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B. Sc. 3rd Semester (Programme) Examination, 2021-22 
 

PHYSICS 
 

Course ID: 32410    Course Code: SP/PHS/304/SEC-1 
 

Course Title: Computational Physics (SEC T1) 
 

Time: 2 Hours        Full Marks: 40 

                                                       The figures in the margin indicate full marks. 
Candidates are required to give their answers in their own words 

                                                                          as far as practicable.  

দি ণ া  সংখ া িল পূণমান এর িনেদশক। 

পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব৷ 

 
Section-I 

 

1. Answer any five questions:                         (2x5=10) 

যেকােনা পাঁচিট ে র উ র দাও: 
 

(a) What is variables? State the rule of naming variables? 

চলরািশ কােক বেল? চলরািশর নামকরেণর িনয়ম লখ৷ 

(b) Explain how Gnuplot input file is used for plotting. 

িজ এন ইউ ট এর ইনপুট ফাইল িকভােব ব বহার করা হয় ব াখ া কেরা।  

(c) How to write greek letters or simple mathematical expression within the text line of a 

LaTex file. Give at least two examples. 

ল ােট  ফাইল এ লাইন এর মেধ  ি ক অ র অথবা সাধারণ গািণিতক সমীকরণ িকভােব লখা 

হয়। কমপে  দুিট উদাহরণ দাও৷ 

(d) Write down the Gnuplot command to draw a figure of the function “sin(x)”, where,    

-10<x<10. 

“sin(x)” অেপ কিট অংকন করার জন  িজ এন ইউ ট এর কম া  লখ, যখােন, -10<x<10. 

(e) When do we often use flowcharts for developing computer programs? 

কি উটার া াম তরী করার জন  কান ে  াচাট বিশ ব বহার করা হয়?                                                                        

 
(f) What is an array? When do we use arrays in computing? 

অ াের িক? গণনার জন  কখন অ াের ব বহার করা হয়? 
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(g) Why documentclass is used in LaTex? Give at least two examples of documentclass. 

ল ােটে  কন ডকুেম াস ব বহার করা হয়? কমপে  দুিট ডকুেম াস এর উদাহরণ দাও৷ 

 
(h) Write at least two standard data types in FORTRAN.  

ফর ান এ কমপে  দুিট া াড ডাটা কােরর নাম লখ। 

 

Section-II 

 

2. Answer any four questions:                                                                                    (5x4=20) 

( য কান চারিট ে র উ র দাও:)     

(a) Discuss about why one should avoid the use of real variables as DO loop operators. 

Also, discuss the difference between a real variable and double precision variable.

                                          [3+2] 

বা ব চলরািশেক DO লুপ অপােরটর িহেসেব ব বহার করা কন উিচত নয় সই িবষেয় আেলাচনা 

কেরা। একিট বা ব চলরািশ এবং ডাবল ি িসসন চলরািশর মেধ  পাথক  আেলাচনা কেরা। 

(b) Distinguish between the function subprogram and subroutine subprogram with 

examples.                                                                                                                   [5] 

উদাহরণ সহেযােগ ফাংশন সাবে া াম এবং সাব িটন সাবে া াম এর মেধ  পাথক  লখ।  

(c) How do you change the appearance of tics on each axis of Gnuplot? Write down the 

command of how one can label each axis.                                       [2+3] 

িজ এন ইউ ট এ িতিট অে র িট  এর প িকভােব পিরবতন করেব? িতিট অে র লেবল  

লখার কম া  লখ। 

(d) How do you incorporate an image file (file name: figure.jpg) in LaTex document.  [5] 

ল ােট  ডকুেমে  একিট ইেমজ ফাইল (file name: figure.jpg) িকভােব সংযু  করােনা যায়? 

 

(e) Describe the action of the following statements: (i) READ *   (ii) PRINT *   (iii) 

READ (*, 100)    (iv)  WRITE (*, 200)   (v)  WRITE (*,*)                                       [5] 

িনেচর লখা বয়ান িলর ি য়া বণনা কেরা। 

(i) READ *   (ii) PRINT *   (iii) READ (*, 100)    (iv) WRITE (*, 200)   

 (v) WRITE (*,*) 
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(f) List FORTRAN statements that are used to implement conditional execution 

statements. How are they different in terms of the implementation?                     [3+2] 

ফর ােন বয়ান িলর তািলকা লখ য েলা শতাধীন স াদনা বয়ান িহেসেব ব ব ত হয়। 

েয়ােগর ে  এেদর পাথক  কাথায়? 

 

Section-III 

3. Answer any one question:   (10x1=10) 

( য কান একিট ে র উ র দাও:) 

(a) Write down the flowchart, algorithm and a program in FORTRAN to calculate the 

factorial of a number N.                         [3+3+4] 

ফর ােন একিট সংখ া N এর ফ া িরয়াল এর গণনা করার জন  াচাট, অ ালগিরদম এবং একিট 

া াম লখ। 
 

(b) (i)  How do you write a single equation in LaTex? Write down the LaTex command 

of the following equation 𝑓(𝑥) =
√

𝑒
( )

.                                                    [2+3]                                    

ল ােটে  একিট একক সমীকরণ িকভােব িলখেব? ল ােটে , 𝑓(𝑥) =
√

𝑒
( )

 এই 

সমীকরনিট লখার জন  কম া  লখ। 

                          (ii) How to make a table in LaTex. Write down the command for following table: 

Name Full Marks Marks Obtained 

Candidate 1 10 9 

Candidate 2 10      8                 [2+3] 

 

                         

                          ল ােটে  িকভােব টিবল তির করা যায়? িনেচর টিবলিট লখার জন  কম া  লখ। 

Name Full Marks Marks Obtained 

Candidate 1 10 9 

Candidate 2 10 8 

   

                                                                  


