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একমটি ঘনককর প্রমতিমটি পপকষ্ঠের মবিভবি V। ঘনককর অভসন্তকর ককসন আধসন নস থসককলে এর কককন্দ্রে মবিভবি
কতি?[ A cube has constant electric potential V on each of its surface. If there
are no charges inside it, what is the potential at the centre of the cube?]
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x অক্ষ বিরসবির চলেমসন m=1kg ভকরর একমটি বিসস র মবিভবিশমক্তি U(x) = 2(x2-1)2 । বিসস মটি যমদ
x=1.5m অবিসসকন মসর অবিসস কথকক যসতস শুরু ককর তিকবি x=0 m অবিসসকন এর কবিগ কতি ?[ A
body of mass m=1kg is moving along the x axis. Its potential energy is given
by U(x) = 2(x2-1)2 . The body starts from rest at x=1.5m. What is the velocity
of the body at x=0 m?]

3

মনমদরষ্ট পমরমসণ আদশর গসসস মনকচর প্রতিসসগসমমী চক্র কশকষে
পসনরসয় আমদ অবিসসয় মফিকর আকস। চক্রমটিকক
Temperature vs Entropy কলেখমচকতর মসধসকম
প্রকসশ কর।[ A certain amount of ideal gas
undergoes a reversible cycle shown below.
Draw the Temperature vs Entropy graph of
the cycle.]
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একজন নকভসচসরমী রকককটি ককর পপমথবিমী কথকক সসকযর কগকলেন। রকককটি রসখস ঘমড়ি অনসসসকর একতি সময়
লেসগলে 5 মমমনটি। রকককটির কবিগ কতি? ( সসযর কথকক পপমথবিমীকতি আকলেস আসকতি 8 মমমনটি সময় লেসকগ)[ An
astronaut went to sun from earth by a rocket. According to the clock in the
rocket, the traveling time was 5 minute. What was the velocity of the rocket.
( earth is 8 light minute away from sun)]
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20 gm ভকরর একমটি সসইকরনকক সসতিসয় কবিকধ 30 cm বিসসসসকধরর অনসভসমমক বিপত্তসকসর পকথ কঘসরসকনস
হকচ। একজন মসর কশসতিস কয শব্দ শুনকতি পসয় তিসর সকবিরসচ্চ ও সবিরমনম্ন কমসকঙ্কের অনসপসতি 6:5 । সসতিসর
টিসন কতি? (শকব্দর কবিগ 352m /s)[A siren of mass 20 gm. is being rotated along a
horizontal circle with radius 30 cm after tying it to a string. The ratio of
maximum and minimum frequency of sound observed by a stationary
observed is 6:5. Find the tension in the string. ( velocity of sound is 352 m/s)]
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মচকত অসমীম দদকঘরসর দসইমটি তিসকরর মধস মদকয় I তিমড়িৎ
প্রবিসমহতি হকচ। P ও Q মবিনসকতি কচচৌম্বককক্ষত B এর মসন
কতি?[In the figure, current I is flowing
through two infinitely long wires. What is
the value of mangnetic field B at points P
and Q]
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মনকচর মচকতর Binary Star System এ S1 এবিন S2
দসইমটি নক্ষত মসকস্টেকমর ভরককন্দ্রেকক ককন্দ্রে ককর সসষেম
বিপত্তসকসর গমতিকতি ঘসকর। একদর ভর যথসক্রকম M1 = 2.1
× 1031 এবিন M2 = 2.64 × 1031। যমদ নক্ষত দসইমটি
পরস্পর কথকক সবিসময় একমটি মনমদরষ্ট d= 2.91 × 1018
দসরকত্বে অবিসসন ককর তিকবি S2 এর পযরসয়কসলে কতি?[ In
the Binary Star system of figure below,
two stars undergoes uniform circular
motion about the center of mass of the
system. Mass of the stars are M1 = 2.1 ×
1031 and M2 = 2.64 × 1031respectively. If
the stars are always a fixed distance d
=2.91 × 1018 m apart, what is the period
of S2?
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. মচকত বিসয়স কথকক আকলেসকরমশ্মি একমটি পসমনর কফিসটিসয়
প্রকবিশ ককরকছ। আপতিন ককসণ i=60o এবিন মবিচস সমতি
ককসণ D= 137.5o হকলে পসমনর প্রমতিসরণসঙ্কে কতি?[In
the figure, a light ray enters into a water
drop from air. The incident angle is i = 60o
and the angle of deflection is D=137.5o.
Find the refractive index of water.]
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m ভকরর একমটি বিসস R বিসসসসকধরর একমটি উলেম্ব মরন এর
পপষ্ঠে কবিকয় ঘষেরণহমীনভসকবি নসমকছ। একমটি মসন এর
একপ্রসন্ত বিসস মটির সসকথ এবিন অপর প্রসন্ত মরন এর মনকচর
প্রসকন্ত লেসগসকনস আকছ। মসন এর সসভসমবিক দদঘরস R এবিন
বিলে ধ্রুবিক K । যখন θ= 0o তিখন বিসস মটি মসর অবিসস
কথকক যসতস শুরু ককর । যখন θ=90o তিখন বিসস মটির কবিগ
কতি?[A body of mass m slides without
friction on a vertical ring of radius R . The
body moves under the combined action of
gravity and a spring, with spring constant
K and relaxed length R , attached to the
bottom of the hoop. The body is released
from rest at θ = 0o . What is the velocity of
the body when θ=90o ?]
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মচকত A, B,C মতিনমটি অসমীমভসকবি মবিসপ তি পসতিলেস
সমসন্তরসলে পমরবিসহমী পসতি। A পসতিমটি x=0 এবিন B ও C
পসতি দসইমটি যথসক্রকম x=d এবিন x=-d অবিসসকন
অবিমসতি ।প্রমতিমটি পসতি সসষেমভসকবি চসমজরতি এবিন A, B,C
এর চসজর ঘনত্বে যথসক্রকম + σ, -2σ , -3σ ।
তিমড়িৎকক্ষকতর x উপসনকশর মসন কতি যখন (i) –d<x<0,
(ii) 0<x<d
[ In the figure A, B, C are three infinite
uniformly charged thin sheets of
conductor. A is at x=0 and B and C are at
x=d and x=-d. The charge density on A ,B,
C are + σ, -2σ , -3σ. Find the X component
of electric field when (i) –d<x<0, (ii)
0<x<d]

