ্ক বযবহার
ককর তু কম
ককভারব
৫ ওহমতু যররারধ্র
একটি তরাধ্ক
বাোরব
? [ You are given a bundle of 8 Ohm resistors only. Using the miminum number of
such resistors how will you get a resistor with an equivalent resistance of 5 Ohms? ] ( 2
marks)

