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Question Bank 
 

সহায়ক পাঠক্রম (Subsidiary Course) 

পদার্থবিদযা ( Physics ) 
প্রর্ম পত্র ( 1st Paper ) 

Physics - I : SPH-01 

 

1. An ideal monatomic gas is taken round the rectangular cycle ABCD as 

below 

  

 The work done during the cycle is .................. 

 চিত্রে একটি আদর্শ মত্র োঅ্যোটচমক গ্যোস আয়তত্রেেোকোর িক্র ABCD। একটি িক্র 

িলোকোলী  কৃত কোর্শ কত  .................. 

2. If one mole of monatomic gas (γ=5/3) is mixed with one mole of 

diatomic gas (γ=7/5), the value of γ  for the mixture is .................. 

 র্চদ এক পোরমোণচিক গ্যোত্রসর একটি মমোল (γ = 5/3) ডোয়োটচমক গ্যোত্রসর এক মমোল  

(γ = 7/5) সোত্রে চমচিত হয় তত্রি চমিত্রণর γ এর মো  হত্রি .................. 

3. A spherical black body with a radius of 12cm radiates 450 watt at 500K. 

If the radius were halved and the temperature doubled, the power radiated 

in watt would be ................. 

 12 মসচিচমটোত্ররর িযোসোত্রধশর একটি মগ্োলোকোর কোত্রলো িস্তু 500K মত 450 W র্চি চিচ্ছচুরত 

কত্রর। র্চদ িযোসোধশ অ্ত্রধশক হত্রয় র্োয় এিং তোপমোেো চিগুণ হয় তত্রি চিচকরণ র্চি ওয়োট 
একত্রক হত্রি ................. 

4. A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at 

temperature T. The total internal energy of the system is ............... 
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 তোপমোেো T মত একটি গ্যোস চমিত্রণ অ্চিত্রেত্র র 2 মমোল এিং 4 মমোল আগ্শ  েোত্রক। চসত্রেত্রমর 
মমোট অ্ভ্যন্তরীণ র্চি হ'ল ............... 

5. In a given process on an ideal gas, dW=0 and dQ<0, then for the gas ....... 

 একটি আদর্শ গ্যোত্রসর প্রদত্ত প্রচক্রয়োয়, dW = 0 এিং dQ<0, তোরপত্রর গ্যোত্রসর ে য ....... 

6. An ideal gas initially at P1V1 is expanded to P2V2 and then compressed 

adiabatically to the same volume V1 and pressure P3.If W is the net work 

done by the gas in complete process then correct option is ............... 

 প্রোেচমকভ্োত্রি P1V1 এর একটি আদর্শ গ্যোস P2V2 মত প্রসোচরত হয় এিং তোরপত্রর 

রুদ্ধতোপ পদ্ধচতত্রত একই ভ্চলউম V1 এিং িোপ P3 মত সংকুচিত হয়। W র্চদ সমূ্পণশ 

প্রচক্রয়োেোত গ্যোত্রসর ম ট কোে হয় তত্রি সঠিক চিকল্পটি হল ............... 

7. A spherical body of area A and emissivity e=0.6 is kept inside a perfectly 

blackbody. Total heat radiated by the black body at temperature T 

is ............ 

 এচমচসচভ্টি e = 0.6 এর এিং A মেেফত্রলর একটি মগ্োলোকোর িস্তু পুত্ররোপচুর কৃষ্ণ িস্তুর 

চভ্তত্রর রোখো হয়। তোপমোেো T মত কৃষ্ণ িস্তু িোরো চিচকচরত মমোট তোপ হল ............ 

8. When an ideal diatomic gas is heated at constant pressure, the fraction of 

the heat energy supplied which increases the internal energy of the gas 

is .............. 

 র্খ  একটি আদর্শ ডোয়োটচমক গ্যোস ধ্রুিক িোত্রপ উত্তপ্ত হয়, তখ  সরিরোহ করো তোপ 
র্চির ভ্গ্োংর্ র্ো গ্যোত্রসর অ্ভ্যন্তরীণ র্চি িৃচদ্ধ কত্রর তো হল .............. 

9. The temperature of an ideal gas is increased from 120K to 480K. If at 

120K the rms velocity of gas molecule is v, at 480K it becomes ............ 

 একটি আদর্শ গ্যোত্রসর তোপমোেো 120K মেত্রক 480K উন্নীত হয়। 120K এ গ্যোস অ্ণরু 

আরএমএস মিগ্ v হত্রল 480K মত এই মিত্রগ্র মো  হত্রি ............ 

10. 5.6 litre of helium gas at STP is adiabatically compressed to 0.7 litre. 

Taking the initial temperature to be T1 , the work done in the process 

is .............. 
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 STP মত 5.6 চলটোর চহচলয়োম গ্যোস রুদ্ধতোপ ভ্োত্রি 0.7 চলটোত্রর সংকুচিত হয়। প্রোেচমক 
তোপমোেো T1 হত্রল, প্রচক্রয়োটিত্রত কৃতকোর্শ হল .............. 

