


 

 

PHYSICS - Class No. 2 - MOTION 
 

Some basic concepts about motion: Distance, Displacement, Speed, Velocity, Uniform and Non-uniform velocity, 

Acceleration, Retardation; Types of motion: Concept of linear and circular motion, SHM, periodic and oscillatory 

motion, projectile motion; Three basic equations for motion and their applications— for both +ve and -ve 

acceleration. 

 

 

English Version 
 

 

• Distance: 

The length of the path covered by a body in a particular 

time interval is called distance. 

This is a scalar quantity and the value will always be 

+ve. 

Unit: metre or m. 

 

• Displacement: 

The shortest distance between the initial and final 

point in a particular direction is called displacement. 

It is a vector quantity and the value can be –ve, zero or 

+ve. 

Unit: metre or m. 

 

• Speed: 

The rate of change of distance over time is called 

speed. 

It is a scalar quantity. 

𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑 =
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑇𝑖𝑚𝑒
 

Unit: metre/second or m/s. 

 

• Velocity: 

The rate of change of displacement over time is called 

velocity. 

It is a vector quantity. 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦 =
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑇𝑖𝑚𝑒
 

Unit: metre/second or m/s. 

 

• Uniform and Non-uniform velocity: 

If a body covers equal displacements in equal intervals 

of time, it can be said that the body is moving in 

uniform velocity. 

If a body covers unequal displacements in equal 

intervals of time, it can be said that the body is moving 

in non-uniform velocity. (Graphical representations 

will be shown in the class) 

 

• Acceleration and retardation: 

Acceleration is the rate of change of velocity over 

time. It can be +ve, –ve or zero. When it is –ve 

acceleration it is called retardation. When the 

acceleration is zero, the body is moving in uniform 

velocity. 

It is a vector quantity. 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦

𝑇𝑖𝑚𝑒
 

Unit: metre/(second)2 or m/s2. 

 

• Linear motion: 

If a body travels in a straight line, horizontally, or 

vertically then the motion is called linear motion. 

Ex: motion of a car. 

  

• Circular motion: 

When a body moves along a circular path, then its 

motion is called circular motion. This is always an 

accelerated motion (towards the gravity). 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
(𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦)2

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜𝑢𝑠
 

 

• Simple Harmonic Motion: 

If a body moves to and fro in a straight line about a 

fixed point or position then the motion of the body is 

called SHM. 

 

• Periodic motion: 

The motion which repeats itself after a regular interval 

of time is called periodic motion. 

Ex: Motion of the clock hands. 

 

• Oscillatory motion: 

If a body repeats its movement after a regular interval 

of time about a fixed point, then the motion is called 

oscillatory motion. 

 

• Projectile motion: 

Project6ile motion is a form of motion in which an 

object or particle is thrown near the earth surface, and 

it moves along a curved path under the action of 

gravity. 

Path of projectile is always parabolic. 

For maximum range, the angle of projection must be 

45° and for maximum height, the angle of projection 

must be 90°. 
 



 

 

• Three basic equations for motion: 

o 𝑣 = 𝑢 + 𝑎𝑡 

o 𝑠 = 𝑢𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 

o 𝑣2 = 𝑢2 + 2𝑎𝑠 

 

[Where s = displacement; v = final velocity; u = initial 

velocity; t = time period; a = acceleration] 

 

 
 

 

Bengali Version 
 
 

 

• দূরত্ব (Distance): 

নিনদি ষ্ট সময়ের ব্যব্ধায়ি একটি ব্স্তু যে দদর্ঘিয অনিক্রম কয়র িায়ক দূরত্ব ব্য়ে। 

দূরত্ব যেোর রানি এব্ং িার মাি সব্িদা পনিটিভ। 

একক: metre or m. 
 

• সরণ (Displacement): 

নিনদি ষ্ট অনভমুয়ে গনিিীে ব্স্তুর প্রাথনমক অব্স্থাি এব্ং অনিম অব্স্থায়ির মধযব্িী 

সব্িনিম্ন দূরত্বয়ক ব্ো হে সরণ। 

সরণ যভক্টর রানি এব্ং এর মাি পনিটিভ, যিয়গটিভ ব্া িূিয হয়ি পায়র। 

একক: metre or m. 

 

• দ্রুনি (Speed): 

সময়ের সায়থ সায়থ গনিিীে ব্স্তুর দূরয়ত্বর পনরব্িি য়ির হারয়ক দ্রুনি ব্ো হে। 

দ্রুনি যেোর রানি। 

𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑 =
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑇𝑖𝑚𝑒
 

একক: metre/second or m/s. 

 

• গনিয়ব্গ (Velocity): 

একক সময়ে গনিিীে ব্স্তুর সরয়ণর হারয়ক গনিয়ব্গ ব্য়ে। 

গনিয়ব্গ যভক্টর রানি। 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦 =
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑇𝑖𝑚𝑒
 

একক: metre/second or m/s. 

