
1 

 

 

Question Bank 
 

ঐচ্ছিক পাঠক্রম ( Elective Course ) 
পদার্থচ্ছিদযা ( Physics ) 

তৃতীয় পত্র ( 3rd Paper ) 

Harmonic Motion, Waves & Acoustics : EPH - 03 

 

1. Waves which require any medium for their propagation are called ..... 

 যে তরঙ্গগুলি তাদের লিস্তাদরর জন্য য ান্ও মাধ্যদমর প্রদ াজন্ তাদ  িিা হ  ..... 

2. The categories of waves are .....  

তরঙ্গ এর প্র ারদেে হি ..... 

3. If potential energies and kinetic energies are equal then displacement of an object in 

simple harmonic motion is ..... 

 েলে লিলতশলি এিং গলতশলি সমান্ হ  তদি সাধ্ারণ সরি যোিগলতদত য ান্ও িস্তুর 

িান্চ্য যলত হ  ..... 

4. If the time period of a simple pendulum is 2 s then its length is ..... 

 েলে এ টি সরি যোিদ র যোিন্ াি 2 যসদ ন্ড হ  তদি এটির দের্ঘয্ হি ..... 

5. Oscillations are damped due to the presence of ..... 

 অিমলিত যোিন্ হ  েখন্ ..... 

6. The maximum displacement from the mean position of a body performing simple 

harmonic motion is called ..... 

 সরি যোিগলত সম্পােন্ ারী য ান্ও িস্তুর গড় অিিান্ যেদ  সি্ালধ্  িান্চ্য যলতদ  

িিা হ  ..... 

7. The restoring force pushes or pulls the oscillatory object ..... 

 পযন্রুদ্ধার শলি যোি  িস্তুদ  ধ্াক্কা যে  িা টান্ যে  ..... 

8. To produce both transverse and longitudinal waves, we can use a ..... 

 ট্রান্সোস্ এিং অন্যদের্ঘয্ তরঙ্গ উে  উৎপােন্  রদত, আমরা িযিহার  রদত পালর 

এ টি ..... 
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9. The distance between 2 consecutive crests or troughs is called ..... 

 পরপর 2টি সযস্পি িা লন্স্পিলিিযর মদধ্য েরূত্বদ  িিা হ  ..... 

10. As compared to longitudinal waves, the transverse waves move through solids at a 

speed of ..... 

  ঠিন্ মাধ্যদমর মদধ্য লেদ  অণযদের্ঘয্ তরদঙ্গর তয িন্া , ট্রান্সোস্ তরঙ্গগুলির গলতদিগ   

হ  ..... 

11. Two stretched strings of same material are vibrating under same tension in 

fundamental mode. The ratio of their frequencies is 1:2 and ratio of the lengths of the 

vibrating segments is 1:4. Then the ratio of the radii of the strings is ..... 

 এ ই উপাোদন্র েযটি প্রসালরত তার যমৌলি  যমাদে এ ই টাদন্  ম্পন্  রদে। তাদের 
 ম্পাদের অন্যপাত 1: 2 এিং  ম্পন্ ারী তাদরর লিোগগুলির দেদর্ঘয্র অন্যপাত 1: 4। 
তাদরর িযাসাদদ্্ধর অন্যপাত  ত ?  

12. The potential energy of mass attached to spring at extreme position is ..... 

 চ্রম অিিাদন্ তাদরর সাদে সংেযি েরগুলির লিলতশলি হ'ি ..... 

13. The effect of damping on phase angle at resonance frequency is ..... 

 অিমিন্ ও অন্যরণন্ লিদ াদ লন্সদত েশাদ াণ এর সম্প ্ হি ..... 

14. The unit used to measure the loudness of sound is ..... 

 শদের মাত্রা পলরমাপ  রদত িযিহৃত এ  টি হ'ি ..... 

15. The phase difference or phase angle in forced vibrations is defined as ..... 

 িাধ্যতামূি   ম্পদন্র যেদত্র েশা পাে ্য িা েশাদ াণ লহসাদি সংজ্ঞাল ত  রা হ  ..... 


