
নাম…………………………………………………………………………………শ্রেণী……………ক্রমমক নং…...  

PART-B(Marks:17)                                                                                                                                                       
Section-I 

সঠিক উত্তরে  √ দাওঃ                                            1 x 12 =12                              

১। দটুি ভেক্টরেে ভ াগফল কক ভেলাে হরে পারে?  

a. হ্াাঁ b. না  c. কখনও কখনও d. ভকারনা মন্তব্্ কো  ারব্ না  

২। এক ব্্কি a সমত্বেরে নীরে নামরে। কলফরেে কেেরে থাকা এক ব্্কি হাে ভথরক একটি ব্ল ভেরে 
কদল। ঐ ব্্কি এব্ং মাটিরে কিে হরে দাাঁকেরে থাকা এক ব্্কিে সারপরে ব্লটিে ত্বেে হল  থাক্ররম - 

a. g,g    b. g-a,g-a   c.g-a,g    d. a,g    

৩। 0.2 𝑖 ̂+ 0.6 𝑗̂ +a �̂�  একটি একক ভেক্টে হরল a এে মান – 

a. √0.3   b. √0.4  c. √0.6            d. √0.8     

৪। কিে অব্িা ভথরক অব্ারে পেনশীল ভকারনা ব্স্তুে েেুথথ ও পঞ্চম ভসরকরে অকেক্রান্ত দেূরত্বে অনপুাে 
কে হরব্?  

a. 4:5    b. 7:9      c. 16:25       d. 1:1    

৫।  কদ 𝐴 . (𝐴⃗⃗⃗⃗⃗  × 𝐵)⃗⃗⃗⃗⃗  এে মান হরব্  খন  𝐴⃗⃗⃗⃗   এব্ং �⃗⃗� এে মরে্ ভকাে 𝜃  

       𝑎.  𝐴2𝐵𝑐𝑜𝑠𝜃   b. 𝐴2𝐵𝑠𝑖𝑛𝜃  c. 𝐴2𝐵𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃   d. শনূ্  

৬। 0oC-এ একটি পদারথথে ঘনত্ব 10 g.cm-3 এব্ং 100o এ োে ঘনত্ব 9.7 g.cm-3,পদারথথে দদঘথ্ 
প্রসােে গুোরেে মান---  

a. 10-4   b. 10-2      c. 10-3    d. 102  

৭। একটি স্লাইড ক্াকলপারসথে োকনথোে ভেরলে 25 ঘে মলূ ভেরলে 24 ঘরেে সরে কমরল  াে।মলূ 
ভেরলে 1 cm, 20টি সমান অংরশ কব্েি থাকরল োকনথোে ক্াকলপারসথে লকঘষ্ঠ ধ্রুব্ক হরব্--  

a. 0.001 cm b. 0.01 cm  c.0.02 cm  d. 0.002 cm  

৮। একটি গেীে হ্ররদে উপকেেরল জরলে োপমাত্রা -2oC। হ্ররদে েলাে োপমাত্রা হরব্--  

a. 0oC        b. 2oC         c. 60oC       d. 4oC  

৯।  কদ সূর থে োপমাত্রা কিগুে কো হে, েরব্ পৃকথব্ী কেৃথ ক গৃহীে শকিে হাে  েগুন ব্কৃি পারব্ ো 
হল--  

a. 2     b. 4        c. 8   d. 16  



১০। েীরেে সেে সূত্র ভ  ভেরত্র প্রর াজ্ হে না, ভসটি হল--  

a. কম উষ্ণোে b. ভব্কশ উষ্ণোে c. েুদ্র েেেদদরঘথ্ d. ব্হৃৎ েেেদদরঘথ্  

১১। মনম্নমিমিত শ্রকান রামিটি পদার্থের ভর্রর উপর মনভে র কর্র না --  

a. গৃহীত তাপ b. আর্পমিক তাপ c. তাপগ্রামহতা d. জিসম  

১২।  একটি ব্ল m1 েরেে ব্স্তুরে ত্বেে a1 এব্ং m2 েরেে ব্স্তুরে ত্বেে a2 সৃকি কেরে পারে। ঐ ব্ল 
(m1+ m2) েরেে ব্স্তুরে ভ  ত্বেে সৃকি কেরব্ োে মান---   

