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Question Bank 
 

ঐচ্ছিক পাঠক্রম ( Elective Course ) 
পদার্থচ্ছিদযা ( Physics ) 

চ্ছিতীয় পত্র ( 2nd Paper ) 

Mechanics and General Properties of Matter: EPH-02 

 

1. Show that the given field kxyzjziyzxF ˆˆˆ 22 −−=


is conservative, if ..... 

 kxyzjziyzxF ˆˆˆ 22 −−=


বলের ক্ষেত্রটি সংরেী বে হলব যখন ..... 

2. Two identical spheres moving with same speed but in different 

directions suffer a perfectly inelastic collision. After collision the 

speed of the combined mass becomes half of that previous value. 

The angle between their velocities before collision is ..... 

 সলববোত ভোলব সমোন দটুি ক্ষ োেক সমদ্রুতত কিন্তু তভন্নতদক ক্ষেলক এলস সমূ্পনব অতিততিোপক 

সংঘর্ব করে। সংঘলর্বর পর একতত্রত বস্তুটির দ্রুতত যতদ আল র দ্রুততর অলধবক হয় তোহলে 

সংঘলর্বর আল  ক্ষ োেক দটুির ক্ষবল র মলধে কত ক্ষকোণ তিে ? 

3. The eastward deviation of a freely falling body from a height h on 

the surface of earth( considering earth to be a perfect sphere) in 

the northern hemisphere is proportional to ..... 

 পৃতেবী পৃলে (পৃতেবীলক ক্ষ োেোকোর ধলর),  উত্তরল োেোলধব, h উচ্চতো ক্ষেলক একটি অবোলধ 

পতনশীে বস্তুর পূবব তদলক তবচু্েততর পতরমোণ সমোনপুোততক হয় ..... 

4. A ring, a disc and a sphere of same radius are allowed to roll down 

an inclined plane without slipping from the same height. The orders 

in which they reach the bottom of the inclination are ..... 

 একই বেোসোলধবর একটি তরং, একটি তিস্ক ও একটি ক্ষ োেকলক একই উচ্চতো ক্ষেলক নো তপিলে 

ক্ষকোন নত বরোবর  ড়োইয়ো নোমলত তদলে উহোরো ভূতমলত একোতদক্রলম ক্ষকমন আতসলব ? 
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5. A magnetic dipole interacts with another dipole at r distance with a 

force, 
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. The force is ..... 

 একটি চু্ম্বক তিলমরুর জলনে  r দরূলে অবতিত আর একটি চু্ম্বক তিলমরুর উপর বে
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। বেটি ..... 

6. If the earth is considered to be a sphere of uniform density then the 

ratio of gravitational potential at the center of the earth to that on 

the earth surface is ..... 

 পৃতেবীলক একটি সুর্ম ঘনলের ক্ষ োেক ধরলে, পৃতেবীর ক্ষকন্দ্র ও পৃতেবীপৃলের তবভলবর 

অনুপোত হলব ..... 

7. A spring of diameter 0.002mm has 12 turns. It is made of steel wire 

of radius 0.15mm. If the rigidity modulus of steel is 80x109N/m2 

then the force required to compress the spring by 2mm is ..... 

 একটি তরং-এর বেোস 0.002 2mm এবং উহোলত ১২টি পেোাঁচ্ আলি। তরংটি 0.15mm 

বেোসোলধবর ইস্পোলতর তোর তদলয় ততরী।  ইস্পোলতর দঢ়ৃতো গুনোঙ্ক 80x109N/m2 হলে 

তরংটিলক 2mm সলঙ্কোচ্ন করলত কত বলের প্রলয়োজন ? 

8. A pulsar consisting of two neutron stars of masses m1 and m2. They 

are moving about their common center of mass due their own 

gravitational interaction. The distance between their centers of 

masses is R. The ratio of the kinetic energies of m1and m2 is ..... 

 একটি পোেসোর m1 এবং m2 ভলরর দটুি তনউট্র্রন তোরো তদয়ো  ঠিত। তোরো দটুি তোলদর 

তনজস্ব মহোকর্ব বলের প্রভোলব তোলদর সোধোরণ ভরলকন্দ্রলক ক্ষকন্দ্র কতরয়ো আবতব ণরত। 
তোলদর ভরলকলন্দ্রর মলধে দরূে হে R । m1 ও m2 ভলরর  তত শততি্ র অনুপোত হলব 

..... 

