Question Bank For BDP Course
ঐচ্ছিক পাঠক্রম ( Elective Course )

অঙ্ক ( Mathematics )
দশম পত্র ( 10th Paper )
Analytical Statics: EMT-10

[ Notations used have their usual meanings mentioned otherwise ]
Answer the following questions:
1.

For what value of the angle between two given forces P and Q their resultant will be maximum?
দুইটি প্রদত্ত বল P ও Q এর মধ্যবর্তী ক োণ র্ত হলল লব্ধি বললর মোন সববোব্ধধ্ হলব ?

2.

If the resultant force of two concurrent forces P and Q be P, then find the angle between P and Q.
দুইটি সমব্ধবন্দু বল P ও Q এর লব্ধিমোন P এর সমোন হলল P ও Q এর অন্তর্ুব ক্ত ক োলনর মোন র্ত ?

3.

A weight W is hanging from the end point A of a rigid rod AB and the other end B is fixed. The rod
is stable with the help of an effort force P at a point on AB. Find the value of the mechanical
advantage

𝑊
𝑃

.

AB এ টি দৃঢ রড যোর এ টি প্রোলন্ত A র্োর W ঝু ললে এবং অপর প্রোলন্ত B ব্ধির আলে। AB উপর এ টি ব্ধবন্দুলর্ত P
বল প্রযুক্ত হলে ব্ধির আলে। যোব্ধি সুব্ধবধ্ো
4.

𝑊
𝑃

মোন র্ত ?

If the moments of some coplanar forces about the points ( 2, 0 ), ( 0, 2 ) and ( 2, 2 ) are 3, 4 and 10
units respectively, then find the value of their resultant force.
র্তগুব্ধল এ র্তলীে বললর ভ্রোম ব্ধর্তনটি ব্ধবন্দু (2,0) , (0,2) এবং (2,2) ব্ধবন্দুর চোব্ধরব্ধদল যথোক্রলম 3, 4 এবং 10
এ

5.

হলল উহোলদর লব্ধি বললর মোন র্ত ?

The minimum force requires to move a heavy body of weight W on a rough horizontal plane is
W ওজন যুক্ত এ টি র্োরী বস্তুল এ টি অমসৃণ অনুর্ূব্ধম

6.

র্তলল চোব্ধলর্ত

রোর জনয নূযনর্তম বল র্ত ?

The centre of gravity of the plane generated by the rotation of the curve r = a ( 1 + cos𝜃) with respect
to its axis is
r = a ( 1 + cos𝜃) এই বক্রটিল অক্ষ সোলপলক্ষ ক োরোলল আবর্তবনজোর্ত র্তললর র্োরল ন্দ্র র্ত ?

7.

A non-uniform string is hanging under the gravitational force. If cross-section of any point of the
chord be inversely proportional to the tension at that point, then the shape of the hanging chord is
এ টি অসম দব্ধি অব্ধর্ র্ব অধ্ীলন ঝু ললে। দব্ধিটির কযল োন ব্ধবন্দুলর্ত প্রিলেদ ঐ ব্ধবন্দুর টোলনর সব্ধহর্ত বযস্তোনুপোর্তী
হলল ঝু লন্ত দব্ধির আ ৃ ব্ধর্ত ক মন ?

8.

Two uniform rods AB and AC of equal lengthts 2b be freely joined at A and they are stable on a
smooth vertical thin circular wire. If the radius of the wire be a and the angle between two rods be

2𝜃 , then which of the followings is true?
2b দদ বযযুক্ত দুইটি সুর্ম রড এবং ব্ধবন্দুলর্ত মুক্তর্োলব যুক্ত এবং র্তোরো এ টি মসৃণ উলম্ব র্তোলরর উপর ব্ধিরোবিোে

আলে। যব্ধদ র্তলরর বযোসোধ্ব a হে এবং রড দুইটির মলধ্য ক োণ 2𝜃 হে র্তোহলল ক োনটি সর্তয ?
9.

A sphere is in equilibrium condition on a horizontal plane. What type of equilibrium is it?

এ টি ক োল এ টি অনুর্ূব্ধম র্তললর উপর সোমযোবিোে আলে। সোমযটি ব্ধ ধ্রলনর ?
10.

A circular lamina is inside the plane of a hollow circular plane in equilibrium condition.
What type of equilibrium will it be?’
এ টি বৃত্তো োর পোর্ত এ টি ফোাঁপো বৃত্তো োর র্তললর ব্ধর্র্তলর সোমযোবিোে আলে। সোমযটি ব্ধ ধ্রলনর ?

11.

If elasticity of any liquid be equal to pressure, the relation between applied pressure and
volume of the liquid is
যব্ধদ ক োন র্তরললর ব্ধিব্ধর্তিোপ র্তো চোলপর সব্ধহর্ত সমোন হে র্তলব প্রযুক্ত চোপ ও আের্তন-এর মলধ্য সম্প ব
ব্ধ ?

12.

A triangle ( area s ) is immersed in a homogeneous liquid ( density 𝜌 ) in such a way that its three
vertex be at depth h1, h2, h3 respectively. Then the total pressure on this triangle is
এ টি ব্ধির্ু জ (কক্ষিফল s) এ টি সমসত্ত্ব র্তরলল ( নত্ত্ব 𝜌) এমনর্োলব ব্ধনমব্ধির্ত আলে কয উহোর শীর্বব্ধবন্দু ব্ধর্তনটি

যথোক্রলম h1, h2, h3
13.

র্ীরর্তোে আলে। র্তোহলল ঐ ব্ধির্ু লজর উপর সোমব্ধি চোপ র্ত ?

If one side of a rectangle is on effective plane then its centre of pressure will lie on the middle
vertical at a depth of
এ টি আের্তো োর কক্ষলির এ টি বোহু

োযব রী র্তলল থো লল মধ্য উল্লম্ব করখোে কয র্ীরর্তোে চোপল ন্দ্রটি থো লব

র্তো ব্ধ ?
14.

A homogeneous circular cylinder of length h, diameter a and specific gravity s, is floating in water.
If the cylinder be stable along the vertical axis then which one of the followings is true?
h দদ বয, a বযোসযুক্ত এবং s আলপব্ধক্ষ গুরুত্ব ব্ধবব্ধশষ্ট এ টি সমসত্ত্ব বৃত্তো োর কচোঙ জলল র্োসলে। যব্ধদ কচোঙ উল্লম্ব
অক্ষ বরোবর সুব্ধির্ত হে র্তোহলল ক োনটি সর্তয ?

15.

Some air of volume 300 c.c. is at temperature 10oc. If the pressure be kept constant at 20oc, then its
volume will be
10oc উষ্ণর্তোে ব্ধ েু পব্ধরমোণ বোর্তোলসর আের্তন 300 c.c । 20oc উষ্ণর্তোে চোপ ব্ধির রোখলল ঐ বোর্তোলসর আের্তন
ব্ধ হলব ?