a. √𝑎1𝑎2    b. 𝑎1+𝑎2

2
      c. 𝑎1𝑎2

𝑎1+𝑎2
  d. 2𝑎1𝑎2

𝑎1+𝑎2
   

 
Section – II 
Group-A 

                      (প্রকেটি প্ররেে মান এক)              1 x 5 = 5 

১। 𝐴. 𝐴 =? 

উত্তেঃ  

 

২। গ্ারসে আেেন গুনাে ও োপ গুনারেে মরে্ সম্পকথ  কী? 

উত্তেঃ 

 

৩। আদশথ োপ পকেব্াহীে ভেরত্র োপ পকেব্াকহোংরকে এে মান কে? 

উত্তেঃ 

 

৪। কিে আেেরন কনকদথি েরেে আদশথ গ্ারসে P-t(oC) ভলখকেত্রটি অেন করো।  

উত্তেঃ 

 

৫। সমদ্রুকেরে ব্ক্রপরথ েলমান ভকারনা কোে ত্বেে থারক কী?  

উত্তেঃ 

                                                       

 



PART-A এে উত্তে প্রেপরত্র কেরে হরব্।  PART-B এে উত্তে উত্তেপরত্র কেরে হরব্।                                                                                      
PART –A(Marks:33)                                                                                                                       

Group-B 

                    (প্রকেটি প্ররেে মান দইু)                   2 x 4 =8     

 ১। কনউেরনে শীেলীকেে সূত্রটি ভলরখা এব্ং ব্্াখ্া করো।                                                                     

অথব্া,                                                                                                                    

0oC ভথরক 10oC উষ্ণো পাল্লাে উষ্ণোে সরে জরলে ঘনরত্বে ও আেেরনে পকেব্েথ ন ভলখকেরত্রে সাহার ্ 
ভদখাও।  

২। ব্রলে ঘাে ও ঘাে ব্রলে মরে্ পাথথক্ ভলরখা।    

অথব্া,  

উল্লম্বোরব্ ওপরে একটি ব্স্তু ভোো হল। ব্স্তুটিে সেে-সমে ভলখকেরত্রে প্রকৃকে কীরূপ হরব্?  

৩। কব্কীেথ োপ ও আরলাকেেরেে পাথথক্ ভলরখা।  

অথব্া,  

কব্ককেে েমো ও ভশাষে েমো কারক ব্রল?  

৪। 𝑖 ̂+ 𝑗̂ + 2�̂�   এব্ং  𝑖 ̂+ 𝑗̂ - �̂�   এই দটুি ভেক্টে িাো একটি কত্রেুরজে দটুি ব্াহু কনরদথ কশে হে। 
কত্রেুরজে েৃেীে ব্াহুে দদঘথ্ কনেথে করো।  

অথব্া, 

একটি ভমােেগাকে ও একটি লকে একই েেরব্গ কনরে েলকেল। সমান কব্রুি ব্ল প্ররোগ করে এরদে 
থামারনা হরল ভকানটি কম দেূরত্ব থামরব্ এব্ং ভকন?  

