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Question Bank 
 

ঐচ্ছিক পাঠক্রম ( Elective Course ) 
পদার্থচ্ছিদযা ( Physics ) 

একাদশ পত্র ( 11th Paper ) 

Relativity and Advanced Mechanics : EPH - 11 

 

1. A radioactive nucleus of half life1μsec ( micro second) moves through 

the laboratory at 2.7C, where C is velocity of light = 3 × 108m/sec. The 

half-life measured by an observer in the laboratory will be ........... 

 একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ ( অর্থায়ু 1 µs ) ল্যাব াবেটাস্ক্রে তেবে 2.7C ত বে েস্ক্রেশীল্, তেখাবে C 

আবল্াে েস্ক্রেব ে  = 3 X 108 m/s । ল্যাব াবেটাস্ক্রে তেবে উপস্ক্রিে একজে দশথবকে কাবে 
পদার্থটিে অর্থায়ু কে হব  ?  

2. A man on moon observes two space ships coming towards him from 

opposite directions at speeds of 0.9 C and 0.8 C respectively. The relative 

speed of the ships as measured by an observer on either one of the ships 

will be ..................... 

 চাাঁবদ র্াকা তকােও  যস্ক্রি ের্াক্রবে 0.9 C এ ং 0.8 C এে েস্ক্রেবে দটুি তেসস্ক্রশপ 

স্ক্র পেীে স্ক্রদক তর্বক োাঁে স্ক্রদবক আসবে তদবখে। তেসস্ক্রশপ-এে তে তকােও একটিবে 

পেথব ক্ষক দ্বাো পস্ক্রেোপ কৃে তেসস্ক্রশপগুস্ক্রল্ে আবপস্ক্রক্ষক েস্ক্রে হব  ................... 

3. The velocity at which the mass of a particle becomes double its rest 

mass is .................... 

 তে েস্ক্রেব বে একটি কণাে ভে োে স্ক্রিে ভে এে স্ক্রদ্বগুণ হবয় োয় ো হল্ ............. 

4. Moment of inertia of a rigid rod of length l and mass m about an axis 
passing through one of its end and perpendicular to its length is ............ 

 l  দদর্ঘথয এ ং m ভে এে একটি অেেেীয় েবেে জড়োে ভ্রােক একটি অক্ষ সাবপবক্ষ 
ো এে প্রাবেে ের্য স্ক্রদবয় োবে এ ং এে দদবর্ঘথযে ল্ম্ব হয়, ো হল্ .............. 

5. Radius of gyration of a solid sphere of radius R about its own axis will 

be .... 

 স্ক্রেবেট তোল্বকে স্ক্রেজস্ব অক্ষ সাবপবক্ষ চক্রেস্ক্রেে  যাসার্থ হব  (তোল্বকে  যাসার্থ R) .... 
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6. A solid sphere and a hollow sphere roll down an inclined plane from the 

same height. The ratio of their acceleration will be .......... 

 একটি কঠিে তোল্ক এ ং একটি ফাাঁকা তোল্ক একই উচ্চো তর্বক একটি েেেল্ 

 ো ে েস্ক্রড়বয় েীবচ োেবে। োবদে ত্বেবণে অেুপাে হব  ? 

7. The de Broglie wavelength associated with an electron of kinetic energy 

0.1 MeV for non-relativistic case is ................ 

 0.1MeV েস্ক্রেশস্ক্রি এে একটি ইবল্কট্রবেে সাবর্ েিু স্ক্রে তরােস্ক্রল্ েেঙ্গদদর্ঘথয অ-আবপস্ক্রক্ষক 

তক্ষবে কে হব  ? 

8. The degree of freedom for N particles in space are .............. 

 েহাকাবশ N কণাে জেয স্বার্ীেোে োো কে ? 

9. Which constraints are time dependent ? 

 তকাে  ার্া সেয় স্ক্রেভথ ে ? 

10. The generalized coordinates for motion of a particle moving on the 

surface of a sphere of radius ‘ɑ ’ are .............. 

 তোল্বকে পষৃ্ঠ  ো ে একটি কণাে চল্াে জেয সার্ােণীকৃে িাোঙ্ক হব  ? ( a তোল্বকে 
 যাসার্থ ) .............. 

11. The Lagrangian equations of motion are ............ order differential 

equations. 

 েেীয় ল্াগ্রাস্ক্রিয়াে সেীকেণ হল্ ......... ক্রবেে অেেকল্ে সেীকেণ। 

12. Quantum mechanics, in its most general formulation, is a theory of 
operators (observables) acting on an abstract space called .............. 

 তকায়ান্টাে তেকাস্ক্রেক্স, এে স বচবয় সার্ােণ েঠবে, একটি েবত্ব অপাবেটেো (পেথব ক্ষণবোেয) 
একটি স্ক্র েূেথ  জায়োয় স্ক্রক্রয়া কবে োবক  বল্ .............. 

13. The fundamental observables associated with the motion of a single 

quantum mechanical particle are .............. 

 একটি তকায়ান্টাে  ল্স্ক্র দযাবে একক কণাে েস্ক্রেে সাবর্ েুি তেৌস্ক্রল্ক পেথব ক্ষণগুস্ক্রল্ হল্ 

.............. 
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14. Any wave function can be written as a linear combination of ............ 

 তে তকােও েেঙ্গ ফাংশেবক তকােটিে দেস্ক্রখক সংস্ক্রেশ্রণ স্ক্রহসাব  তল্খা তেবে পাবে ? 

15. The energy of electron of the first Bohr orbit of hydrogen atom is   

– 13.6 eV. The energy emitted by photon when an electron jumps from 

the second to the first Bohr orbit is 

 হাইবরাবজে পেোণেু প্রর্ে ত াহে কক্ষ-পবর্ে ইবল্ক্ট্রে-এে দ দযুস্ক্রেে শস্ক্রি -13.6eV হয়। 

েখে একটি ইবল্কট্রে স্ক্রদ্বেীয় কক্ষ তর্বক প্রর্ে ত াহে কবক্ষ ল্াফ তদয় েখে তফাটে এে 
স্ক্রেেথে শস্ক্রি হল্ 

 


