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উত্তর

A car was moving due to north with a velocity of 40 km per hour. In which direction
and with what speed the car will be moving, as seen from another car moving
towards east with a speed of 30 km per hour?
একমটি গসমড়ি ঘণসয় 40 km ববেগগ উত্তর মদিগক যসমচ্ছিল। ওই গসমড়িমটি বক ঘণসয় 30 km ববেগগ পপবের মদিগক ধসবেমসন
একমটি গসমড়ি বকসন মদিগক কত ববেগগ বযগত বদিখগবে?
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A light ray makes an incident angle 40 0 . If the mirro is rotated such that the mirror makes an angle
with the incident ray 400 , then by how much will the reflected ray be rotated?
(বকসন আগলসক রমশ্মির আপতন বকসণ ৪০ 0 । এখন দিপরণমটিগক এমন ভসগবে ঘঘরসগনস হল যসগত আপমতত রমশ্মির সসগথ
৪০ 0 বকসণ কগর । তসহগল প্রমতফমলত রমশ্মি কত বকসগণ ঘঘরগবে?)
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You throw a ball vertically upward with a velocity 10 m/s. Find the maximum height it
will reach.
একমটি বেলগক খসড়িস উপগরর মদিগক 10m/s ববেগগ ছঘ গড়ি মদিগল বসমটি সগবেরসচ্চ কত উচ্চতসয় উঠগবে?
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Suppose, you live in a place on the equator. There is a vertical rod of length 2m on
your roof top. One morning, you went to the roof top and observed the shadow of the
rod. If the length of the rod was 1m, then what time was that?
মগন কর, তঘ মম মবেষঘবে অঞ্চগল বেসস কর। বতসমসর বেসমড়ির ছসগদি একমটি 2m দদিঘরস মবেমশিষ্ট উলম্ব দিণ্ড আগছ। একমদিনস
সকসগল ছসগদি মগগয় বদিখগত বপগল বয ছসগদির উপর দিগণ্ডর ছসয়সর দদিঘরস 1m, তখন সময় কত মছল?
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A string, with one end fixed, passes under a
movable pulley of mass 8 kg, and over a fixed
pulley; the string carries a 5 kg mass at its other
end. Find the acceleration of the 5 kg mass.
এক প্রসন্ত দিদঢ় বফ্রেগম আবেদ্ধ একমটি সঘতস একমটি 8 kg ভর মবেমশিষ্ট
চলনক্ষম পঘমলর মনচ মদিগয় গমন কগর। এরপর এমটি একমটি অনড়ি
পঘমলর উপর মদিগয় মগগয় একমটি 5 kg ভগরর সসগথ যঘক্ত হয়। 5 kg
ভগরর বেসঘ র ত্বরণ মনণরয় কর।
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A rough slope of length 5m is inclined at an angel of 30º to the horizontal. A body of
mass 2kg is released from the top of the slope and travels down the slope against a
constant resistance. The body reaches the bottom of the slope with speed 2 m/s.
Find the work done against the resistance.
একমটি 5m দদিঘরস মবেমশিষ্ট অমসদণ তল আনঘভপমমগকর সসগথ 30º বকসণ উৎপন্ন কগর। একমটি 2 kg ভগরর বেসঘ গক
তলমটির শিশীষর বথগক বছগড়ি বদিয়স হল, এবেন বেসঘ মটি একমটি সঘষম ঘষরগণর সমঘখশীন হল। যমদি তলমটির বশিষ প্রসগন্ত
বপপপৌঁছসগনসর সময় বেসঘ মতর ববেগ 2 m/s হয়, তগবে ঘষরগণর মবেপরশীগত কসজ মনণরয় কর।
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Suppose that, while lying on the beach near the equator watching the sun set over a
calm ocean, you start a stop watch just as the top of the sun disappears. You then
stand, elevating your eyes by a height H=1.70m, and stop the watch when the top of
the sun again disappears. If the elapsed time is t=574s, what is the radius of the
earth?
মগন কর, মবেষঘবে বরখসর মনকটিবেতর শী বকসন সমঘদ্রতশীগর শুগয় তঘ মম সপযসর স বদিখমছগল । মঠক বয মঘহপগতর সপযমর টি সমপণররূগপ
ডঘ গবে বগল, তঘ মম স্টপ ওয়সচ চসলঘ করগল এবেন উগঠ দিসপৌঁড়িসগল । এগত বতসমসর বচসখ H=1.70 m উপৌঁ চঘগত উঠল।
এগত তঘ মম আবেসর সপযরমটিগক বদিখগত বপগল। এরপর বয মঘহপগতর সপযমর টি আবেসর সমপণর ডঘ বেল, তঘ মম স্টপ ওয়সচমটি
তৎক্ষণসৎ থসমসগল। যমদি পপবেবে
র তর শী সপযসর স ও পগরর সপযসর গসর মধসবেতর শী সময় বেসবেধসন t=574s হয়, তগবে পদমথবেশীর
বেসসসসধর মনণরয় কর।
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A stone is dropped into a well. The splash is heard 2.95 seconds later. What is the
depth of the well? Velocity of sound in air is 350 m/s.
বকসন কঘ য়সর বভতগর একমটি পসথর বফলস হল। যমদি পতগনর শিব্দ 2.95 second পর বশিসনস যসয় তগবে কঘ য়সর
গভশীরতস কত? বেসতসগস শিগব্দর ববেগ 350 m/s.
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If a sound is made in one end of an open iron tube of 1050m two sounds are heard at the other
end with an interval of 2.8 sec. If the velocity of sound is 350m/s in air, what is it in the iron?
(একমটি বলসহসর নগল ১০৫০ মম দিশীঘর । এর এক প্রসগন্ত শিব্দ করগল অপর প্রসগন্ত ২.৮ বস এর বেসবেধসগন ২মটি শিব্দ বশিসনস
যসয় । বেসতসগস শিগব্দর ববেগ ৩৫০মম/বস হগল বলসহসগত কত ?