 

• সময়ব্গ এব্ং অসময়ব্গ (Uniform and Non-uniform 

velocity): 

সমাি সমেকায়ের ব্যব্ধায়ি যকািও গনিিীে ব্স্তুর সমাি সরণ র্ঘটয়ি থাকয়ে 

ব্ো োে ব্স্তুটি সময়ব্য়গ গনিিীে। 

সমাি সমেকায়ের ব্যব্ধায়ি যকািও গনিিীে ব্স্তুর সমাি সরণ িা র্ঘটয়ে ব্া নভন্ন 

নভন্ন দূরত্ব অনিক্রম করয়ে ব্ো োে ব্স্তুটি অসময়ব্য়গ গনিিীে। (Graphical 

representations will be shown in the class) 

 

• ত্বরণ অ মন্দি (Acceleration and retardation): 

সময়ের সায়থ সায়থ গনিয়ব্য়গর পনরব্িি য়ির হারয়ক ত্বরণ ব্য়ে। ত্বরয়ণর মাি 

পনিটিভ, যিয়গটিভ ব্া িূিয হয়ি পায়র। ত্বরয়ণর মাি ঋণাত্মক হয়ে িায়ক মন্দি 

ব্ো হে। ত্বরণ িূিয হয়ে ব্ো োে ব্স্তুটি সময়ব্য়গ গনিিীে। 

ত্বরণ যভক্টর রানি। 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦

𝑇𝑖𝑚𝑒
 

একক: metre/(second)2 or m/s2. 

 

• দরনেক গনি (Linear motion): 

গনিিীে ব্স্তুর গনি েনদ সরেররনেক, উল্লম্ব ব্া আিুভূনমক হে িয়ব্ িায়ক দরনেক 

গনি ব্ো হে। 

উদাহরণ: রাস্তাে গানির গনি। 

  

• বৃ্ত্তীে গনি (Circular motion): 

গনিিীে ব্স্তু েনদ বৃ্ত্তাকার পয়থ সঞ্চারমাি হে িয়ব্ যসই গনিয়ক বৃ্ত্তীে গনি 

ব্ো হে। বৃ্ত্তীে গনি সব্িদাই ত্বনরি গনি (অনভকয়ষির অনভমুয়ে)। 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
(𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦)2

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜𝑢𝑠
 

 

• Simple Harmonic Motion: 

একটি নিনদি ষ্ট নব্নু্দ ব্া অব্স্থায়ির অক্ষ ব্রাব্র টু অযান্ড যরা গনিয়ক নসম্পে 

হায়মিানিক গনি ব্ো হে। 

 

• পেিাবৃ্ত্ত গনি (Periodic motion): 

একটি নিনদি ষ্ট সময়ের ব্যব্ধায়ি যে গনি নিয়ির পুিরাবৃ্নত্ত র্ঘটাে িায়ক পেিাবৃ্ত্ত 

গনি ব্ো হে। 

উদাহরণ: র্ঘনির কাাঁ টার গনি। 

 

• স্পন্দি গনি (Oscillatory motion): 

একটি নিনদি ষ্ট নব্নু্দর স্বায়পয়ক্ষ নিনদি ষ্ট সময়ের ব্যব্ধায়ি যে গনি নিয়ির পুিরাবৃ্নত্ত 

র্ঘটাে িায়ক পেিাবৃ্ত্ত গনি ব্ো হে। 

 

• প্রায়সর গনি (Projectile motion): 

ভূপৃয়ের আিুভূনমক িে ব্রাব্র যকািও ব্স্তুয়ক নিয়ক্ষপ করয়ে অনভকয়ষির 

প্রভায়ব্ িার যে গনি হে িায়ক ব্ো হে প্রায়সর গনি। 

প্রায়সর গনি সব্িদা অনধবৃ্ত্তাকার। 

সয়ব্িাচ্চ যরয়ের িিয প্রায়সর যকাণ 45° হয়ি হে এব্ং সয়ব্িাচ্চ উচ্চিার িিয 

প্রায়সর যকাণ হয়ি হে 90°। 

 

• Three basic equations for motion: 

o 𝑣 = 𝑢 + 𝑎𝑡 

o 𝑠 = 𝑢𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 



 

 

o 𝑣2 = 𝑢2 + 2𝑎𝑠 
 

[যেোয়ি s = সরণ; v = অনিম যব্গ; u = প্রাথনমক যব্গ; t = সমে; a = ত্বরণ] 

 
 

 
 

SAMPLE QUESTIONS 
English Version 

 

 

1. A body is said to be moving with a uniform 

acceleration when its 

Velocity changes at a uniform rate 

Speed changes at a uniform rate 

Mass changes at a uniform rate 

All are correct 

 

2. The term acceleration means 

Maximum speed of vehicles 

Rate of change of velocity 

Rate of change of distance 

None of these 

 

3. Velocity of a body is 

The change of its position 

The rate of change of its position 

The change of its position in a definite direction 

The rate of change of its position in a definite 

direction 

 

4. Which of the following is true about displacement 

of an object? 

It’s always equal to the distance travelled by object 

It can be less than the distance travelled by object 

It can be more than the distance travelled by object 

It must be less than the distance travelled by object 

 

5. Which of the following represents non-uniform 

motion? 

Equal displacement in unequal interval of time 

Unequal displacement in unequal interval of time 

Equal displacement in equal interval of time 

Unequal displacement in equal interval of time 

 

6. What is the slope of the velocity-time graph when 

an object moves with constant negative acceleration, 

having positive initial velocity? 

90 degree 

More than 90 degree 

Less than 90 degree 

0 degree 

 

7. The motion of an object under free fall is an example 

of which of the following? 

Uniform velocity 

Uniform acceleration 

Zero acceleration 

Non-uniform acceleration 

 

8. What is represented by the slope of a straight line 

joining two points on a velocity-time graph? 

