DINABANDHU ANDREWS COLLEGE
INTERMEDIATE PART-II (GENERAL) EXAMINATION, 2020
SUBJECT: PHYSICS; PAPER-3; DATE: 09-12-2020; TIME: 3 PM – 4 PM
Answer any 5 questions from each unit. Each question is of 2.5 marks. The answers of each unit should be in
one place. Don’t mix up the answers. ( িতিট িবভাগ থেক পাঁচিট কের ে র উ র দাও। একিট িবভােগর সব ে র উ র
এক জায়গায় করেব। দু িট িবভােগর উ র িমিশেয় িলখেব না ।)
PAPER-3A
1. Define interference and write down the conditions of maxima and minima. [ব িতচােরর সং া দাও এবং এর সবািধক
ও সবিন হওয়ার শত িল লেখা।
2. How many classes of diffraction are there? Define them. [কতধরেনর অপবতন আেছ? স িলর সং া দাও। ]
3. Draw the circuit diagram of Zener as a voltage regulator. [িবভব িনয় ক িহেসেব জনার ডােয়ােডর ব বহার সং া
বতনী িচ িট আঁক। ]
4. Draw the diagram showing the use of NOR gate as AND gate. [NOR গট ব বহার কের একিট AND গেটর বতনী
িচ আঁেকা। ]
5. What are the fundamental postulates of the special theory of relativity? [িবেশষ আেপি কতাবাদ সং া
আইন াইেনর ীকায লই লেখা। ]
6. A particle has a mass of 0.025gms. is moving with a speed of 500 𝑚/𝑠. Find its de Broglie wavelength if the
value of Planck’s constant is ℎ = 6.6 × 10 𝑒𝑟𝑔. 𝑆𝑒𝑐. [০.০২৫ ােমর একিট কণা ৫০০ িম/ সেক গিতেত যাে ।
া
বেকর মান ℎ = 6.6 × 10
আগ সেক হেল কণািটর িড গিল তর ৈদঘ িনণয় কেরা। ]
7. Define the binding energy of the nucleus and draw the graph of binding energy per nucleon vs. the mass number.
[িনউি য়ােসর ব ন শি র সং া দাও ও িত িনউি য়েনর ব ন শি ও ভর সংখ ার মেধ স েকর িভি েত একিট লখিচ অ ণ
কেরা। ]
PAPER-3B
8. What will be the expression of Young’s modulus Y of a material when a beam of breadth b and depth d is placed
horizontally on two knife edges at a distance L apart and the depression of the middle point of the bar due to a
load of mass M is l? [L তফােত রাখা দু িট তী ধার ফলেকর উপর অনু ভূিমক ভােব রাখা b
ও d বেধর একিট দে র মধ ভােগ
M ভর দ হেল সিটর l নিত া হয়। l, M, b, d সােপে দ িটর উপাদােনর ইয়ং না Y-এর একিট রািশমালা লেখা। ]
9. What is a universal gate? Draw circuit diagrams of AND and OR gate using any universal gate. [সবজনীন গট
বলেত কী বােঝা? কােনা একিট স নীন গট ব বহার কের AND এবং OR গেটর বতনী িচ আঁেকা।]
10. What is the Zener breakdown? Draw a circuit diagram for studying regulation characteristics of a Zener diode.
[ জনার কডাউন বা ভা ন বলেত কী বােঝা? জনার ডােয়ােডর িনয় ক বিশ পযেব ণ করার জন একিট বতনী িচ আঁেকা। ]
11. Draw the resonance curve of a series LCR circuit and label the different regions. Define the Quality factor of
the circuit from the information obtained from the curve. [একিট িসিরজ এলিসআর বতনীর অনু রণন ব েরখা আঁেকা

এবং এর িবিভ অ ল িচি ত কেরা। ব েরখা থেক

া তথ থেক বতনীিট

ণগত ণেকর সং া দাও।]

12. Draw the circuit arrangement for drawing CE characteristics of an n-p-n transistor. Show schematically the
output characteristics and label the different regions. একিট এন-িপ-এন ানিজ েরর িসই বিশ িল আঁকার জন

েয়াজনীয় বতনীিট আঁেকা। আউটপুট বিশ

িলর একিট রখিচ এঁেক তার িবিভ অ ল িলেক িচি ত কেরা।]

13. What do you mean by polarised light? What is an active substance? Classify active substance in terms of the
direction of rotation. [সমবিতত আেলা বলেত কী বাঝ? সি য় পদাথ িক? আেলাক রি র ঘূ ণেনর িদক অনু সাের সি য় পদাথেক
িণিবভাগ কেরা।]
14. What is a rectifier? Define the ripple factor. How can the ripple factor be minimised? [একিট রকিটফায়ার বা
সংেশাধক কী? িরপল ফ া েরর সং া দাও। কীভােব িরপল ফ া র াস করা যায়?]
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