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Question Bank 
 

ঐচ্ছিক পাঠক্রম ( Elective Course ) 
পদার্থচ্ছিদযা ( Physics ) 

নিম পত্র ( 9th Paper ) 

Electricity and Magnetism : EPH - 09 
 

1. Fig. 1 shows two cells of emf E1 and E2 with internal resistances r1 

and r2 respectively. The potential difference between the points A 

and B is .... 

 

 

 

 চিত্রে (Fig. 1) বর্ত নীত্রর্ দটুি র্চিৎ ক োত্রের র্চিৎিোল  বল 1E এবং 2E , আভ্যন্তরীণ করোধ 1r

এবং 2r । A এবং B চবন্দুর মত্রধয চবভ্ব পোর্ত য .... 

2. A current of 10amp. is flowing through a conductor of cross-

sectional area 1mm2. If the density of charge carrier be 1021cm-3, 

the drift velocity of electrons will be .... 

 1mm2 প্রস্থত্রেদ চবচিষ্ট এ টি পচরবোহী বরোবর 10amp র্চিৎ প্রবোহমোন। যচদ ওই পচরবোহীর 

িলমোন আধোত্রনর ঘনত্ব 1021cm-3 হয় র্োহত্রল ওই পচরবোহীত্রর্ ইত্রল ট্রত্রনর িোলনো গচর্ (drift 

velocity) হত্রব ..... 

3. The magnetic field of a small current loop at a large distance r from 

the loop along its axis varies as .... 

 এ টি ক োত্র ো র্চিৎ লুপ(current loop)  কর্ত্র  অক্ষ বরোবর অত্রন  ো দরূত্ব r এর সোত্রর্ 

কিৌম্ব ত্রক্ষে চ ভ্োত্রব পচরবচর্ত র্ হত্রব ..... 
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4. A solenoid of length 2m and diameter 2mm carries 10 ampere 

current. The magnetic field produced along its axis inside the 

solenoid is 10mT. The length of the wire of the solenoid is ....  

 এ টি সচলনত্রয়ত্রের দদঘতয 2m এবং বযোস 2mm, সচলনত্রয়েটিত্রর্ 10amp র্চিৎ প্রবোহমোন। 
সচলনত্রয়ত্রের অক্ষ বরোবর উৎপন্ন কিৌম্ব ত্রক্ষত্রের মোন 10mT। সচলনত্রয়ত্রের র্োত্ররর       

দদঘতয .... 

5. In the Fig. 2 the resistance of the upper semi-circle and lower semi-

circle(each of radius =r), of rigid metal wire are R and 2R. I is the 

current flowing through the circuit, the magnetic field at the center 

of the circle is equal to .... 

 

  Fig. 2. 

 চিত্রে (Fig.2) উপত্ররর অধতবৃত্ত ও চনত্রির অধতবৃত্তটি অনমনীয় ধোর্ব র্োত্ররর এবং যর্োক্রত্রম 

R এবং 2R করোধ সম্পন্ন। বৃত্তটির বযোসোধত r। বর্ত নীত্রর্ কমো  র্চিৎ প্রবোহ I হত্রল বৃত্রত্তর 

ক ত্রে উৎপন্ন কিৌম্ব ত্রক্ষে  র্ ? 

6. A conductor carries a current I as shown in the Fig.3 

 

 

 

                    Fig. 3.                         

 The force on the conductor will be zero , if a uniform      

 Magnetic field B is applied along-  

 এ টি পচরবোহীর মধয চদত্রয় I র্চিৎ প্রবোহমোন (Fig. 3)। এ টি সুেম কিৌম্ব ত্রক্ষে B 

ক োন চদত্র  প্রযুক্ত  রত্রল পচরবোহীর উপর বল শুনয হত্রব ? 
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7. A square loop of side a , carrying current 2i is placed at a distance a

from a very long straight wire carrying current 1i  as shown in the 

Fig.4. The force on the loop is .... 

 

 a বোহু চবচিষ্ট এ টি বগতো োর লুত্রপ (loop) 2i  র্চিৎ প্রবোহমোন (Fig.4)। 1i র্চিৎবোহী এ টি দীঘত 

র্োরত্র  লুপটি কর্ত্র  a  দরূত্রত্ব চিেোনুযোয়ী রোখত্রল লপুটির উপর প্রযুক্ত বল .... 