Average velocity 

Instantaneous acceleration 

Average acceleration 

None of these 

 

9. The equation of motion 'v = u +at' can be applied in 

which of the following cases? 

Simple Harmonic Motion 

Circular motion 

When the acceleration is constant 

Both B and C 

 

10. Which of the following conditions is true for an 

object to be in equilibrium? 

No linear motion of the object 

No rotational motion of the object 

Minimum potential energy of the object 

All of these 

 

11. A projectile will achieve maximum horizontal 

range at which angle (Degree)? 

90 

60 

45 

30 

 

12. What is the relation between velocity and 

acceleration at the highest point of projectile path? 

Both are at an angle of 45 degree to each other 

Both are at an angle of 90 degree to each other 

Both are at an angle of 180 degree to each other 

None of these 

 

13. What is the work done by centripetal force in case 

of Uniform Circular Motion? 

1 N 

0 N 

Depends on the magnitude of the force 

None of these 

 



 

 

14. What is the angular acceleration of a body moving 

with constant angular velocity? 

Equal to angular velocity 

1 

0 

Cannot be determined 

 

15. What is the maximum height that can be attained 

by a projectile? 

Equal to the maximum range 

Equal to half of the maximum range 

Equal to one fourth of the maximum range 

Equal to twice of the maximum range 

 

16. A car is moving in a speed of 16 m/s. If that started 

from the rest and it achieved that speed in 32 seconds, 

what is the acceleration of that car (in m/s2)? 

0.25 

0.5 

1 

2 

 

17. A train was moving in a speed of 72 kmph but 

suddenly it pressed the brake to avoid the accident. It 

has to stop within 5m. What amount of retardation the 

train needs to avoid the accident (in m/s2)? 

2 

4 

0.5 

0.25 

 

18. A boy completes a single round of a circular park 

and stops exactly there, from where he started. If the 

radius of the park is A, then the displacement and 

distance covered by the boy is accordingly: 

2𝜋r, 0 
2𝜋r, 𝜋r2 
0, 2𝜋r 
𝜋r2, 2𝜋r 
 
19. If initial velocity of an object is 10 m/s, it is 
uniformly accelerating at a rate of 2 m/s2. How far 
it will move after 30 seconds? 
1.2 km 
1.5 km 
1.0 km 
0.8 km 
 
20. For the maximum height the angle of projection 

must be: 

0 degree 

60 degree 

180 degree 

90 degree 

 

 

 

 
 

SAMPLE QUESTIONS 
Bengali Version 

 
 

1. একটি ব্স্তুয়ক সমত্বরয়ণ আয়ে ব্ো োয়ব্, েনদ ব্স্তুটির 

গতিবেগ সমহাবে পতেেতিি ি হবি থাবে 

দ্রুনি সম হায়র পনরব্নিি ি হয়ি থায়ক 

ভর সমহায়র পনরব্নিি ি হে 

সব্কটিই একসায়থ র্ঘয়ট 

 

2. ত্বরণ ব্েয়ি যব্াঝাে 

ব্স্তুর সয়ব্িাচ্চ গনিয়ক 

গতিবেবগে পতেেিি বেে হােবে 

দূরত্ব পনরব্িি য়ির হারয়ক 

যকািটিই িে 

 

3. ব্স্তুর গনিয়ব্গ হে 

িার অব্স্থায়ির পনরব্িি ি 

িার অব্স্থায়ির পনরব্িি য়ির হার 



 

 

নিনদি ষ্ট নদয়ক িার অব্স্থায়ির পনরব্িি ি 

তেতদি ষ্ট তদবে িাে অেস্থাবেে পতেেিি বেে হাে 

 

 

4. গনিিীে ব্স্তুর সরণ সম্পয়কি  যকাি ব্ক্তব্যটি সিয? 

সরণ ব্স্তুটি দ্বারা অনিক্রাি দূরয়ত্বর সমাি হে 

সরণ ব্স্তুটি দ্বারা অনিক্রাি দূরয়ত্বর যেয়ে কম হয়ি পায়র 

সরণ ব্স্তুটি দ্বারা অনিক্রাি দূরয়ত্বর যেয়ে যব্নি হয়ি পায়র 

সেণ অেশ্যই অতিক্রান্ত দূেবেে চেবে েম হবে 

 

5. িীয়ের যকািটি িি-ইউনিফমি যমািিয়ক নিয়দি ি কয়র? 

অসম সমে পাথিয়কয সম পনরমাণ সরণ 

অসম সমে পাথিয়কয অসম পনরমাণ সরণ 

সম সমে পাথিয়কয সম পনরমাণ সরণ 

সম সমে পাথিবেয অসম পতেমাণ সেণ 

 

6. ধ্বিযাত্মক প্রাথনমক যব্গ নব্নিষ্ট একটি ব্স্তু সমমন্দয়ি েয়েয়ে। িার গনিয়ব্গ-সমে যেয়ের িনি হয়ব্ 

৯০ নিগ্রী 

৯০ নিগ্রী অয়পক্ষা যব্নি 

৯০ নিগ্রী অয়পক্ষা কম 

০ নিগ্রী 

 

7. অনভকয়ষির প্রভায়ব্ ব্স্তুর অব্াধ পিি িীয়ের যকািটির উদাহরণ? 

সুষম গনিয়ব্গ 

সুষম ত্বরণ 

িূিয ত্বরণ 

অসম ত্বরণ 

 

8. একটি গনিয়ব্গ-সমে যেয়ে দুটি নব্নু্দর সংয়োিক একটি সরেয়রোর িনি দ্বারা কী যব্াঝায়িা োে? 

