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Question Bank 
 

ঐচ্ছিক পাঠক্রম ( Elective Course ) 
পদার্থচ্ছিদযা ( Physics ) 

সপ্তম পত্র ( 7th Paper ) 

Electrostatics : EPH - 07 

 

1. If 1 joule of work is done against the electric field in bringing 1C positive charge from 

infinity to a point in the electric field then the potential at that point will be .... 

 অনন্ত থেকে বৈদ্যু তিে থেকের এে তৈন্দযকি 1C পতিটিভ চািজ  আনকি বৈদ্যু তিে থেকের 

তৈরুকে যতদ্ 1 jule োি েরকি হয় িকৈ ঐ তৈন্দযকি তৈভৈ েি ? 

2. The ability of a capacitor to store charge is affected by .... 

 চািজ  সংরেকে ধারকের েমিা প্রভাতৈি হয় .... 

3. The Gaussian surface for a point charge will be .... 

 পকয়ন্ট চাকিজ র িনু গাউতসয়ান পৃষ্ঠ হকৈ .... 

4. To store a large amount of charge at relatively low voltage, we use .... 

 িয লনামূলেভাকৈ েম থভাকেকি প্রচযর পতরমাকে চািজ  সঞ্চয় েরকি, আমরা ৈুৈহার েতর .... 

5. Which of the following graphs shows the variation of electric field E due to a hollow 

spherical conductor of radius R as a function of distance from the centre of the 

sphere ? 

থগালকের থেন্দ্র থেকে দ্রূকের সকে ৈুাসাধজ R এর ফাাঁো থগালাোর েন্ডাক্টকরর মকধু তনকচর থোন 

গ্রাফটি বৈদ্যু তি েকেকের E এর পতরৈজিন থদ্খায় ? 

 

6. Gauss’s law due to different charge distribution is used to calculate .... 

 তৈতভন্ন চািজ  তৈিরকের োরকে গাউকসর উপপাদ্ু ৈুৈহার েরা হয় .... 
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7. Cylinder of radius R and length L is placed in a uniform electric field E parallel to the 

cylinder axis. The total flux for the surface of the cylinder is given by .... 

 R ৈুাসাধজ এৈং Lবদ্ক্জুর তসতলন্ডারটি তসতলন্ডাকরর অকের সমান্তরাকল ইউতনফমজ এেটি 
িতিৎকেকের E এর মকধু স্থাপন েরা হকয়কে। তসতলন্ডাকরর পৃকষ্ঠর থমাট ফ্লাক্স েি ? 

8. Electric field intensity due to an infinite plane sheet of charge is .... 

 অসীম সমিল শীকট চাকিজ র োরকে বৈদ্যু তিে থেকের িীব্রিা .... 

9. Electric intensity due to an infinitely long plane sheet of a conductor at a point close 

to its surface is .... 

 অসীম দ্ী্জ শীটটির োরকে বৈদ্যু তিে িীব্রিা িার পৃকষ্ঠরোোোতে স্থাকন হকৈ .... 

10. Electric flux lines due to an infinite sheet of charge is .... 

 অসীম শীকট চাকিজ র োরকে বৈদ্যু তিে ফ্লাক্স লাইনগুতল হকৈ .... 

11. If Laplace equation satisfies, then which of the following statements will be true ? 

 যতদ্ লুাপ্লকস সমীেরেটি সন্তুষ্ট হয়, িকৈ তনম্নতলতখি তৈৈতৃিগুতলর মকধু থোনটি সিু 

হকৈ ? 

12. Find the potential due to a charged ring of density 2 units with radius 2m and the 

point at which potential is measured is at a distance of 1m from the ring. 

 2 তমটার ৈুাসাধজ  ও 2 ইউতনট ্নে  চািজ  যযক্ত তরংকয়র োরকে তৈভৈ তনেজয় েরুন এৈং থয 
তৈন্দযকি তৈভৈটি পতরমাপ েরা হয় থসটি তরং থেকে 1 তমটার দ্রূকে রকয়কে। 

13. Gauss law cannot be used to find which of the following quantity ? 

 গাউকসর উপপাদ্ু তনম্নতলতখি থোনটি পতরমাপ েরকি ৈুৈহার েরা যাকৈ না ? 

14. When an electric dipole is placed in a uniform external electric field parallel to the 

field, it will experience .... 

 থেকের সাকে সমান্তরাল ভাকৈ বৈদ্যু তিে তিকমরু-থে অতভন্ন বৈদ্যু তিে থেকে স্থাপন েরা 
হকল, এটি অনযভৈ েরকৈ .... 

15. An electric charge q is placed at the centre of a cube of side a. The electric flux on one 

of its faces will be .... 

 a ৈাহুযযক্ত ্নকের থেকন্দ্র q আধান স্থাপন েরা হল। এর থোনও এেটি িকল  বৈদ্যু তিে ফ্লাক্স      

হকৈ .... 