11. In a simple harmonic oscillator, at the mean position .............. 

 সোমযোিস্থোয় একটি সরল মদোলত্রকর মেত্রে .............. 

12. If a spring has time period T and the spring is cut into n equal parts then 

the time period of each part will be ............... 

 র্চদ মকো ও চরং এর সময়কোল T েোত্রক এিং চরংটি n সমো  অ্ংত্রর্ কোটো হয় তত্রি 
প্রচতটি অ্ংত্রর্র সময়কোল হত্রি ............... 

13. Starting from the origin a body oscillates simple harmonically with a 

period of 2 sec. After what time will its kinetic energy be 75% of the total 

energy ............... 

 উৎস মেত্রক শুরু কত্রর একটি িস্তু 2 মসত্রকন্ড সময় কোত্রল সরল মদোল গ্চতত্রত সোধোরণ 

ভ্োত্রি মদোত্রল। মকো  সমত্রয়র পত্রর এর গ্চতর্চি মমোট র্চির 75%  হত্রি  ............... 

14. In forced oscillation of a particle the amplitude is maximum for a 

frequency ω1 of the force while the energy is maximum for a frequency 

ω2 of the force, then ............... 

 একটি কণোর িল প্রর্িু মদোলত্র  চিস্তোর ω1 এর ে য সিশোচধক এিং র্চি ω2 -এর ে য 
সত্রিশোচ্চ হয়, তোহত্রল ............... 

15. An observer moves towards a stationary source of sound, with a velocity 

one fifth of the velocity of sound. The percentage increase in the apparent 

frequency will be ............... 

 একটি পর্শত্রিেক একটি র্ত্রের চস্থর উৎত্রসর চদত্রক এচগ্ত্রয় র্োয়, র্োর গ্চতত্রিগ্ র্ত্রের 

মিত্রগ্র একপঞ্চম। আপোত চিত্রকোত্রয়চি কত র্তোংর্ িৃচদ্ধ হত্রি ............... 

16. A sound absorber attenuates the sound level by 20dB. The intensity 

decreases by a factor of ................ 

 একটি র্ে মর্োষণকোরী 20 dB িোরো র্ে স্তর মক সংত্রেষ কত্রর। তীব্রতো কতগুণ হ্রোস পোয় 
................ 
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17. A cylindrical tube, open at both ends, has a fundamental frequency f in 

air. The tube is dipped vertically in water so that half of it is in water. The 

fundamental frequency of the air column is now ................. 

 

 উভ্য় প্রোত্রন্ত মখোলো একটি মিল োকোর  লটির িোয়ুত্রত মমৌচলক চিত্রকোত্রয়চি f রত্রয়ত্রে। 
টিউিটিত্রক েত্রল এম ভ্োত্রি উল্লম্বভ্োত্রি ডুিোত্র ো হয় র্োত্রত এর অ্ত্রধশকটি েত্রল েোত্রক। এখ  
িোয়ু কলোত্রমর মমৌচলক চিত্রকোত্রয়চি কত ................. 

18. Three sound waves of equal amplitudes have frequencies ν-1, ν, ν+1 

respectively. The of beats produced per second when they 

superpose ............. 

 সমো  চিস্তোত্ররর চত টি সোউন্ড ওত্রয়ত্রভ্র র্েোক্রত্রম v-1, ν, ν + 1 এর চিত্রকোত্রয়চি েোত্রক। 
র্খ  তোরো সুপোরত্রপোে কত্রর তখ  প্রচত মসত্রকত্রন্ড উৎপন্ন স্বরকত্রম্পর সংখযো কত  .......... 

19. A string is clamped at both ends and it is vibrating in its 4th harmonic. 

The equation of the stationary wave is Y=0.3 sin (0.15x) cos (200πt). The 

length of the string is ............. 

 একটি চরং উভ্য় প্রোত্রন্ত ক্ল্যোম্প করো হয় এিং এটি এর িতুেশ সুত্ররলোত্রত স্পচিত হয়। 
চস্থচত তরত্রের সমীকরণ হ'ল Y = 0.3sin (0.15x) cos (200πt)। চরংত্রয়র দদর্ঘশয কত 

............. 

20. A concave mirror for face viewing has focal length of 0.4 m. The distance 

at which you hold the mirror from your face in order to see your image 

upright with a magnification of 5 is ................. 

 মুখ মদখোর ে য একটি অ্িতল আয় োটির মফোকোল দদর্ঘশয 0.4 চম। আপ োর চিেটি 5 গু  

করোর ে য আপচ  চ ত্রের মুখ মেত্রক আয় োটি মর্ দরূত্রে মরত্রখত্রে  তো হ'ল ............. 

21. Two coherent monochromatic light beams of intensities I and 4I are 

superposed. The maximum and minimum possible intensities in the 

resulting beam are ............... 

 তীব্রতো I এিং 4I এর দটুি সুসংগ্ত একরঙো হোলকো তরে সুপোরত্রপোেড করত্রল ফলস্বরূপ 
রচিত্রত সিশোচধক এিং  যূ তম সম্ভোিয তীব্রতো হল ............... 
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22. A concave lens of glass, refractive index 1.5 has both surfaces of same 

radius of curvature R. On immersion in a medium of refractive index 

1.75, it will behave as a ............. 

