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Question Bank For BDP Course 

সহায়ক পাঠক্রম (Subsidiary Course) 

পদার্থবিদযা ( Physics ) 
বিতীয় পত্র ( 2nd Paper ) 

Physics - II : SPH-02 

 

1. 1. Polarisation of light proves ......................... 

 আল োর সমবর্ত ন প্রক্রিয়ো দ্বোরো প্রমোক্রির্ হয় ......................... 

2. Wave interference is the phenomenon that occurs when ......................... 

 র্রলের বযক্রর্চোর ঘলে যখন ......................... 

3. When unpolarised light beam is incident from air on a glass plate  

(n = 1.5) at 50  angle ......................... 

 যখন অসমবক্রর্ত র্ আল োক রক্রি বোয়়ু থেলক কোাঁলচর থেলে (n = 1.5) 50 থকোলি আপক্রর্র্ হয় র্খন 

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

4. Which of the following provides evidence that light has a wave 

nature ............................ 

 ক্রনলচর থকোনটি আল োর র্রে প্রকৃক্রর্র প্রমোি থেয়  ............................ 

2. 5. Two light sources are said to be coherent if they ......................... 

 ে়ুটি আল োক উৎস স়ুসম্বদ্ধ হয় যক্রে র্োরো ......................... 

6. In an LCR-series ac circuit, the voltage across each of the components 

L, C and R is 50 V. The voltage across the LC-combination will 

be ......................... 

 একটি এ  ক্রস আর-থেিী প্রর্যোবর্ী বর্ত নীলর্, L, C এবং R উপোেোনগুক্র র প্রক্রর্টি বরোবর ক্রবভলবর 

মোন যক্রে 50 থভোল্ট হয় র্লব LC সমবোয় বরোবর ক্রবভব হলব ......................... 
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7. In an LCR circuit, capacitance is charged from C to 2C. For resonant 

frequency to remain unchanged, the inductance should be changed 

from L to ............................. 

 একটি এ  ক্রস আর বর্ত নীলর্ ধোরলকর মোন C থেলক 2C থর্ পক্ররবক্রর্ত র্ করো হ । অন়ুনোে কম্পোলকর 

মোন অপক্ররবক্রর্ত র্ েোকোর জনয, আলবশলকর মোন  L থেলক পক্ররবক্রর্ত র্ হলয় হলব ............................. 

8. The peak value of ac voltage on 220 V mains is ..................... 

 220 V ম়ুখয বর্ত নীলর্ প্রর্যোবর্ী ক্রবভলবর চরম মোন ..................... 

9. Which of these sets of logic gates are designated as universal 

gates ................... 

 এই  ক্রজক থেেগুক্র র মলধয থকোন থসেটি সবতজনীন থেে ক্রহসোলব আখযো থেওয়ো 
হলয়লে ..................... 

10. The electric field inside a spherical shell of uniform surface charge 

density is ........................... 

 স়ুষম পৃলের আধোন ঘনলের একটি থেো োকোর থখো লকর ক্রভর্লর ববে়ুযক্রর্ক 

থেত্র ........................... 

11. The quantity which is not conserved in a nuclear reaction is ............... 

 থয পক্ররমোিটি পোরমোিক্রবক ক্রবক্রিয়োয় সংরক্রের্ হয় নো র্ো হ'  ............... 

12. A radioactive element has half-life period 1600 years. After 6400 

years what amount will remain ........................ 

 একটি থর্জক্রিয় উপোেোনটির অধত-জীবনকো  1600 বের । 6400 বের পলর উপোেোনটির কী 

পক্ররমোি অবক্রশষ্ট েোকলব  ........................ 

3. 13. An electron emitted in beta radiation originates from ........................ 

 ক্রবেো ক্রবক্রকরলি ক্রনেতর্ ইল কট্রলনর উৎস ........................ 

14. In a nuclear reaction  6He → e– + 6Li +X  Here X is .......................... 

 পোরমোিক্রবক ক্রবক্রিয়োয়  6He→e- + 6Li+ + X এখোলন X হলব .......................... 
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4. 15. Electrical conductivity of a semiconductor ................................. 

 একটি অধতপক্ররবোহীর ববে়ুযক্রর্ক পক্ররবোক্রহর্ো ................................. 

5. 16. What is the relation between currents in the figure below 

  

 

 ক্রচলত্র প্রবোহমোত্রোগুক্র র মলধয সম্পকত  হলব ................ 

17. Faraday’s laws of electromagnetic induction are consequence of the 

conservation of ............................  

 ফ্যোরোলের র্ক্রিৎলচৌম্বকীয় আলবশ সম্পক্রকত র্ স়ুত্রগুক্র  আসল  ………………… সংরেলির ফ্ োফ্ । 

18. Two inductors of inductance L each are connected in series with 

opposite magnetic fluxes. The resultant inductance is (Ignore mutual 

inductance) ................................. 