গি যব্গ 

ক্রম ত্বরণ 

গি ত্বরণ 

যকািটিই িে 

 

9. 'v = u +at' সূত্রটি িীয়ের যকাি যক্ষয়ত্র প্রয়োিয? 

নসম্পে হায়মিানিক যমািি 

বৃ্ত্তীে গনি 

সমত্বরয়ণর  যক্ষয়ত্র 

B এব্ং C উভয়ের যক্ষয়ত্রই 

 

10. একটি ব্স্তুর সায়মযর িিয িীয়ের যকাি িিি টি প্রয়োিয? 

ব্স্তুটির যকািও দরনেক গনি থাকয়ব্ িা 

ব্স্তুটির যকািও রূ্ঘণি গনি থাকয়ব্ িা 

িূযিিম নস্থনিিনক্ত ব্িি মাি 

সেেটিই 

 

11. যকাি যকায়ণর (নিগ্রী) যক্ষয়ত্র প্রায়সর গনি সয়ব্িাচ্চ অিুভূনমক যরে অিি ি কয়র? 

90 

60 

45 

30 



 

 

 

12. প্রায়সর সঞ্চারপয়থর উচ্চিম নব্নু্দয়ি গনিয়ব্গ এব্ং ত্বরয়ণর ময়ধয সম্পকি  কী থায়ক? 

উভয়ের মধযব্িী যকাণ ৪৫ নিগ্রী থায়ক 

উভয়ের মধযব্িী যকাণ ৯০ নিগ্রী থায়ক  

উভয়ের মধযব্িী যকাণ ১৮০ নিগ্রী থায়ক 

যকািটিই িে 

 

13. বৃ্ত্তীে গনির যক্ষয়ত্র যকন্দ্রািুগ ব্য়ের কায়েির পনরমাণ কি হে? 

1 N 

0 N 

ব্য়ের মায়ির উপর নিভি র কয়র 

যকািটিই িে 

 

14. নিনদি ষ্ট যকৌনণক যব্য়গ গনিিীে ব্স্তুর যকৌনণক ত্বরণ কি হে? 

যকৌনণক যব্য়গর মায়ির সমাি 

1 

0 

নিণিে করা সম্ভব্ িে 

 

15. প্রায়সর গনির যক্ষয়ত্র সয়ব্িাচ্চ উচ্চিার পনরমাণ কি হয়ি পায়র? 

সব্িানধক দূরয়ত্বর (য়রে) সয়ে সমাি 

সব্িানধক দূরয়ত্বর অয়ধিক 

সব্িানধক দূরয়ত্বর এক-েিুথিাংি 

সব্িানধক দূরয়ত্বর নদ্বগুণ 

 

16. একটি গানি ১৬ m/s গনিয়ব্য়গ েেয়ে। গানিটি েনদ নস্থিাব্স্থা যথয়ক শুরু কয়র থায়ক এব্ং ঐ গনিয়ব্য়গ যপৌাঁেয়ি ৩২ s সমে নিয়ে থায়ক, িার ত্বরয়ণর মাি কি? (m/s2 একয়ক)? 

0.25 

0.5 

1 

2 

 

17. একটি যেয়ির গনিয়ব্গ ৭২ kmph। দুর্ঘিটিা এিায়িার িিয হঠাৎ যেিটিয়ক যেক কষয়ি হয়েয়ে। িায়ক ৫ m দূরয়ত্বর ময়ধয থাময়ি হয়ব্। দুর্ঘিটিা ব্াাঁ োব্ার িিয িার মন্দি কি 

হওো প্রয়োিি? (m/s2 একয়ক)? 

2 

4 

0.5 

0.25 

 

18. এক ব্যনক্ত একটি বৃ্ত্তাকার মায়ঠর পনরনধ ব্রাব্র এক পাক সমূ্পণি কয়র এয়স িার সূেিা নব্নু্দয়ি এয়স দাাঁ িাে। েনদ পাকি টির ব্যাসাধি A হে, িয়ব্ ব্যনক্তর সরণ এব্ং অনিক্রাি দূরত্ব 

হে েথাক্রয়ম: 

2𝜋r, 0 

2𝜋r, 𝜋r2 

0, 2𝜋r 

𝜋r2, 2𝜋r 

 

19. েনদ একটি ব্স্তুর প্রাথনমক অনিয়ব্গ ১০ m/s হে, এব্ং ব্স্তুটি েনদ ২ m/s2 সমত্বরয়ণ েেয়ি থায়ক িয়ব্ ৩০ s পর িার সরণ কি হয়ব্? 

1.2 তেতম. 

1.5 নকনম 

1.0 নকনম 

0.8 নকনম 



 

 

 

20. সব্িানধক উচ্চিা অিি ি করার িিয প্রায়সর যকাণ কি হওো প্রয়োিি? 

0 নিগ্রী 

60 নিগ্রী 

180 নিগ্রী 

90 নিগ্রী 

 

CHEMISTRY - Class No. 4 - MIXTURE 
 

English Version 

 

 
1. Solution :- 

 

 

 
 

A Solution is a mixture formed when one or more solutes dissolve in a Solution. I ) Solution is normally a 

homogeneous mixture. 

II ) The particles of a solution are even smaller than 1 nm ( 10-9 meter) in diameter and hence, these 

are not visible from the naked eyes. 

