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[ Notations used  have their usual meanings mentioned otherwise ] 

 Answer the following questions: 

1. A particle is moving along a straight line with uniform acceleration f and initial velocity u. The 

distance it travel after p seconds is  

f   সুষম ত্বরণ নিয়ে সরলযরখা়ে চলা  একটি  কণার প্রারনিক বেগ u । p বসযকন্ড পযর কণাটির দ্বারা 

অনিক্রান্ত দরূত্ব হল 

2. A person of mass M is standing in a lift. If f ( constant ) be the acceleration of the lift to downward 

direction then the pressure of the person on the base of the lift is  

M ভরনেনিষ্ট একজি মািুষ নলফ্ট এর নভিযর দাাঁন়িয়ে আযেি । নিম্নানভমুযখ 

  নলফ্ট এর  ত্বরণ f ধ্রুেক ।   নলফ্ট এর পাটািযি বসই েযনির চাপ 

3. A person travels a metre distance with a speed u metre per hour and then b  metre with a speed of v  

metre per hour. Then the average speed of this person is 

একজি েযনি প্রথম a নমটার  দরূত্ব ঘন্টা়ে u নমটার দ্রুনিযি অনিক্রম  কযরি  এেং পযর ঘন্টা়ে v নমটার 

দ্রুনিযি b নমটার  অনিক্রম  কযরি ।  েযনির গ়ি দ্রুনি হযে প্রনি ঘন্টা়ে 

4. In C. G. S. Unit the value of the gravitational constant is  

নস.নজ.এস একযক মহাকষী়ে ধ্রুেক রানির মাি 
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 এর মাত্রা 

6. A particle is moving under a central force and describes a curve 𝑟 = 𝑎(1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃)due to it. Then 

the value of the force will be ( k is constant ) 

একটি  েস্তুকণা বকন্দ্রী়ে েযলর নক্র়ো়ে চলমাি এেং সমিযল  

r= a(1+cosθ ) েক্রযরখা রচিা কযর। িাহযল েলটির মাি হযে ( k  ধ্রুেক) 

 

7. A tangent is drawn  at a point P(𝑟, 𝜃) on a curve and if p be the distance of perpendicular from the 

origin to the tangent, then which one of the following is true ? 

 

একটি–েক্র  এর উপর P(r ,θ ) নেন্দযুি একটি স্পিশক টািা হল। মলূনেন্দ ু O বথযক 

ঐ স্পিশকটির  উপর আাঁকা লযের দদঘশয p । িাহযল িীযচর বকািটি সিয ? 



 
 

8. A particle is moving in uniform velocity v along the curve 𝑟 = 𝑎𝑒𝑚𝜃. Then the radial and cross-

radial velocities are 

একটি  েস্তুকণা v সমযেযগ r= ae
mθ

 েক্র েরাের গনিিীল আযে। িাহযল কণাটির অনর়ে এেং অিুপ্রস্থ 

বেগ হযে 
 

9. Consider the orbit of a planet be circular and if suddently the mass of the sun  reduces to 
1

𝑛
 of its 

original mass then the orbit of the planet will be 

ধরুি একটি গ্রযহর কক্ষপথটি েৃত্তাকার এেং যনদ সূযযশর ভর হঠাৎ উহার প্রাথনমক ভর  এর 

1
n অংি হ়ে, 

িাহযল গ্রহটির কক্ষপথ হযে 
 

10. A particle is moving with velocity v in a plane along a curve in a manner that its radial and cross-

radial accelerations are equal, then the velocity of the particle is ( k is constant ) 

একটি কণা সমিযল একটি েক্রযরখার উপর v  গনিযেযগ এমিভাযে  চলমাি বয ঐ  েক্রযরখার স্পিশক 

এেং অনভলে নদযক  ত্বরণদটুি সমাি। িাহযল কণার গনিযেগ হযে (k ধ্রুেক) 

11. In polar coordinate system the differential equation of motion of a particle under the central force F 

is 

বমরু স্থািাঙ্ক এ বকন্দ্রী়ে েলাধীি (F) বকাি কনণকার গনিযেযগর অেকলি সমীকরণটি হল 

 

12. Two particles of masses m1 and m2 attract each other  by the force of attraction which is proportional 

to the product of their masses and inversely proportional to square of their distance. Initially if the 

particles are at rest at a distance d, the position of their collision is  

m1, m2 ভরনেনিষ্ট দটুি েস্তুকণা এযক অপরযক আকষশণ কযর। আকষশণ েল িাযদর ভযরর 
গুণফযলর সমািুপানিক এেং দরূযত্বর েযগশর েযস্তািুপানিক। প্রাথনমকভাযে েস্তুকণাদটুি যনদ এযক 
অপযরর বথযক d  দরুযত্ব নস্থরােস্থা়ে থাযক িযে, িাযদর সংঘযষশর স্থাি হযে 

 

13. The moment of inertia with respect to its axis of a  circular disc of mass M and radius a will be 

M ভর এেং a েযাসাধশনেনিষ্ট একটি  েৃত্তাকার চাকনির অক্ষ সাযপযক্ষ জাড্য ভ্রামক হযে 

14.  An impulsive force is applied at a vertex B of a rectangular lamina OABC which is at rest. 

If the impulse be I1 and I2 along the sides CB and AB and the velocity of the vertex B along 

the diagonal OB be v then the kinetic energy of the lamina is  [ consider  OA = a, AB = b ] 

একটি  নস্থর আ়েিাকার পাি OABC  এর B িীষশনেন্দযুি একটি ঘািেল প্রযুি 

হল।   ঘািেলটি যনদ CB এেং AB দটুি োহু েরাের যথাক্রযম I1 এেং I 2 হ়ে এেং OB কণশ 
 

েরাের িীষশনেন্দ ু B  এর গনিযেগ V হযল পািটির গনিিনি হযে [OA= a, AB= b]  

 
15. A rod AB of mass m is on a smooth horizontal table. An impulsive force ( impulse = I ) acts 

perpendicularly at a point P on the rod. At that moment the velocity of the rod will be 



             [G: centre of mass of the rod, GP = p, position of P is ( a + p, 0)  ] 

mভরনেনিষ্ট একটি দণ্ড AB একটি অিুভূনমক মসৃণ বটনেযল িান়েি আযে।  দণ্ডটির একটি 
নেন্দ ু P বি লেভাযে একটি  ঘািেল (ঘাি= I) নক্র়ো কযর। ঐ মুহূযিশ  দণ্ডটির  গনিযেগ হযে 

(G: দণ্ডটির   ভরযকন্দ্র, GP= p , P  এর স্থািাঙ্ক (a+ p,0) ) 

 

 

 


