
১. ঠিক উত্তর নির্ বাচি কর :   

১.১ একঠি নিররি ল াহার র্ রক জর  ল ার্ার  ল াহার র্র র ওজি – 

(ক) একই থাকক  (খ) করে  (গ) বাক়ে  (ঘ) প্রথকে বাক়ে পকে ককে। 

১.২ র্স্তুর উপর প্রযুক্ত র্  যার সরে সোিুপানিক িা হ — 

(ক) কাকয েে হাকেে সকে  (খ) ভররর্রের পনরর্িবরির হাররর সরে  (গ) ক্ষেতাে হাকেে 

সকে (ঘ) বস্তুটিে গততকবকগে সকে।  

১.৩ নিউিরির িৃিীয় েনিসূত্র অিুযায়ী — 

(ক) ক্রিযা বকেে োন প্রততক্রিযা বকেে োকনে চেকয চবতি  

(খ) ক্রিয়া র্  প্রনিক্রিয়া র্র র সোি ও নর্পরীিেুখী  

(গ) ক্রিযা বকেে োন প্রততক্রিযা বকেে োকনে চেকয কে l 

(ঘ) ক্রিযা ও প্রততক্রিযা বে দুটি সম্পকেযুক্ত নয।  

১.৪ নিনদবষ্ট পনরোণ র্র র লেরত্র চাপ হ  – 

(ক) চক্ষত্রফকেে সকে সোনুপাততক  

(খ) লেত্রফর র সরে র্যস্তািুপানিক  

(গ) বকেে সকে বযস্তানুপাততক 

(ঘ) ক্ষেতাে সকে বযস্তানুপাততক 

২. িীরচর র্াকযগুন  সিয অথর্া নেথযা িা নিরূপণ কর:     

২.১ লকারিা েনিশী  র্স্তুর নর্রুরে র্  প্ররয়াে করর  িার েনিরর্ে রৃ্ক্রে পায়।  

উত্তর : নেথযা । 

২.২ CGS পেনিরি র্র র একক নিউিি।  

উত্তর : নেথযা । 

২.৩ িরর র চাপ িরর র ঘিরের উপর নিভবরশী । 

উত্তর : সিয । 



২.৪ পারদ জর র লচরয় লর্নশ প্লর্িা র্  সৃঠষ্ট কররি পারর। 

উত্তর : সিয । 

৩. সংনেপ্ত উত্তর দাও :     

৩.১ র্  কারক র্র  িা র্যাখযা কর।  

উত্তে : বাইকে চথকক যা প্রযুক্ত ককে তিে বস্তুে তিোবিা অথবা  সেকবকগ গততিীে বস্তুে গততিীে 

অবিাে পতেবতেন ককে বা কোে চেষ্টা ককে তাকক বো হয বে। 

চযেন – চকাকনা গততিীে বস্তুকক থাোকনাে জনয যা প্রকযাগ কো হয তাই হে বে। 

৩.২ আনকবনেন রসর সূত্রঠি উরেখ কর। 

উত্তে : চকাকনা বস্তুকক তিে তেকে অথবা গযাসীয পদাকথ ে আংতিক বা সমূ্পর্ ে তনেজ্জিত কেকে  

বস্তুটিে ওজকনে আপাত হ্রাস ঘকি এবং বস্তুে ওজকনে এই আপাত হ্রাস বস্তু  কতৃক অপসাতেত 

তেে বা গযাকসে ওজকনে সোন। 

৩.৩ একঠি ফাপা প্লানিরকর র্  লকি জর  ভারস িা র্যাখযা কর। 

উত্তে :একটি ফাপা প্লাতিককে বকেে জকে ভাসাে কাের্ হে প্লাতিককে বকেে ওজকনে তুেনায 

তাে দ্বাো অপসাতেত জকেে ওজন চবতি বা সোন। অথ োৎ প্লাতিককে বকেে প্লবতা তাে ওজকনে 

তুেনায কে বা সোন। 

৪. িীরচর প্রশ্ন দঠুির উত্তর দাও :     

৪.১ নির প্রর্াহী পদারথ বর েরযয লকারিা নর্ন্দরুি ক্রিয়াশী  চাপ লকাি নিিঠি নর্ষরয়র 

উপর নিভবরশী  ও লকি ?  

উত্তে : ক্রিযািীে োপ চয ততনটি তবষকযে উপে তনভেে ককে তা হে—  

(ক) নর্ন্দঠুির েভীরিার (h) ওপর : তবন্দটুিে গভীেতা যত বৃক্রি চপকত থাককব, ক্রিযািীে োকপে 

পতেোর্ বা়েকত থাককব । গভীেতা বা়েকে প্রবাহী পদাকথ েে পতেোর্ চবতি হয ফকে প্রবাহী পদাকথ েে 

পতেোর্ বা়োে সাকথ সাকথ োকপে পতেোর্ বৃক্রি চপকত থাকক।  

(খ) িরর র ঘিে (d) ওপর : তিে প্রবাহী পদাকথ েে ঘনত্ব বা়েকে, ক্রিযািীে োকপে পতেোর্ 

বা়েকত থাকক অথ োৎ পদাকথ েে ঘনত্ব এবং ক্রিযািীে োপ পেস্পে সম্পককে পতেবততেত হয।  

(ে) ওই নর্ন্দরুি অনভকষ বজ েরণ (g) এর ওপর : অতভকষ েজ ত্বেকর্ে োন যত বা়েকত থাকক 

ততই ক্রিযািীে োকপে োন বা়েকত থাকক। 

অথ োৎ তবন্দকুত ক্রিযািীে োপ(P) = hdg 

৪.২ নিউিরির নিিীয় েনিসূত্রঠি নর্রৃ্ি কর এর্ং কীভারর্ র্  পনরোপ করা যায় িা 

র্যাখযা কর। 

উত্তে : 

নিউিরির নিিীয় েনিসূত্র : , সেকযে সাকথ চকান বস্তুে ভেকবকগে পতেবতেকনে হাে প্রযুক্ত বকেে 

সোনুপাততক এবং বে চয তদকক ক্রিযা ককে বস্তুে ভেকবকগে পতেবতেন চসতদককই ঘকি। 



র্র র পনরোপ : ধো যাক m ভকেে একটি বস্তু u চবকগ গততিীে বস্তুে গততে অতভেুকে তিে োকনে 

F  বে t সেয ধকে তকযা ককেকে এে ফকে বস্তুে গততকবগ হয v 

বস্তুে প্রাথতেক রেতেক ভেকবগ = mu 

বস্তুে t সেয রেতেক ভেকবগ= mv 

T সেকয রেতেক ভেকবকগে পতেবতেন= mv-mu=m(v-u) 

রেতেক ভেকবকগে পতেবতেকনে হাে= m(v-u)/t 

তনউিকনে তদ্বতীয গততসূত্র অনুসাকে F ∞ ma 

                                 F=K.ma(K ধ্রুবক) 

যেন a=1 এবং m=1 তেন k=1 হকব। 

অতএব, F=ma 

অথ োৎ প্রযুক্ত বে= (F)বস্তুে ভে x (m) বস্তুে ত্বের্(a) 

 