III ) The path of light is not visible in solution. 

IV ) The dissolved particles can’t be separated from the mixture by the simple process of filtration. 

V ) At a given temperature, when no more solute can be dissolved in a solution, it is known as Saturated Solution. 

VI ) At a given temperature, the amount of dissolved particles present in a solution, is known as 

Solubility. 



 

 

 

 

Types of Solution 

 

Solution of Solid in a 

Solid 

Metal Alloys 

Solution of Solid in a 

Liquid 

Sugar Solution, Salt Solution 

Solution of Liquid in a 

Liquid 

Vinegar ( Acetic Acid in Water ) 

Solution of Gas in 

Liquid 

Soda Water ( Carbon Di Oxide Gas in Water ) 

Solution of Gas in Gas Air is a solution of gases like Oxygen, Nitrogen, Argon, 

Carbon DI Oxide 

 

2. Suspension:- 

A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles don’t dissolve, but rather remain 

suspended throughout the bulk of the medium, is known as Suspension. 

I ) Particles of suspension are clearly visible from the naked eye. ( Bigger than 10-6 meter ). 

II ) The path of light is visible in the suspension. 

III ) The solute particles can be separated from the mixture by the simple process of filtration. 

IV ) Example = Chalk Powder, Muddy Powder. 

3. Colloid:- 

A heterogeneous mixture is known as Colloid. 

I ) The size of colloid particle is small than the particle of suspension but bigger than the particles of solution.( 

10-9 to 10-6 meter ) 

II ) The pathway of light is visible in Colloid. 

III ) Colloid particles can’t be separated from the mixture by the simple process of filtration. The Special filtration 

technique can use to separate the colloid particles. That is called Centrifugation. Ex. = Mist, Fog, Smoke, Face 

Cream, Colgate. 

 
 

Technical Name of Colloid 
 

Technical Name 

of Colloid 

Dispersed Phase Dispersed 

Medium 

Example 

1.Sol Solid Liquid Ink, Soap Water 

2.Solid Sol Solid Solid Colored Gem 
Stone ( Ruby ) 

3.Aerosol Solid Gas Smoke 

4.Emulsion Liquid Liquid Butter, Face 
Cream 

5.Foam Gas Liquid Fire Extinguisher 

6.Solid Foam Gas Solid Insulating Foam 



 

 

7.Gel Solid Liquid Jelly, Gelatin 

4. Tyndall Effect:- 

The Tyndall effect also known as Willis Tyndall Scattering, is light scattering by 

particles in a colloid or in a very fine suspension. It is named after the 19th century 

physicist John Tyndall. 

 
 
 

5. Chromatography:- 

The Process of separation of components of a mixture is called as 

Chromatography; normally it is used for the color separation. 

6. Distillation:- 

The process of purifying a liquid by heating and cooling means a is 

known as Distillation. 

7. Crystallization:- 

The process that separates a pure solid in the form of its crystals from a 

solution is known as Crystallization. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

English Version 
 
 

দ্রেণ 

 

1. দ্রেণ (Solution): 

 

Solution ব্া দ্রব্ণ হে এক ধরয়ির নমশ্রণ োয়ি একটি দ্রাব্য়কর ময়ধয এক ব্া একানধক দ্রাব্ যমিায়িা হে।  

দ্রাব্ = োয়ক যমিায়িা হে (Solute) 

দ্রব্ক = োয়ি যমিায়িা হে (Solvent) 

 

• এটি সাধারণি একক নমশ্রণ। 

• Solution-এর প্রনিটি কণার আকার 1 িযায়িানমটার (10−9 নমটার) –এর কম এব্ং Solution-এর কণাগুনেয়ক োনে যোয়ে যদো 

োে িা। 

• Solution-এর ময়ধয আয়োর পথ যদো োে িা। 

• Solution-এর ময়ধয নমনশ্রি উপাদািগুনেয়ক Simple Filtration-এর মাধযয়ম পৃথক করা হে। 

• একটি নিনদি ষ্ট িাপমাত্রাে েেি Solution-এর ময়ধয আর দ্রাব্ ব্া Solute যমিায়িা োে িা িেি িাাঁ য়ক Saturated Solution ব্য়ে। 

• একটি নিনদি ষ্ট িাপমাত্রাে Solution-এ উপনস্থি এব্ং দ্রব্ীভূি যমাট Solute কণায়ক Solubility ব্য়ে। 

• Solution-এর প্রকার: 

 

 

কঠিি + কঠিি পদায়থির Solution Metal Alloys 

কঠিি + িরে পদায়থির Solution িুি িে, নেনি িে 

িরে + িরে পদায়থির Solution নভনিগার (িয়ের ময়ধয অযায়সটিক অযানসি) 

গযাস + িরে পদায়থির Solution যসািা ওোটার (িয়ের ময়ধয CO2) 

গযাস + গযাস পদায়থির Solution ব্ািাস (O2, CO2, N2 ইিযানদ গযায়সর নমশ্রণ) 

 

 

2. Suspension: 

 

Suspension হে এক ধরয়ির নব্ষম নমশ্রণ োর ময়ধয দ্রাব্ কণাগুনে দ্রাব্য়কর ময়ধয সমূ্পণিরূয়প দ্রব্ীভূি হে িা নকন্তু দ্রাব্য়কর ময়ধয অব্স্থাি কয়র 

