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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: Renewable Energy and Energy Harvesting (SEC-T2)  

Time: 2 Hour                                                                               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 ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব।  

Section-I 
 

1. Answer any five questions.                  1052   

য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও 

 (a) What do you mean by nuclear energy? 

      পারমাণিবক শ  বলেত িক বাঝ? 

 (b) What is geothermal energy? 

       ভূ-তাপীয় শ  িক? 

 (c) What do you mean by photovoltaic effect? 

      ফেটােভালটাইক ভাব বলেত িক বাঝ? 

 (d) What do you mean by wind energy? 

      বায় ুশ  বলেত িক বাঝ? 

 (e) State few environmental problems associated with geothermal power plants. 

      ভূ-তাপীয় িবদু ৎ কে র সােথ স িকত কেয়ক ট পিরেবশগত সমস া বণনা কর। 

 (f) What do you mean by piezoelectric effect? 

     িপেজাইেলক ক ভাব বলেত কী বাঝ? 

 (g) What is hydraulic turbine? 

      হাইে ািলক টারবাইন িক? 

 (h) What are the important renewable energy sources?      Please Turn Over 
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       পুননবীকরণেযাগ  শ র উৎস িলর মেধ  কী কী পূণ? 

 

Section-II 

2. Answer any four questions:                 2045   

য কান চার ট ে র উ র দাও: 

 (a) What is nuclear reactor? How energy is generated in a nuclear reactor? Explain.   1+4 

      পারমাণিবক চি  িক? পারমাণিবক চি েত কীভােব শ  উৎপ  হয়? ব াখ া কর. 

 (b) Describe briefly the construction and operation of a solar water heater.    5 

      সালার ওয়াটার িহটােরর িনমাণ ও পিরচালনার সংি  বণনা দাও। 

 (c) Discuss about the essential considerations to be made for selection of site for hydro- 

      electric plant.                 5 

     জলিবদু ৎ কে র ান িনবাচেনর জন  েয়াজনীয় িবেবচনা িল স েক আেলাচনা কর। 

 (d) Classify geothermal resources. Mention few advantages and disadvantages of using  

      geothermal energy.               2+3 

     ভূ-তাপীয় স েদর ণীিবভাগ কর। ভূ-তাপীয় শ  ব বহােরর কেয়ক ট সুিবধা ও অসুিবধা   

      উে খ কর। 

 (e) Describe the basic components of nuclear energy conversion system.    5 

      পারমাণিবক শ  পা র প িতর মৗিলক উপাদানসমূহ বণনা কর। 

 (f) Write a short note on ‘ocean thermal energy conversion’.       5 

      ‘সমুে র তাপীয় শ  পা র’ িবষেয় এক ট সংি  নাট লখ। 

 

Section-III 

3. Answer any one question:                10110   

য কােনা এক ট ে র উ র দাও 

 (a) Give a brief description and principle of operation of a solar pond. Mention few  

       applications of solar pond.              (4+4)+2 

     Please Turn Over 
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     এক ট সৗর পুকুর পিরচালনার এক ট সংি  িববরণ এবং নীিত দাও। সৗর পকুুেরর কেয়ক ট   

      েয়াগ উে খ কর। 

  

 (b) Describe briefly the impact of conventional sources of energy on environment. Mention  

     few merits and demerits of hydro-electric plants. What are the factors affecting ocean  

     wave energy?                 4+4+2 

    পিরেবেশর উপর চিলত শ র উৎেসর ভাব সংে েপ বণনা কর। হাইে া-ইেলক ক  

     কে র কেয়ক ট ণ ও ট উে খ কর। সমেু র তর  শ েক ভািবত করেত পাের    

    এইরকম  কারণ িল কী কী?  
_________________ 


