


বল, বললর ঘাত, ঘাত বল সম্পর্কিত র্িওর্র



Poll Question 01

(a) 16𝑚𝑠−1

(b) 8𝑚𝑠−1

(c) 10𝑚𝑠−1

(d) 20𝑚𝑠−1

➢ 16N এর একর্ি বল 4kg ভলরর উপর 2s র্িয়া কলর । বস্তুর্ির ববলের পর্রবতিন কত ? 



বল, বললর ঘাত, ঘাত বল সম্পর্কিত োর্ির্তক সমসযা
➢ সমত্বরলি ধাবমান একর্ি 3kg বস্তু ের্তর পঞ্চম ও অষ্টম বসলকলে যিািলম 0.18m ও 0.30m দূরত্ব

অর্তিম কলর । বস্তুর্ির উপর র্িয়াশীল বললর মান র্নিিয় কর । [SAU’14-15]



বল, বললর ঘাত, ঘাত বল সম্পর্কিত োর্ির্তক সমসযা
➢ অনুভূর্মক র্দলক ের্তশীল 2kg ভলরর একর্ি বলৌহ বোলক 5𝑚𝑠−1 ববলে একর্ি লম্বভালব ধাক্কা বেলয়

3𝑚𝑠−1 ববলে র্বপরীত র্দলক র্িলর বেল, বললর ঘাত কত? বোলকর্ি বদওয়াললর সংস্পলশি 0.01s িাকলল

বদওয়াল কতত িক প্রযুক্ত বল কত ? 



বল, বললর ঘাত, ঘাত বল সম্পর্কিত োর্ির্তক সমসযা
➢ একর্ি নল বিলক 2𝑚𝑠−1 ববলে পার্ন ববর হলয় একর্ি বদয়াললক লম্বভালব আঘাত করলে ।

নললর প্রস্থলেদ হলে 0.03𝑚2 । ধরা যাক পার্ন র্রবাউে করলেনা, বদয়াললর উপর পার্ন র্ক পর্রমাি বল

প্রলয়াে করলে, (পার্নর ঘনত্ব 1000𝑘𝑔𝑚−3 ) [DU’09-10]



সংঘর্ি, ভরলবে, রলকি সম্পর্কিত র্িওর্র



সংঘর্ি, ভরলবে, রলকি সম্পর্কিত র্িওর্র



সংঘর্ি, ভরলবে, রলকি সম্পর্কিত র্িওর্র



Poll Question 02

(a) গ্রাম/বসলকে

(b) গ্রাম-বসলকে

(c) গ্রাম-বসর্ির্মিার/বসলকে

(d) গ্রাম/বসর্ির্মিার-বসলকে

➢ র্স.র্ি.এস পদ্ধর্তলত ভরলবলের একক হল? 



সংঘর্ি, ভরলবে, রলকি সম্পর্কিত োর্ির্তক সমসযা
➢ 2kg ভলরর একর্ি বস্তু একর্ি র্স্থর বস্তুর সালি র্স্থর্তস্থাপক সংঘলর্ি র্লপ্ত হল । সংঘলর্ির পর বস্তু

একই র্দলক আর্দ ববলের এক-চতুিিাংশ ববে র্নলয় চললত িাকল । র্স্থর বস্তুর্ির ভর কত? 



সংঘর্ি, ভরলবে, রলকি সম্পর্কিত োর্ির্তক সমসযা
➢ 300kg ভলরর বকালনা বনৌকার দুই েলুই বিলক 20kg ও 25kg ভলরর দুইর্ি বালক যিািলম

3.25𝑚𝑠−1 ও 2𝑚𝑠−1 ববলে দুই র্দলক লাি বদয় । বনৌকার্ি বকান র্দলক কত ববলে চললব? 



সংঘর্ি, ভরলবে, রলকি সম্পর্কিত োর্ির্তক সমসযা
➢ 15,000kg জ্বালানীসহ একর্ি রলকলির ভর 20,000kg । রলকলির সালপলে 3,000𝑚𝑠−1 দ্রুর্তলত

জ্বালানী 200kg𝑠−1 হালর পুলে। রলকির্ি যর্দ োো উপলরর র্দলক ের্তশীল হলয় িালক, তলব-

(1) রলকলির উপলরর র্দলকর ধাক্কা

(2) র্নলেলপর সময় রলকলির উপর প্রযুক্ত লর্ি বল

(3) জ্বালানী বশর্ হওয়ার সময় সতষ্ট প্রযুক্ত লর্ি বল



বকৌর্িক ববে ও এই সম্পর্কিত র্িওর্র



Poll Question 03

(a) 3/2

(b) 2/3

(c) 0.06

(d) 0.15

➢ একর্ি গ্রালমালিান বরকর্ি সমলকৌর্িক ববলে ঘুরলে। বরকলর্ির উপর বকন্দ্র হলত 0.12m

ও 0.18m দূলরর র্বনু্দলত ররর্েক ববলের অনুপাত কত ? 



