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Question Bank 
 

ঐচ্ছিক পাঠক্রম ( Elective Course ) 
পদার্থচ্ছিদযা ( Physics ) 

দশম পত্র ( 10th Paper ) 

Electronic Circuits and Devices : EPH - 10 

 

1. When a pure semiconductor is heated its resistance  ................... 

 যখন খ াঁটি অর্ধপরিব হীকে উতপ্ত েি  হয় তখন ইহ ি রি র্ ............. 

2. The leakage current in a pn junction is of the order of .............. 

 রপএন জংশকন রিকেজ ে কিন্টটিি ক্রম হি ............. 

3. The maximum efficiency of a half wave rectifier is  .............. 

 অর্ধ তিঙ্গ রিেটিফ য় কিি সকবধ চ্চ দক্ষত  হি ............. 

4. When the reverse voltage increases, the junction capacitance ........... 

 যখন রবপিীত র  কেজ বরৃি প য়,  তখন জংশন েয প রসকেন্স ........ 

5. In a transistor base current is about ………… of emitter current. 

 ট্র নরজস্ট কি রবস ে কিন্টটি ইরমে ি ে কিকন্টি প্র য়  ………… হয় । 

6. In a practical biasing circuit the value of emitter resistance .......... 

 এেটি বযবহ রিে ব ইরসং স রেধ কে ইরমে ি প্ররতকি কর্ি ম ন ........... 

7. The ratio of output to input impedance in a CE amplifier is  ......... 

 এেটি CE রববিধ ে এ  আউেপুে ও ইনপুে প্ররতবন্ধেত ি অনুপ ত হি ........... 

8. Which is a fixed frequency oscillator ? 

 রে নটি রিি রিকে কয়রন্স রদ িে ? 

9. Two similar 15 V Zener diode  is connected in series. What is the 

regulated output voltage? 

 দটুি অনুরূপ 15 V রজন ি ড কয় ড রসরিকজ সংযুক্ত। রনয়রিত আউেপুে র  কেজ েত ? 



 

2 
 

10. The active components in an IC’ are ................ 

 আইরস এি সরক্রয় উপ দ নগুরি হ'ি ................ 

11. In an OPAMP, the differential gain is .................. 

 এেটি OPAMP, রডফ কিনরশয় ি ি   হি .................. 

12. The binary number 10101 is equivalent decimal number ............... 

 ব ইন রি সংখয  10101 সম ন দশরমে সংখয  হি ............... 

13. In Boolean Algebra A+A.B = ............... 

 বুরিয় ন বীজগরিকত A+A.B = ............... 

14. In Boolean algebra bar Indicates ................. 

 বুরিয় ন বীজগরিকত ব ি ইরঙ্গত রদয় ................. 

15. Equivalent binary number of decimal number 23 is ................. 

 দশরমে সংখয  23 এি সম ন ব ইন রি সংখয  হি ................. 