এব্ং নকেুক্ষণ পর দ্রাব্ ও দ্রাব্ক আোদা হয়ে োে। যসই প্রকার নমশ্রণয়ক Suspension ব্য়ে। 

 

• কণার আকার 10−6 নমটায়রর যথয়কও ব্ি, িাই ইহায়ক োনে যোয়ে যদো োে। 

• আয়োর পথ েুব্ ভায়ো ভায়ব্ যদো োে। 

• দ্রাব্ ও দ্রাব্কয়ক Simple filtration-এর মাধযয়মই পৃথক করা োে। 

• উদাহরণ: িয়ের ময়ধয েয়কর গুাঁয়িা, কাদা-িে। 

 

3. চোলবেড: 



 

 

 

ইহাও এক ধরয়ির নব্ষম নমশ্রণ। 

 

• যকােয়েি কণার আকার 10−6 যথয়ক 10−9 নমটায়রর ময়ধয হে। 

• আয়োর পথ েুব্ ভায়োভায়ব্ যদো োে। 

• যকােয়েি কণায়দর Simple process of filtration নদয়ে পৃথক করা োে িা; নব্য়িষ filtration-এর মাধযয়ম পৃথক করা হে। যসই 

পদ্ধনিয়ক Centrifugation ব্য়ে। 

• যকােয়েি-এর প্রকার: 

 

চোলবেড নব্সৃ্তি দিা নব্সৃ্তি মাধযম উদাহরণ 

Sol কঠিি িরে কানে, সাব্াি িে 

Solid sol কঠিি কঠিি রুনব্ পাথর 

Aerosol কঠিি গযাস যধাাঁ ো (Smoke) 

Emulsion িরে িরে মােি, Face cream 

Foam গযাস িরে অনি-নিব্িাপক েন্ত্র 

Solid foam গযাস কঠিি Insulating Foam 

Gel কঠিি িরে যিনে, নিয়েটিি 

 

4. Tyndall প্রভাে: 

 

Tyndall যক Willis Tyndall Scattering-ও ব্ো হে। ইহা এক ধরয়ির আয়োর নব্য়ক্ষপণ ো েুব্ ভায়ো Suspension এব্ং যকােয়েি 

নমশ্রয়ণর ময়ধয যদো োে। উনিি িিয়কর পদাথিনব্দ িি টিন্ডায়ের িামািুসায়র ইহার িাম টিন্ডাে প্রভাব্ রাো হে। 

 

 
5. চক্রামাব াগ্রাতি: 

 

রনিি নমশ্রণ যথয়ক রি পৃথকীকরয়ণ যে পদ্ধনি অব্েম্বি করা হে িায়ক যক্রামায়টাগ্রানফ ব্য়ে। 

 

6. Distillation: 

এই পদ্ধনির মাধযয়ম িরে পদায়থির নব্শুনদ্ধকরণ করা হে। 

7. Crystallization: 

এই পদ্ধনির মাধযয়ম দ্রব্ণ যথয়ক কঠিি পদাথিয়ক যকোসাকায়র পৃথক করা হে। 

 



 

 

SAMPLE QUESTIONS - ENGLISH 
 

Q.1. Size of Colloid particle ? 

1) 10-6 to 10-9 meter 

2) Less than 10-6 meter 

3) Greater than 10-9 meter 

4) None of these 

Q.2. NaCl can be separated from water by 

_______? 

1) Distillation 

2) Evaporation 

3) Mechanical Separation 

4) Atmolysis 

Q.3. Mixture of KNO3 and NaCl can be 

separated by _______? 

1) Crystallization 

2) Filtration 

3) Atmolysis 

4) Magnetic separation 

Q.4. Oil and water separated by ________? 

1) Mechanical  separation 

2) Distillation 

3) Centrifugation 

4) Chromatography 

Q.5. Coloured materials can be separated 

from dyes, green vegetables, ink by 

_______? 

1) Chromatography 

2) Distillation 

3) Centrifugation 

4) Atmolysis 

 

 

 

 

Q.6. Soda Water is an example of  

1) Solution of liquid in liquid 

2) Solution of liquid In gas 

3) Solution of gas in liquid 

4) Solution of gas In gas 

Q.7. Metal alloys is an example of 

1) Solution of solid in solid 

2) Solution of gas in gas 

3) Solution of liquid in liquid 

4) Solution of gas in liquid 

Q.8. At definite temperature no more solute 

can be dissolve ina solution this solution is 

known as  

1) Saturated solution 

2) Unsaturated solution 

3) Both A & B 

4) None of these 

Q.9.  Insulating foam is an example of ____ 

? 

1) Solid foam  

2) Foam 

3) Gel 

4) Sol 

Q.10. Automobile Exhaust is an example of 

_____? 

1) Aerosol 

2) Sol 

3) Gel 

4) Emulsion 

 

 

 

 

 



 

 

SAMPLE QUESTIONS – BENGALI 
 

 

তমশ্রণ 

 

১. সেুযিি এক ধরয়ির _________ নমশ্রণ। 

যহায়মানিনিোস 

যহটায়রানিনিোস 

উভয়েই 

যকািটিই িে 

 

২. সেুযিয়ি একটি কণার ব্যাস 

> 10−9𝑚 
< 10−9𝑚 
= 10−9𝑚 

যকািটিই িে 

 

৩. নেনিিে কী ধরয়ির সেুযিয়ির উদাহরণ? 

