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B.Sc. 1st Semester (Programme) Examination, 2021-22 

PHYSICS 

Course ID: 12418                                                Course Code: SP/PHS/101/C-1A  

Course Title: Physics-I  

Time: 1 Hour 15 Minutes                                                                Full Marks: 25   

                                                       The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words 

                                                                          As far as practicable.  

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি পূণণমান এর ক্ষনর্দণশক।  

যথাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব৷ 

Section-I 

 

1. Answer any five questions:                                                                                                                1×5=5 

   যয যকার্না পাাঁচক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও: 

(a) What do you mean by torque? 

      টর্ক বলতে র্ী ববোঝ? 

(b) What is the condition of parallelism of two vectors? 

     দুটট বেক্টর-এর সমোন্তরোল হওয়োর শেক র্ী?  

(c) Define the dimension of Gravitational constant. 

     মহোর্র্কীয় ধ্রুবতর্র মোত্রো টির্কয় র্র। 

(d) Find the value of −8�̂�. (𝑖̂ × 𝑗̂). 

     −8�̂�. (𝑖̂ × 𝑗̂) -এর মোি টির্কয় র্র। 

(e) Define Poisson’s ratio. 

     পয়সি অিুপোতের সংজ্ঞো দোও। 

(f) What is beat frequency? 

     স্বরর্ম্প সংখ্যো র্োতর্ বতল?  

(g) Define inertial and non-inertial frame of references. 

      জড়ত্বীয় এবং অজড়ত্বীয় টিতদকশেতের সংজ্ঞো দোও।  

(h) What is meant by electrical dipole?  

      েটড়ৎ-টিতমরু বলতে র্ী ববোঝোয়?  
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Section-II 

 

2. Answer any two questions:                                                                                                              5×2=10 

   যয যকার্না দুক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও: 

(a)  i) State Stoke’s theorem in vector analysis. 

           বেক্টর টবতের্তর্ বটোর্স-এর উপপোদযটট টববৃে র্র। 

     ii) If 𝐴 = 𝑖̂𝑥2𝑧 − 𝑗̂2𝑦3𝑧2 + �̂�𝑥𝑦2𝑧  find the value of div 𝐴 at (1,-1,1).  

         𝐴 = 𝑖�̂�2𝑧 − 𝑗̂2𝑦3𝑧2 + �̂�𝑥𝑦2𝑧  বেক্টরটটর বেতত্র (1,-1,1) টবন্দুতে div 𝐴-এর মোি টির্কয় র্র।           2+3=5 

(b) i) Discuss the basic principle of motion of rocket.  

          রতর্তটর গটের িীটেটট আতলোচিো র্র। 

     ii) Explain how principle of conservation of linear momentum may be derived from Newton’s second   

         law of motion. 

         টিউটতির টিেীয় গটেসূত্র বেতর্ ররটখ্র্ েরতবতগর সংরের্ সূত্র র্ী েোতব পোওয়ো যোয় েো বযোখ্যো র্র।       3+2=5 

(c) What is meant by capacitance of a capacitor? Deduce an expression for the capacitance of a parallel  

      plate capacitor with dielectric?   

      বর্োতিো ধোরতর্র ধোরর্ত্ব বলতে র্ী ববোঝোয়? পরোববদুযটের্ পদোেক সমটিে বর্োতিো সমোন্তরোল পোে ধোরতর্র  

     ধোরর্তত্বর এর্টট রোটশমোলো টির্কয় র্র।                                                                                                  2+3=5 

(d) i) What do you mean by Simple Harmonic Motion?  

          সরল বদোলগটে বলতে র্ী ববোঝ?  

     ii) What is epoch? 

         ‘epoch’ র্ী? 

    iii) The equation of SHM is 𝑥 = 10 sin(60𝜋𝑡) cm.  Find the amplitude, time period and frequency of  

          motion.  

          এর্টট সরল বদোলগটের সমীর্রর্ 𝑥 = 10 sin(60𝜋𝑡) cm। এই গটের টবস্তোর, পযকোয়র্োল এবং র্ম্পোঙ্ক  

        টির্কয় র্র।                                                                                                                                  1+1+3=5                                                                                                               

Section-III 

                                                                       

3. Answer any one question:                                                                                                             10×1=10  

   যয যকার্না একক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও:       

(a) i) On the basis of Lorentz transformation discuss about time dilation.  

         বলোতরতের রূপোন্তরতির টেটিতে সমর্ের ক্ষবস্তৃক্ষে সম্পতর্ক আতলোচিো র্র।  

Please Turn Over    



                                                                                                                    BKU/SP-I/PHS/101/C-1A/22 

3 
 

     ii) Write down the Kepler’s laws of planetary motion. 

          গ্রতহর গটে সম্পটর্কে বর্পলোতরর সূত্র গুটল বলখ্। 

    iii) What do you mean by Geostationary Satellite?  An artificial satellite moves once round the earth in  

          12 hours along a fixed orbit. If the radius of the earth is 6.4× 106 m and the acceleration due to  

          gravity on the surface of the earth is 9.8 m/s2, find the radius of the orbit.  

        েূসমলয় উপগ্রহ বলতে র্ী ববোঝ? এর্টট র্টৃত্রম উপগ্রহ পৃটেবীর চেুকটদতর্ টির র্েপতে 12 ঘন্টোয় পূর্ক  

        প্রটদের্ র্তর। পৃটেবীর বযোসোধক 6.4× 106 m এবং েূপৃতে অটের্র্কজ ত্বরতর্র মোি 9.8 m/s2 হতল  

        র্েপেটটর বযোসোধক টির্কয় র্র।                                                                                            2+3+(2+3)=10 

 

(b) i) Calculate the work done for stretching a wire. 

        এর্টট েোতরর প্রসোরতির জতিয র্েৃর্োযক টির্কয় র্র। 

     ii) What is rigidity modulus? Establish the relation between Young’s modulus, rigidity modulus and  

          Poisson’s ratio. 

          দৃঢ়েো গুর্োঙ্ক র্ী? ইয়ং গুর্োঙ্ক, দৃঢ়েো গুর্োঙ্ক এবং পয়সি অিুপোে -এর মতধয সম্পর্ক প্রটেেো র্র।     

    iii) The Poisson’s ratio and modulus of rigidity of the material of a wire are 0.379 and 2.87× 1011                      

          dyn/cm2 respectively. Find out the value of Young’s modulus.   

          এর্টট েোতরর উপোদোতির পয়সি অিুপোে এবং দৃঢ়েো গুর্োঙ্ক –এর মোি যেোক্রতম 0.379 এবং 2.87× 1011   

         dyn/cm2। এতেতত্র ইয়ং গুর্োঙ্ক –এর মোি টির্কয় র্র।                                                            3+(1+3)+3=10 

                                                                    _________________                                                                  