বকৌর্িক ববে ও এই সম্পর্কিত োর্ির্তক সমসযা

➢ একর্ি পাো র্মর্নলি 1200 বার ঘুলর। সুইচ বন্ধ করার পর 3 র্মর্নলি পাোর্ি বিলম বেল। বিলম

যাবার আলে পাোর্ি কতবার ঘুরলব ? 



িেতার ভ্রামক সম্পর্কিত র্িওর্র



িেতার ভ্রামক সম্পর্কিত র্িওর্র



Poll Question 04

(a) 4

(b) 0.25

(c) 0.50

(d) 0

➢ চাকার িেতার ভ্রামক 0.25𝑘𝑔𝑚2 হলল এবং ভর 4kg হলল চিের্তর বযাসাধি কত ? 



িেতার ভ্রামক সম্পর্কিত োর্ির্তক সমসযা

➢ একিন বমলয় 20𝑟𝑎𝑑𝑠−1 বকৌর্িক ববলে ঘুরা অবস্থায় হাত গুর্িলয় িেতার ভ্রামক 20% হ্রাস

করলল বতিমান বকৌর্িক ববে কত ? 



বকন্দ্রমুর্ে, বকন্দ্রর্বমুেী ও বযাংর্কং সম্পর্কিত র্িওর্র



Poll Question 05

(a) 𝑟𝑔 𝑡𝑎𝑛𝜃

(b) 𝑟𝑔𝑡𝑎𝑛𝜃

(c) 𝑡𝑎𝑛−1(𝜃/rg)

(d) rg (𝑡𝑎𝑛𝑔𝜃)

➢ বকান বমাির সাইলকল আলরাহী r বযাসালধির বতত্তাকার পলি কত ববলে ঘুরলল র্তর্ন উল্লম্ব
তললর সালি 𝜃 বকালি আনত িালকন?



বকন্দ্রমুর্ে, বকন্দ্রর্বমুেী ও বযাংর্কং সম্পর্কিত োর্ির্তক সমসযা

➢ বকালনা সাইলকল আরহী 100m বযাসালধির বতত্তাকার পলি 20𝑚𝑠−1 ববলে ঘুরলত বেলল উল্লম্ব

তললর সালি কত বকালি আনত িাকলব ?  



বকন্দ্রমুর্ে, বকন্দ্রর্বমুেী ও বযাংর্কং সম্পর্কিত োর্ির্তক সমসযা

➢ একর্ি বরলওলয় ট্রালকর ভারলকন্দ্র বরললাইলনর বললভল হলত 0.80m উপলর রলয়লে ।

বরললাইন দুইর্ির দূরত্ব 1m, ট্রাকর্ি 50m বযাসালধির বযাংর্কংহীন বিপলি সলবিাচ্চ কত দ্রুর্তলত র্নরাপলদ

বাাঁক র্নলত পারলব? [g= 10𝑚𝑠−2]



ঘর্িি সম্পর্কিত র্িওর্র



Poll Question 06

(a) 0.01N

(b) 0.1N

(c) 1

(d) 10N

➢ বমলের উপর র্দলয় 10g ভলরর একর্ি মালবিল 10s চলার পর বিলম বেল । মালবিলর্ির
প্রাির্মক ববে র্েল 10𝑚𝑠−1। ঘর্িি বললর মান কত? 



ঘর্িি সম্পর্কিত োর্ির্তক সমসযা

10kg ভলরর একর্ি আয়তাকার বস্তুর উপর 8N বল অনুভূর্মক র্দলক প্রলয়াে করলল বসর্ি চললত শুরু

কলর । অতঃপর 4N বললর সাহালযয বস্তুর্িলক র্নর্দিষ্ট দ্রুর্তলত ের্তশীল রাো যায় । র্স্থর্ত ঘর্িি গুনাংক ও

চল ঘর্িি গুনাংক কত হলব ? [g=10 𝒎𝒔−𝟐 ]



LIFT সম্পর্কিত র্িওর্র



Poll Question 07

(a) 200N

(b) 100N

(c) 174N

(d) 0 N

➢ একর্ি কালের েণ্ডলক অনুভূর্মলকর সালি 60০ বকালি 200N বল দ্বারা িানা হলে । বস্তুর্ির

উপর আনুভুর্মলকর র্দলক কাযিকরী বল কত ? 



LIFT সম্পর্কিত োর্ির্তক সমসযা

➢ 10kg ভলরর একর্ি বস্তুর উপর কত বল প্রলয়াে করলল বস্তুর্ি োো (1) োো উপলরর র্দলক

1.2𝑚𝑠−2 ও (2) র্নলচর র্দলক 2.8 𝑚𝑠−2 ত্বরলি ের্তশীল হলব ? 