িরয়ে কঠিয়ির নমশ্রণ 

কঠিয়ি িরয়ের নমশ্রণ 

িরয়ে গযায়সর নমশ্রণ 

িরয়ে িরয়ের নমশ্রণ 

 

৪. সাসয়পিিয়ির উদাহরণ হে 

েক পাউিার 

সােফার পাউিার 

মানি পাউিার 

সব্কটি 

 

৫. সাসয়পিিয়ি একটি কণার আকার 

> 10−6𝑚 
< 10−6𝑚 
= 10−6𝑚 

যকািটিই িে 

 

৬. যকাি নমশ্রয়ণ দ্রব্ ও দ্রাব্কয়ক যমিায়িার পর িা 

নকেুক্ষণ পর আোদা হয়ে োে? 

সেুযিি 

সাসয়পিিি 

যকােয়েি 

প্লািমা 
 

৭. ফগ, নমস্ট ইিযানদ হে 

সেুযিি 

সাসয়পিিি 

যকােয়েি 

প্লািমা 
 

৮. সাব্াি িে কী প্রকার যকােয়েি? 

সে 

সনেি-সে 

এোয়রা-সে 

ইমােসি 

 

৯. অনি নিব্িাপক েন্ত্র কী প্রকার যকােয়েয়ির উদাহরণ? 

যফাম 

সনেি-য়ফাম 

যিে 

ইমােসি 

 

১০. সনেি সয়ের উদাহরণ হে 

কানে 

স্টােি  দ্রব্ণ 

যিনে 

রুনব্ গ্লান্স 

 



 

 

SAMPLE MATERIAL – GEOGRAPHY 

চসৌেজগৎ 

• সূয়েির নিকটিম গ্রহ বু্ধ এব্ং দূরিম প্লুয়টা (কুেীি গ্রহ) / যিপেুি। 

• পৃনথব্ীর নিকটিম গ্রহ শুক্র। 

• আেিয়ি যসৌরিগয়ির কু্ষদ্রিম গ্রহ বু্ধ; বৃ্হত্তম গ্রহ হে বৃ্হস্পনি। 

• বৃ্হস্পনি, িনি, ইউয়রিাস ও যিপেুিয়ক রাকু্ষয়স গ্রহ ব্ো হে— আকৃনি ব্ি হওোর িিয। 

• বু্ধ, শুক্র, পৃনথব্ী ও মেে— অিঃস্থ গ্রহ। 

• বৃ্হস্পনি, িনি, যিপেুি— ব্নহঃস্থ গ্রহ। 

• শুক্র হে সব্িানধক উষ্ণিম ও উজ্জ্বেিম গ্রহ। 

• পৃনথব্ীয়ক িীে গ্রহ ব্ো হে। 

• মেে গ্রহয়ক োে গ্রহ ব্ো হে। 

• িনি এব্ং ইউয়রিায়সর ব্েে যদো োে। 

• সব্িানধক উপগ্রহ আয়ে িনির। 

• শুয়ক্রর আব্িি ি কাে এব্ং পনরক্রমণ কাে এক। 

• বু্য়ধর পনরক্রমণ কাে সব্িায়পক্ষা কম: ৮৮ নদি। 

• প্লুয়টার পনরক্রমণ কাে সব্িায়পক্ষা যব্নি। 

• গ্রহগুনে সূয়েির োনরনদয়ক র্ঘনির কাাঁ টার নব্পরীি নদয়ক যর্ঘায়র। 

• বু্ধ গ্রয়হ যকািও আব্হমণ্ডে যদো োে িা। নদি ও রায়ির উষ্ণিার পাথিকয এোয়ি সব্িানধক। 

• পৃনথব্ীর র্ঘিত্ব সব্িানধক। 

• পৃনথব্ীর স্থাি গ্রহয়দর ময়ধয পঞ্চম। 

• মেয়ের দুটি উপগ্রয়হর িাম যফাব্স এব্ং যিইমস। 

• বৃ্হস্পনির আব্হমণ্ডে হাইয়রায়িি এব্ং নহনেোম নিয়ে গঠিি। বৃ্হস্পনির আব্িি ি যব্গ সব্িানধক। বৃ্হস্পনির ১৬টি উপগ্রহ; এর ময়ধয 

যো, ইউয়রাপা, গযানিনমি উয়ল্লেয়োগয। গযানিনমি হে যসৌরিগয়ির সব্িায়পক্ষা ব্ি উপগ্রহ। 

• িনির উপগ্রহ সব্িানধক। টাইটাি হে িনির উপগ্রহ। 

• ইউয়রিাস যক ব্ো হে সবু্ি গ্রহ। 

• ইউয়রিায়সর পাাঁ েটি উপগ্রহ। এনরয়েে, অযামনেয়েে, টাইটানিো, ওয়ব্রি ও নমরান্ডা। 

• যিপেুয়ির একটি উয়ল্লেয়োগয উপগ্রহ হে োইটি। 

• প্লুয়টার একটি উপগ্রহ োরি। 

• েক্ষ েক্ষ িক্ষত্র েেি নিিস্ব মহাকষীে ব্য়ের দ্বারা একয়ত্র অব্স্থাি কয়র িেি িাাঁ য়ক োোপথ ব্য়ে। োোপথ নিি ধরয়ির হয়ে থায়ক— 