 কোত্রির একটি অ্িতল মলি, প্রচতসরোঙ্ক 1.5 -এর উভ্য় পষৃ্ঠই একই িক্রতো িযোসোত্রধশর (R)। 
প্রচতসোরঙ্ক 1.75 এর একটি চমচডয়োত্রম চ মজ্জত্র  এটি চক চহসোত্রি আিরণ করত্রি ............. 

23. In a compound microscope, the intermediate image is ................. 

 একটি মর্ৌচগ্ক মোইত্রক্রোত্রকোত্রপ, মধযিতী চিেটি ................. 

24. A point object is placed at the centre of a glass sphere of radius 6 cm and 

refractive index 1.5. The distance of virtual image from the centre 

is ............ 

 একটি পত্রয়ি অ্িত্রেক্ট 6 cm িযোসোত্রধশর কোাঁত্রির মগ্োলত্রকর মকত্রে অ্িচস্থত এিং এর 

প্রচতসরোঙ্ক 1.5। মকে মেত্রক ভ্োিুশ য়োল চিত্রের দরূে হত্রি ................ 

25. A convex lens is in contact with concave lens. The magnitude of the ratio 

of their focal length is 2/3. Their equivalent focal length is 30 cm. Their 

individual focal length are ................ 

 একটি উত্তল মলি অ্িতল মলত্রির সোত্রে সংস্পত্রর্শ আত্রে। তোত্রদর মফোকোস দদত্রর্ঘশযর অ্ ুপোত 

2/3। তোত্রদর সমতুল মফোকোস দদর্ঘশয 30 মসচম। তোত্রদর পৃেক মফোকোস দদর্ঘশয হল .............. 

26. Two thin convex lenses of focal lengths 20cm and 25 cm are placed 

coaxially 5 cm apart. Their equivalent focal length is ............... 

 20 cm ও 25 cm মফোকোস দদত্রর্ঘশযর দটুি পোতলো উত্তল মলি সমোেভ্োত্রি 5 cm দতূ্রর 
স্থোপ  করো হল। তোত্রদর সমতুল মফোকোস দদর্ঘশয হল  ............... 

27. An achromatic converging combination of focal length 60 cm is formed 

with a convex lens of crown glass and a concave lens of flint glass placed 

in contact with each other. Calculate their focal lengths if dispersive 

power of crown glass is 0.03 and that of flint glass is 0.05 ............. 

 60 মসচিচমটোর মফোকোস দদত্রর্ঘশযর একটি আত্রক্রোত্রমটিক রূপোন্তরকোরী সংচমিণটি মুকুট কোত্রির 

একটি উত্তল মলি এিং এত্রক অ্পত্ররর সংস্পত্রর্শ রোখো িকিত্রক কোত্রির একটি অ্িতলত্রলি 
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চদত্রয় গ্ঠিত হয়। মুকুট কোত্রির চিচ্ছরুণ েমতো 0.03 এিং চিি গ্লোত্রসর 0.05 হয় তত্রি 

তোত্রদর মফোকোস দদর্ঘশয গ্ণ ো করু   ............. 

 

28. A beam of white light is incident on glass air interface from glass to air 

such that green light just suffers total internal reflection. The colours of 

the light which will come out to air are ....................... 

 কোাঁি মেত্রক িোয়ুত্রত কোত্রির ও িোতোত্রসর ইিোরত্রফত্রস সোদো আত্রলোক এম ভ্োত্রি আপচতত হল 

র্োত্রত সিুে আত্রলোর মকিল পূণশ অ্ভ্যন্তরীণ প্রচতফল  হয়। মর্ রত্রঙর আত্রলো র্ো িোতোত্রস 

মিচরত্রয় আসত্রি তো হ'ল ....................... 

29. A ray of light travelling in water is incident on the surface open to air. 

The angle of incidence is ϴ, which is less than critical angle. Then there 

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

 েত্রল ভ্রমণকোরী এক আত্রলোক রচি পৃত্রষ্ঠর উপর উন্মুি িোতোত্রস আপচতত হল। আপত  

মকোণ ϴ র্ো সংকট মকোণ মেত্রক কম। তোহত্রল .......................... 

30. A biconvex lens of focal length 15 cm is in front of a plane mirror. The 

distance between the lens and the mirror is 10 cm. A small object is 

placed at a distance of 30 cm from the lens. The final image is ........... 

 একটি িোইত্রকো ত্রভ্ি মলি 15 মসচম মফোকোস দদত্রর্ঘশযর একটি সমতল আয় োটির সোমত্র  

রত্রয়ত্রে। মলি এিং আয় োর মত্রধয দরূে 10 মসচম। মলি মেত্রক 30 মসচম দতূ্রর একটি মেোট 

অ্িত্রেক্ট স্থোপ  করো হয়। িূডোন্ত চিে হত্রি ................... 