Group-C 
                      (প্রকেটি প্ররেে মান কেন)                3 x 5=15 

১।  70oC উষ্ণোে 500g জলরক এমন দটুি অংরশ োগ করো  ারে প্রথম অংশ ব্েরফ পকেেে 
হওোে ব্কজথ ে োরপ ব্াকক অংশরক ব্ারে পকেেে কেরে পােরব্?                      2+1                                                                                      

২। দদঘথ্ মাপাে জন্ ভলাহাে ভেল অরপো কারেে ভেল ভকন ভব্কশ কনেথ ের াগ্? গ্াসীে পদারথথে 
আেেন প্রসােে গুোরেে মান কে?                                       1.5+1.5                                                                           

৩। ভলখকেরত্রে সাহার ্ প্রমাে করো v2 = u2 + 2as । u,v,a,s প্রেকলে অথথ ব্হন করে।       3 

অথব্া, 

েেরব্রগে সংেেে সূত্র ভলরখা। েেরব্রগে সংেেে সূত্র ভথরক কনউেরনে েৃেীে সূত্র প্রকেষ্ঠা করো।  1+2                                                     



৪। একটি ব্রুলে u ভব্রগ একটি ভদোরল প্ররব্শ করে x দেূত্ব অকেক্রম কোে পে v গকেরব্গ প্রাপ্ত হে। 

আেও y দেূত্ব  াওোে পে ব্রুলেটি কিে হে। ভদখাও ভ , 𝑣

𝑢
= √

𝑦

𝑦+𝑥
 ।                  3                      

অথব্া 

একটি ব্রুলে একটি কারেে ব্লরক প্ররব্শ দেূরত্ব ভব্রগে অরেথক হাোে। আে কেো কগরে ব্রুলেটি কিে 
হরব্?                                                               3 

৫। ভোলাে ভেলা অরপো োনা সহজ ভকন?                                      3                  

অথব্া,  

োলকরদে ভশখারনা হে ভ , গাকে থামারনাে দেূত্ব োেগুন হরব্। ভকন?                    3                                                                                    

                                Group-D 

                      (প্রকেটি প্ররেে মান পাাঁে)                5 x 2=10 

১।(i) একটি োমাে পারত্রে জলসম 100g । এরে 30oCএ 1kg জল আরে। একটি ব্নুরসন ব্ানথাে ঐ 
পারত্র ভসরকরে 200cal োপ সেব্োহ কেরল জল কখন ফুেরে শুরু কেরব্?  

(ii)রুরপাে োপ পকেব্াকহোে 0.97 cal.cm-1.s-1 ব্লরে কী ভব্াঝাে?                   3+2        

অথব্া, 

(i) োপমাত্রারেদ  াই ভহাক না ভকন দটুি োেব্ দরেে দদরঘথ্ে পাথথক্ সব্থদা 25 cm । 
োরদে দদঘথ্ প্রসােে গুনাে  থাক্ররম 1.28 x 10-5/oC  এব্ং 1.92 x 10-5/oC   
হে েরব্ 0oC  োপমাত্রাে োরদে দদঘথ্ কনেথে করো।  

(ii) কিম পাঠিরে 100g জরলে উষ্ণো 24oC ভথরক 90oC কেরে হরব্ । োে জন্ কে 
েরেে কিম প্ররোজন হরব্ কনেথে কনেথে করো। কিরমে লীনোপ =540 cal/g।   2+3                                          

২। দটুি সমান ভেক্টরেে লকিে মান কক োরদে প্ররে্রকে মারনে সমান হরে পারে? ব্কুঝরে দাও। একটি 
30 ডাইন ব্ল y অরেে সারথ 600 ভকারে আনে । x ও y অে ব্োব্ে ব্লটিে উপাংশ দটুি কনেথে 
কে।                                                             3+2              

অথব্া,  

একক ভেক্টে কারক ব্রল? একটি ভেক্টে 𝐴 = 4𝑖̂ − 5𝑗̂, ভ খারন 𝑖̂ ও 𝑗̂ কারেথ কসে কনরদথশেরে দটুি একক 
ভেক্টে, 𝐴 এে উল্লম্ব ভ  ভকারনা একটি ভেক্টে �⃗⃗� কনেথে করো। 𝐴 ও �⃗⃗� িাো সীমাব্ি ভেক্টেেল এে 
ভেত্রফল কনেথে করো।                                                  1+2+2 

  