9. A soap bubble of radius 3cm is joined externally to another soap 

bubble of radius 4cm.Find the radius of their common surface. Also 

state the position of center of curvature of the common surface. The 

surface tension of soap solution is 3x10-2N/m. 
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 2cm বেোসোলধবর একটি সোবোলনর বুদবুলদর সোলে 4cm বেোসোলধবর একটি সোবোলনর বুদবুলদর 

সোলে পোশোপোতশ সংযুত। তোলদর সোধোরণতলের বেোসোধব কত হলব এবং ক্ষকোন বুদবুলদর 

তদলক তোর ক্ষকন্দ্রটি অবিোন করলব সোবোলনর তরেটির পৃেটোন হে 3x10-2N/m. 

10. The horizontal force required to push a metal of area 2cm2 with a 

speed of 1m/s over a layer of oil(coefficient of viscosity η=2N-

sec/m2) 1mm thick is ..... 

 2cm2 ক্ষেত্রফলের একটি পোতলক 1m/s ক্ষবল  1mm পুরুলতলের উপর পৃষ্ট তদলয় 

ভূসমোন্তরোলে ক্ষেলে তনলয় ক্ষযলত কত বলের প্রলয়োজন ?  (তরলের সোন্দ্রতো  ূনোঙ্ক η=2N-

sec/m2) 

11. A projectile is fired at an angle θ1 with horizontal. After time t it 

makes an angle θ2 with horizontal. The initial velocity of projection 

is ..... 

 একটি প্রোস অনুভূতমক তলের সোলে θ1 ক্ষকোলণ উৎলেপণ করো হে। t সমলয় উহোর ক্ষব  

অনুভূতমক তলের সোলে θ2 ক্ষকোণ কলর। প্রোলসর প্রোরতিক উৎলেপণলব  হে ..... 

12. There is a small circular hole at the bottom of small hollow vessel. 

The vessel has to be immersed in water to a depth of 40cm before 

any water penetrates inside the vessel. Given that the surface 

tension of water be 73 dynes/cm and density of water is 1gm/cc at 

the experimental temperature. The radius of the hole is ..... 

 একটি ক্ষিোট্ট ফোাঁপো বদ্ধপোলত্রর পৃে একটি ক্ষিোট ক্ষ োেোকোর তিদ্র আলি। পোত্রটিলক 40cm 
 ভীরতো পযবেন্ত জলে িুবোন ক্ষহোলে জে পোলত্র ঢুকলত পোলরনো। যতদ পরীেোর তোপমোত্রোয় 

জলের পৃেটোন 73dynes/cm ও ঘনে 1gm/cc হয়, তোহলে তিদ্রটির বেোসোধব হলব ..... 

13. Two smooth tunnels are drawn through the earth, one through the 

center(tunnel-1) of earth and other(tunnel-2) parallel to it. If a 

small mass is let to fall through these tunnels from the surface of 

earth then, the time ( T1 for tunnel-1, T2 for tunnel-2) required the 

reach the center of the respective tunnels, then ..... 
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 দটুি মসৃণ সুড়ঙ্গ পৃতেবীর তভতর তদলয় টোনো হে। একটি ক্ষকন্দ্র তদলয় (সুড়ঙ্গ-১), আর একটি 

প্রেমটির সমোন্তরোে(সুড়ঙ্গ-২)। দটুি ক্ষিোট বস্তু ক্ষক পতৃেবী পেৃ ক্ষেলক টোলনে দটুিলত ক্ষফেলে 

বস্তু দটুি সুড়লঙ্গর ক্ষকলন্দ্র ক্ষপ াঁিুলত সময় েোল  T1 সুড়ঙ্গ-১ এর জলনে এবং  T2 সময়েোল  

সুড়ঙ্গ-২ এর জলনে, তোহলে ..... 

14. Two particles of mass 1kg and 2kg are kept separated by 3m. The  

moment of inertia of the system about an axis passing through their 

center of mass and perpendicular to the line joining the particles     

is ..... 

 1kg ও 2kg ভলরর কণো দটুিলক 3m দরূলে রোখো আলি। কণো দটুির ভরলকন্দ্র োমী এবং 

সংযুত ক্ষরখোর আেম্ব অলে জড়তোভ্রোমক হে ..... 

15. The polar coordinates of a particle are given by 

.andsin
21
ttar  == The radial component of velocity and 

acceleration of the particle    are ..... 

 ধ্রুবীয় তনলদবশ তলে ক্ষকোন কণোর অবিোন ,sin
1
tar =  এবং t

2
 =  । কণোটির 

অরীয়লব  ও েরলণর উপোংশগুতে যেোক্রলম ..... 