১. সনপিে, ২. উপবৃ্ত্তাকার ও ৩. অনিেনমি। উদাহরণ: নমনি ওয়ে, অযায়ণ্ডায়মিা। 

• ধূময়কিু র্ঘিীভূি গযাস ও ধূনেকণার সমন্বয়ে গঠিি হে। ধূময়কিুর যেয়ির নদক সব্সমে সূেি যথয়ক দূয়র অব্স্থাি কয়র। হযানের ধূময়কিু 

৭৬ ব্ের পর পর যদো োে। 

• মহাকায়ির িীহানরকারা হয়ে আকাি যিািা রূ্ঘনণিঝয়ির ময়িা গযায়সর নপণ্ড। মহায়ব্য়গ রু্ঘরয়ি রু্ঘরয়ি েুটয়ে। ব্ো যেয়ি পায়র যে এরা 

হয়ে, এইসব্ োোপথ োয়দর ময়ধযকার গযাস িয়ম িারকা হয়ে যেয়ি পায়রনি। 



 

 

• িারারা আকায়ি একা একা থায়ক িা। কয়েক যকাটি নময়ে দে যব্াঁয়ধ থায়ক। দয়ের ময়ধয যে যেোয়ি আয়ে যস সব্ সমে যসোয়িই 

থায়ক। এই যে ব্াধা দে, এয়কই ব্য়ে িক্ষত্র ব্া িারকাপুে ব্া িারকামণ্ডে। উদাহরণ: সপ্তনষিমণ্ডে, নেট ে নিপার। 

• উিা পৃনথব্ীর ব্াইয়র যথয়ক আসা যোয়টাোয়টা নিনিস োরা পৃনথব্ীর ব্ােুমণ্ডয়ে ধুয়ক জ্বয়ে ওয়ঠ। এরা িয়ের গনির যেয়ে ৩০ যথয়ক 

৬০ গুণ যব্নি যিায়র ব্ােুমণ্ডয়ের ময়ধয নদয়ে যোয়ট ব্য়ে জ্বয়ে ওয়ঠ। এরা ধূময়কিুর যকায়িা ভািা টুকয়রা ব্া গ্রহ-কনণকাও হয়ি 

পায়র। 

 

সূেি: 

• পৃনথব্ী যথয়ক ১৪৯.৮ নমনেেি নকনম. দূয়র। 

• ব্যাস ১৩৮৪০০০ নকনম. 

• ভর: ২১০২৭ টি। 

• পৃে উষ্ণিা ৬০০০ নিনগ্র যসেনসোস। 

• প্রদনক্ষণ সমে ২৫০ নমনেেি ব্ের। 

• আব্িি ি কাে ২৫ নদি। 

 

সূয়েি আয়ে শুধু িেি গযাস। এই সমস্তটায়ক ব্য়ে সূয়েির আয়োকমণ্ডে। এয়ক আগায়গািা নর্ঘয়র রয়েয়ে কয়েক হািার মাইে েওিা আগুয়ির 

নিো। আগুয়ির যব্িাটায়ক ব্য়ে ব্ণিমণ্ডে। এয়ক নর্ঘয়র ব্হুদূর পেিি রয়েয়ে কম উজ্জ্বে আয়োর একটা িােগা, িা হয়ে েটামণ্ডে। আর 

ব্ণিমণ্ডয়ের ময়ধয কয়েকটা িােগাে যদো োে যেি আগুয়ির রূ্ঘনণিঝি উয়ঠয়ে। োাঁ য়দর ময়িা সূয়েিরও কায়ো দাগ আয়ে োয়ক যসৌর কেঙ্ক ব্য়ে। 

 

পৃনথব্ী: 

• পৃনথব্ী হে যসৌরিগি ব্া সূয়েির একটি গ্রহ। 

• সূেি যথয়ক পৃনথব্ীর গি দূরত্ব হে প্রাে ১৫ যকাটি নকনম.। 

• পৃনথব্ীর আকৃনি হে অনভগি যগােক। 

• পৃনথব্ীর নিরক্ষীে ব্যাস হে ১২৭৫৭ নকনম. ও যমরুয়দিীে ব্যাস হে ১২৭১৪ নকনম.। 

• পৃনথব্ীর গি ব্যাস হে ১২৭৩৪.৫ নকনম.; গি ব্যাসাধি ৬৪০০ নকনম.। 

• পৃনথব্ীর নিরক্ষীে পনরনধ হে ৪০০৭৭ নকনম. এব্ং যমরুয়দিীে পনরনধ ৪০০০৯ নকনম.। 

• পৃনথব্ীর আেিি ৫১ যকাটি ১ েক্ষ ৯৩৪ ব্গি নকনম. এব্ং িিকরা ২৯.২২ ভাগ স্থে ও ৭০.৭৮ ভাগ িে। 

 

পৃনথব্ী িার নিয়ির অয়ক্ষর োনরনদয়ক নদয়ি একব্ার নিনদি ষ্ট গনিয়ি পনিম যথয়ক পূব্ি নদয়ক আব্িি ি কয়র— এয়ক ব্য়ে দদনিক গনি ব্া আব্িি ি 

গনি। আব্িি ি করয়ি সমে োয়গ ২৩ র্ঘণ্টা ৫৬ নমনিট। আনিক গনির ফয়ে— ১. নদি ও রাি হে। ২. যিাোর-ভাাঁ টা হে। ৩. সূয়েিাদে-সূেিাস্ত হে। 

৪. উনিদ ও প্রাণীর সৃনষ্ট হে। 

 

___ ___ 
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