8. A flat circular coil of n-turns, resistance R and area A is placed 

perpendicular to a uniform magnetic field B. The coil is rotated 

about its diameter through an angle 90 degree, in the plane of the 

coil and perpendicular to one of the arms through an angle 
2


. The 

charge flown through the coil is .... 

 n পো চবচিষ্ট, R করোধ ও A  কক্ষেফত্রলর এ টি সমর্ল র্োর কুণ্ডলীত্র  (ring),  সুেম 
কিৌম্ব ত্রক্ষে B এর অচভ্লম্বভ্োত্রব রোখো হল। কুণ্ডলীত্র  বযোত্রসর সোত্রপত্রক্ষ কুণ্ডলীর র্ত্রল 90 

ক োত্রণ এবং কয ক োন বোহুর অচভ্লত্রম্ব 
2



 
ক োত্রণ  কঘোরোত্রল কুণ্ডলীত্রর্ প্রবোচহর্ আধোত্রনর 

পচরমোণ হত্রব .... 

9. If a charged capacitor C is discharged through an inductor L of 

resistance R, the frequency of oscillation will be .... 

 এ টি আচহর্ ধোর ত্র  (ধোর ত্ব = C), R করোধ সম্পন্ন ও L আত্রবিযর্ো চবচিষ্ট 
আত্রবিত্র র মত্রধয ক্ষরণ হত্রর্ চদত্রল ক্ষরত্রণর ও আচহর্ হওয়োর  ম্পোঙ্ক  র্ হত্রব ? 

10. A cell has emf E. If the cell inductor is connected to a of inductance 

L of small internal resistance, then the current i  varies with time t  

as .... 

 এ টি র্চিৎত্র োত্রের র্চিৎিোল  বল E । ক োেটিত্র  এ টি  মযত্ররোত্রধর, L আত্রবিযর্ো 

চবচিষ্ট আত্রবিত্র র সোত্রর্ যুক্ত  রত্রল বর্ত নীত্রর্ র্চিৎপ্রবোহ মোেো i সময় t -এর সোত্রর্ 
পচরবচতত র্ হত্রব .... 
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11. Two coils of self-inductance L1 and L2 are placed so close to each 

other that all the flux produced by one is linked with other, then the 

mutual inductance between them is .... 

 দটুি কুণ্ডলীর আত্রবিযর্ো L1 এবং L2, কুণ্ডলীী্ দটুিত্র  এর্ ো  োত্র  রোখো হত্রয়ত্র  কয এ টির 
কিৌম্ব  প্রবোহ সমূ্পণত অনযটিত্রর্ প্রবোচহর্ হয়। কুণ্ডলীী্ দটুির পোরস্পচর  আত্রবিযর্ো       

হত্রব .... 

12. Two conducting rings of radii r2 and r are moving in opposite 

rection with a velocity v  and v2  respectively as in Fig. 5. B is the 

uniform magnetic field acting perpendicularly inside the plane of 

paper. The magnitude of potential difference between their highest 

points is ....  

 

 

 দটুি পচরবোহী বৃত্তো োর কুণ্ডলীর বযোসোধত r এবং 2r ( Fig.5). কুণ্ডলী দটুি যর্োক্রত্রম v 
এবং 2v কবত্রগ চবপরীর্ চদত্র  িলমোন। B হল এ টি সুেম কিৌম্ব  কক্ষে কযটি  োগত্রের 
র্ত্রলর অচভ্লত্রম্ব চক্রয়ো  রত্র । কুণ্ডলী দটুির সত্র্তোচ্চ চবন্দু দটুির মত্রধয র্চিৎ চবভ্ব 
প্রত্রভ্ত্রদর মোন .... 

13. The emf of a thermo-couple with one junction at 00C is given by 

2

2

1
ttE  += .  ,  =constant. Its Peltier coefficient  is .... 

 (t = temperature of hot junction in Celsius) 

 এ টি র্োপযুত্রের র্চিৎিোল  বত্রলর সমী রণ 2

2

1
ttE  += ,  এবং  ধ্রুব  এবং িীর্ল 

সচির র্োপমোেো 00C. র্োপযুত্রের কপচিয়োর গুনোঙ্ক -  ( t উষ্ণ সচির কসচিত্রেে কেত্রল 
র্োপমোেো) 

14. A capacitor of capacitance 5µF is discharged through an inductance 

of 0.4H and a resistor. What must be the maximum resistance of 

the circuit in order that the discharge is critically damped ? 

 5µF ধোর ত্রত্বর এ টি আচহর্ ধোর ত্র  এ টি করোধ  ও 0.4 আত্রবিযর্োর আত্রবিত্র র মত্রধয 
ক্ষরণ  রত্রল ক্রোচন্ত  অবমন্দত্রন করোত্রধর সত্র্তোচ্চ মোন হত্রর্ হত্রব .... 

15. The magnetic susceptibility of a medium is 940x10-4. Its absolute 

permeability is .... 

 ক োন মোধযত্রমর কিৌম্ব  েোচহর্ো 940x10-4। মোধযত্রমর িুম্ব  কভ্দযর্োর পরম মোন .... 
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