 ে়ুটি  L আলবশযর্ো য়ুক্ত আলবশক-থক ক্রবপরীর্ থচৌম্বকীয় ফ্লোলের সোলে থেিী সমবোলয় সংয়ুক্ত করো 

হ । ফ্ স্বরূপ র়্ু  য আলবশযর্ো হলব (পোরস্পক্ররক আলবশযর্ো উলপেো করো থযলর্ পোলর) 

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

19. Work function of three metals A, B and C are 4.5 eV, 4.3 eV and 3.5 eV 

respectively. If a light of wavelength 4000 Å is incident on the metals 

then .............................. 

 A, B এবং C ক্রর্নটি ধোর়্ু র ক্রনস্পোক্রেয় কোযত ফ্োংশন যেোিলম 4.5 eV, 4.3 eV এবং 3.5 eV। যক্রে 

4000Å র্রেদেঘতযর একটি আল োক ধোর়্ু গুক্র র উপর আপক্রর্র্ হয় র্লব .............................. 
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20. According to Einstein’s photoelectric equation the plot of the kinetic 

energy of the emitted photo-electrons from a metal vs the frequency 

of the incident radiation gives a straight line whose slope ..................... 

 আইনস্টোইলনর আল োকর্ক্রিৎ সমীকরি অন়ুসোলর থকোনও ধোর়্ু  থেলক ক্রনেতর্ ফ্লেো-ইল ক্ট্রনগুক্র র 

েক্রর্শক্রক্ত বনোম আপক্রর্র্ ক্রবক্রকরলির কম্পোলের থ খক্রচত্র একটি সর লরখো থেয় যোর ঢো  

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

21. If kinetic energy of a free electron is doubled, its de Broglie 

wavelength will change by factor ............................ 

 যক্রে একটি ম়ুক্ত ইল ক্ট্রলনর েক্রর্শক্রক্তর মোন ক্রদ্বগুি করো হয়, এর ক্রেব্র েক্র  র্রেদেঘতয থয গুিনীয়ক 

অন়ুসোলর পক্ররবক্রর্ত র্ হলব র্ো হ  ............................ 

22. Which of the following can be a wave function .............................. 

 থকোনটি একটি র্রে অলপেক হলর্ পোলর .............................. 

23. A full-wave rectifier circuit along with the input and output voltages 

is shown in the figure: 

 ক্রনলচর ক্রচত্রটিলর্, আেমন এবং ক্রনেতমন থভোলল্টলজর সোলে একটি পূিত-র্রে একম়ুখীকোরলকর বর্ত নী 
থেখোলনো হলয়লে: 

 

 The contribution to output voltage from diode 2 is ...................... 

 ক্রনেতমন থভোলল্টলজ েোলয়োে 2 এর অবেোন ...................... 
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24. Potential barrier developed in a junction diode opposes the flow 

of ............................ 

একটি সক্রি েোলয়োলের সক্রিস্থল  থয ক্রবভব পোেতকয সৃক্রষ্ট হয় র্ো থয প্রবোলহর ক্রবলরোক্রধর্ো কলর র্ো 

হ  ............................ 

25. The breakdown in a reverse biased p-n junction diode is more likely 

to occur due to ........................... 

 একটি ক্রবপরীর্ বোয়োসয়ুক্ত p-n সক্রি েোলয়োে ক্রবক  হওয়োর সম্ভোবনো থবক্রশ েোলক কোরি 

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

26. As an object approaches the speed of light, its mass becomes  ................. 

 থকোনও বস্তুর েক্রর্লবে আল োর েক্রর্র সমোন হল  এটির ভলরর মোন ................. 

27. According to Einstein’s Special Theory of Relativity, laws of physics 

can be formulated based on .............................. 

 আইনস্টোইলনর ক্রবলশষ আলপক্রেকর্োবোলের র্ত্ত্ব অন়ুসোলর, পেোেতক্রবজ্ঞোলনর সূত্রগুক্র  থয থেলমর 

সোলপলে বনতনো করো থযলর্ পোলর র্ো হ   .............................. 

28. If 13.6 eV energy is required to ionise the hydrogen atom, then 

energy required to remove an electron from n = 2 is ........................ 

 যক্রে হোইলরোলজন পরমোি়ুলক আয়নীর্ করলর্ 13.6 eV শক্রক্তর প্রলয়োজন হয়, র্লব n = 2 থেলক 

একটি ইল ক্ট্রন অপসোরলির জনয প্রলয়োজনীয় শক্রক্তটি হ'  ........................ 

29. Which of the following is not an electromagnetic radiation .................. 

 ক্রনম্নক্র ক্রখর্গুক্র র মলধয থকোনটি র্ক্রিৎলচৌম্বকীয় ক্রবক্রকরি নয় .................. 

30. Which of the following postulates of the Bohr model led to the 

quantization of energy of the hydrogen atom ......................... 

 থবোহর-এর পোরমোিক্রবক প্রক্রর্রূপ-এর থয স্বীকোযতটি হোইলরোলজন পরমোি়ুর শক্রক্তলক থকোয়োন্টোম 

ধোরনোর মোধযলম ক্রনধতোক্ররর্ কলরক্রে  থসটি হ  ......................... 


