1. m ৎর ও l দৈরঘযে একটি ু  রে একপ্রারে M একটি কণা ৎ াগারা আরে। েটিরক
অেপ্রাে টৈরে ঝুটরে টৈর এ দৈাকা টণযে করা [ A mass point M is attached to the end
of a uniform rod of mass m and length l. If the road is now allowed to oscillate freely by
suspending it from the other end, find its period of oscillation ] ( 3 marks )

2. a) একটি দগাকাকৃটি ারক ারঝ স্থাটিরক g আরোটিক োট্াীিা ও ε োাটটিটৎটি একটি
ি দ্বাা োুণ কর ারক ৈু প্রারে ারঝ টৈ দা R ে এ্ং াকটি াকত্ব C ে
িার াকটি জে R ও C গুৌ কি? [Consider a spherical capacitor whose internal
space between the two charged conductors is filled with a liquid whose specific
conductivity is g and electric permeability is ε. If the resistance between the two ends is
R and the capacitance is C then what is the value of the product R and C?] (2 marks )

b) দৈখাও দ উোর উত্তটি অে দ দকারা জোটটি ারক জেও প্ররাজে। [Show that the result
above is also valid for other capacitors, irrespective of its geometry] ( 2 marks)

3. োাটৎটিয একটি ্াটিরক উম্ব অি ্া্ ω দকৌটণক দ্রগ ঘুারা রে। োাটরক একটি
অংরকাচীে ি টরর্ গণে করা। োাট দরৎর ীকণ টক র্? [A bucket , full of
water of water, is being rotated about a vertical axis with an angular velocity ω. Treat
water as an incompressible fluid. What would be the equation governing the water level
inside the rotating bucket?] ( 2 marks )

4. R ্োারয একটি ু  টরি অোট্াী দগারক ারঝ a ্োর ( R > a ) একটি দগাকাকা
ৌাোা স্থা দিী কা রা। এই ৌাোা স্থার দকন্দ্র আাটৈ দগারক দকন্দ্র রি b ৈূ রত্ব অ্টস্থি।
এিা্স্থাে দগারক Q চাজয ু ৎার্ ট্স্তৃি র ৌাোা স্থার দকরন্দ্র দ্ৈু েটিক ্রিরে প্রা্রে
া কি? [ Consider a solid uniform non-conducting sphere of radius R which now
contains a hollow spherical cavity of diameter a ( R > a) . The center of this hollow
sphere lies at a distance b away from the center of the original sphere. If now a charge Q
is distributed uniformly across the modified sphere what is the electric field at the center
of the spherical cavity? ] ( 3 marks )

5.

১৮ গ্রা ৎর োাট িাোাো ১০ দটো রি ৯০ দটোর উন্নীি কা রা। োাট
আেির ম্প্রাণরক গণে া দরি োার এ্ং োাট িাো াকত্ব প্রটি দকটজরি ৪২০০ জু ।
িার োাট এট্রটো োট্িয কি? [ The temperature of 18 gm of water is raised from 10
C to 90 C. Ignore the volume expansion of water and take its heat capacity to be 4200 J
per kilogram. Find the change in entropy of water. ] ( 2 marks)

6. একটি দৈো ্া্ ৫ টিার ্ে্ার ৈু টি াউে টিকা ্ারা রে এ্ং দগুরা দেরক ২০০
াজয কম্াংরক ব্দ দ্রুরে। একজ টিােযী দৈোর াো দখা দরি ারে এ্ং ৈু রিা
টিকা দেরকই ১৩ ট ৈু রত্ব োকা ে রব্দ র্যাচ্চ িীব্রিা িে করা। রব্দ গটি ৩৩০
ট/দ র দৈোর াোর আ কিিুকু াির দ রব্দ ্যটম্ন িীব্রিা শুরি োার্। [ Two
loud speakers are mounted on a wall at a separation of 5 meters, which are emitting a
sound with 200 Hz frequency. A student, walking along a line parallel to the wall, hears
maximum sound while being at a distance of 13m from both the speakers. How far must
the student walk along the line to hear the minimum sound if the speed of sound is 330
m/s] ( 3 marks)

7. আরা দ একটি আড় িঙ্গ িা আা টক ৎার্ ্ুঝরি োাট? [ How do we realize that light is a
transverse wave] ( 1 Mark )

8.

দকা দ্রগ চর দকা দৌটক কণা গটিটি িারক ৃ টি কা জে

প্ররোজীে ্যটম্ন টি

া র্? [At what speed must a fundamental particle move so that its kinetic energy is
equal to the minimum energy required to create it? ] ( 2 marks )

