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Unit-1 : Electrostatics (8 Marks)
১. একটি সমান্তরাল পাত ধারককর ধারকত্ব নির্ণয় ককরা। পাত দুটির ব্যব্ধাি ব্াডাকল ধারককত্বর নক পনরব্তণ ি হয়? একটি ধারককর ধারকত্ব ককাি ককাি
নব্ষকয়র উপর নির্ণ র ককর? একটি তনডৎ নিকমরু কক সু ষম তনডৎ কেত্র E এর মকধয রাখা হকলা কসটির নিনতশনির মাি নির্ণয় ককরা। কেখাও কে
তনডৎ কেত্র সব্ণো সমগ্রতকলর লম্বানর্মু খী হয়। গাউকসর উপপােয কেকক কুলকম্বর সূ ত্র প্রনতষ্ঠা ককরা।
২. তনডৎফ্লাক্স ঘিত্ব কাকক ব্কল? পরাবব্দুযনতক ধ্রুব্ক এর সংজ্ঞা োও। তনডৎ নিকমরু ভ্রামক কাকক ব্কল? সমনব্র্ব্ তল কাকক ব্কল? একটি সু ষম
তনডৎ কেকত্রর কেত্রপ্রাব্লয 𝐸⃗ = 6𝑖 + 3𝑗 + 4𝑘 𝑉𝑚−1 । ওই তনডৎকেকত্রর অর্যন্তকর YZ তকল 20m² মাকপর কেকত্রর নর্তর নেকয় অনতক্রান্ত
ততনডফ্লাকক্সর পনরমার্ নির্ণয় ককরা। গাউকসর উপপােয সাহাকেয সরল, অসীম েীঘণ, সরু এব্ং সমাির্াকব্ তনডতানহত তাকরর কেকত্র তাকরর ব্াইকর
কে ককাি নব্ন্দু কত কেত্র প্রাব্লয নির্ণয় ককরা।
Unit - 3 : Magnetic Effect of Current & Magnetism (8 Marks)
১. পরাক ৌম্বক অয়কচৌম্বক ও নতরকচৌম্বক পোকেণর নতিটি বব্নশকযযর মকধয তুলিা ককরা। ক ৌম্বক ব্লকরখার ধমণ গুনল কলকখা। ক ৌম্বকফ্লাক্স ঘিত্ব
কাকক ব্কল? ব্াকয়া সার্ার্ণ সূ কত্রর কর্ক্টর রূপটি কলকখা। লকরঞ্জ ব্ল কাকক ব্কল এব্ং এর রানশমালা কলকখা।
২. দুটি তনডৎ ব্াহী তাকরর মকধয নক্রয়াশীল ব্কলর সাহাকেয এক অযানিয়ার প্রব্াহমাত্রার সংজ্ঞা োও। একটি গযালর্াকিানমর্ারকক নকর্াকব্ অযানমর্ার
ও কর্াল্টনমর্াকর রুপান্তনরত করা োকব্? ককাি িাকির নব্িনত ককাকর্র সংজ্ঞা োও। র্ূ ু ম্বককত্বর মূ ল উপাোি নতিটি সংজ্ঞা কলকখা। একটি ইকলকট্রি
ো একটি আনহত কর্া, তার ক ৌম্বক ভ্রামক োকক, নকন্ত নিউট্রি োরা আধাি োককিা, তার ক ৌম্বক ভ্রামক োকক নক ককর?
Unit - 5 : Electromagnetic Waves (3 Marks)
১. তনডৎ ু ম্বকীয় তরকের বব্নশযয গুনল কলকখা। পকয়নটং কর্ক্টর ব্লকত নক কব্াঝায়? তনডৎ ক ৌম্বকীয় তরকের ককাি ককাি রানশ কনিত হয়? ‘তনডৎ
ু ম্বকীয় তরে একটি নতেণক তরে' - ব্যাখযা ককরা।
২. সরর্ প্রব্াহমাত্রা ব্লকত নক কব্াঝাই? সরর্ প্রব্াহেু ি পনরব্নতণ ত অযানিয়াকরর সূ ত্রটি কলকখা। একটি পনরষ্কার ন কত্রর সাহাকেয তনডৎকেত্র (E),
ক ৌম্বককেত্র (B) এব্ং তনডৎ ু ম্বকীয় তরকের গনত (V) – একের অনর্মু খ কেখাও। একটি তনডৎ ু ম্বকীয় তরকের শূ িয মাধযকম কিাঙ্ক 5 × 1019 Hz
এর তরেবেকঘণর মাি কত হকব্? এই ধরকির তরে ককাোয় ব্যব্হার করা হয়?
Unit - 6 : Optics (14 Marks)
১. হাইকগিকসর িীনতর সাহাকেয আকলার প্রনতসরকর্র সূ ত্র গুকলা প্রমার্ ককরা। দুটি 𝑓1 , 𝑓2 ক াকাস বেকঘণযর পাতলা কলন্স নক পরস্পকরর সংস্পকশণ
𝑓2
োককল কেখাও কে তাকের তুলযাঙ্ক ক াকাস বেঘণয হকব্ – 𝑓𝑓1+𝑓
। সু সংগত উৎস কাকক ব্কল?
1

2

২. িায়ী ব্যানত াকরর শতণ গুনল কলকখা। ব্ক্রতল েপণকর্র ক াকাস বেঘণয এব্ং ব্ক্রতা ব্যাসাকধণর মকধয সিকণ প্রনতষ্ঠা ককরা। আকলাক েকের নব্কর্েি
েমতা ব্লকত নক কব্াঝায়?

3. হ্রসদৃনযর কারর্ ও প্রনতকার কলকখা। একটি লেযব্স্তুকক উত্তল কলন্স কেকক নকছু দূকর করকখ কে সেনব্ম্ব গঠিত হয় তার নব্ব্ধণি 𝑚1 । ব্স্তুকক 𝑥
দুরকত্ব সনরকয় করকখ কে সদ্ নব্ম্ব গঠিত হয়, তার নব্ব্ধণি 𝑚2 । প্রমার্ ককরা কলকন্সর ক াকাস বেঘণয হকব্, 𝑓 = 1 −𝑥 1
(𝑚

2 𝑚1

)

Unit - 10 : Communication System (3 Marks)
১. মাইকক্রাওকয়কর্র প্রধাি ব্যব্হার উকেখ ককরা। মড্ুযকলশি সূ ককর গুরুত্ব নক? কব্নশ দূরব্তী িাকি টিনর্ সম্প্র াকরর উপগ্রহ ব্যব্হার করা হয়
ককি?
২. কমাকড্ম কী? নব্স্তার মড্ুযকলশকির একটি সু নব্ধা ও একটি অসু নব্ধা কলকখা। একটি টিনর্ র্াওয়াকরর উচ্চতা 125 নমর্ার। র্াওয়ারটি কেকক
সম্প্র ানরত সংককত সব্ণানধক কত দূরকত্ব পেণন্ত পাওয়া োকব্?
৩. একটি নব্স্তার মড্ুযকলকর্ড্ তরকের ω-এর সকে নব্স্তাকরর পনরব্তণ কির কলখন ত্র এঁকক কেখাও। রাকত র্াকলা HF গ্রহর্ হওয়ার কারর্ গুনল নক নক?
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