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Course ID: 42410                                 Course Code: SP/PHS/404/SEC-2 

 

Course Title: Radiation Safety  

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. 
দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ পূণণমান ক্ষনর্দণ লক।  

পরীিার্থীর্দর যর্থাম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উওর ক্ষদর্ে র্ব।  

 

Section - I 

 

1. Answer any five questions:                                                                                      1052   

যযর্কার্না পাচটি প্রর্ের উওর দাও: 

 

(a) What is KERMA? 

KERMA কী ? 

 

(b) What do you mean by MRI? Is this technique harmful to human body? 
MRI  বর্ে কী যবাঝ ? এই প্রক্ষিয়াটি ক্ষক মানব যদর্র যির্ে িক্ষেকারক ?  

 

(c) What is pair production process? 
   যোড় উৎপাদন প্রক্ষিয়া কী ? 

(d) What do you mean by isotopes? 
আইর্ার্ াপ কার্ক বর্ ? 

(e) What is Cherenkov radiation? 
যচর্রনকভ ক্ষবক্ষকরণ কী ? 

 

(f) What do you mean by half- life? 
অর্ণায়ু কার্ক বর্ ? 

 

(g) Name four applications of nuclear techniques in medical science. 
         ক্ষচক্ষকৎা ক্ষবজ্ঞার্নর েনয পারমানক্ষবক  যকৌলগুক্ষর চারটি প্রর্য়ার্ের নাম দাও ।  

 

(h) Discuss a method of slowing down the neutrons emitted from a radioactive substance. 
         যেেক্ষিয় পদার্থণ যর্থর্ক ক্ষনেণে ক্ষনউট্রর্নর েক্ষে মন্দীভূে করার একটি পদ্ধক্ষে আর্াচনা কর্রা । 
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Section II 

 

2. Answer any four questions:                                                                                      2045   

যযর্কার্না চারটি প্রর্ের উওর দাও: 

(a) Derive the density of nucleus. Calculate the mass number of the nucleus whose radius is 

4.8×10-15m. Given r0 =1.3fm.                                                                                                   [2+3] 

ক্ষনউক্ষিয়ার্র ঘনত্ব ক্ষননণয় কর। একটি ক্ষনউক্ষিয়ার্র  বযাার্ণ 4.8×10-15m । ক্ষনউক্ষিয়ার্র ভরংখ্যা ক্ষননণয় কর । যদওয়া 

আর্ে r0 = 1.3fm ।  

   (b) Draw a schematic diagram of proportional counter acting as a detector. Give key points of   

        its working principle.   [2+3]                                                                                

ক্ষির্ ক্টর ক্ষর্র্ব কাযণরে একটি প্রর্পারনা কাউন্টার্রর পক্ষরকক্ষিে ক্ষচএ অন্কন কর। ইার কাযণপ্রনাীর মূের্থয গুক্ষ উর্েখ্ 

কর্রা । 

  (c) What do you mean by photo-electric effect? Write a short note on Compton scattering.     [2+3]      
    আর্াক েক্ষড়ৎ ক্ষিয়া বর্ে কী যবাঝ? কম্ ন  স্ক্যা াক্ষরং ম্পর্কণ  একটি ংক্ষখ্প্ত টীকা যখ্ । 

  (d)  What is cross section of nuclear reaction? Discuss different types of nuclear reaction.   [2+3] 

পারমাণবিক ক্ষবক্ষিয়ায় ির্কন বর্ে কী যবাঝ? ক্ষবক্ষভন্ন প্রকার্রর পারমাণবিক ক্ষবক্ষিয়া ম্পর্কণ  আর্াচনা কর্রা । 

  (e)  What is the difference between characteristics and continuous x-rays? Write a short note on   

           Nuclear Fusion.                                                                                                                 [2+3] 

         ববক্ষলষ্টমূক এবং ক্ষনরক্ষবক্ষিন্ন এক্স-যরর মর্র্য পার্থণকয কী? ক্ষনউক্ষিয় ংর্যােন ম্পর্কণ  একটি ংক্ষখ্প্ত টীকা যখ্ । 

  (f)  Discuss about the applications of nuclear techniques for the betterment of society.                 [5] 

        মার্ের উন্নক্ষের েনয পারমাণবিক যকৌলগুক্ষর প্রর্য়াে  ম্পর্কণ  আর্াচনা কর্রা ।  

 
 

Section - III 

  

3. Answer any one question:                                                                                    10110   

যযর্কার্না একটি প্রর্ের উওর দাও: 

(a) Write down the law of radioactive decay. Derive the decay equation. What is the unit of 

radioactivity? Find a relation between half-life and mean life of radioactive decay. The half life 

of radon is 3.8 days. After how many days will only 1/10 th part of some quantity of radon be 

left behind?                                                                                                                [2+2+1+2+3] 

        যেেক্ষিয় ির্য়র ূএ যখ্ । ক্ষবঘ ন মীকরণ ক্ষননণয় কর । যেেক্ষিয়োর একক কী ? যেেক্ষিয় অর্ণেীবন এবং েড়েীবন এর মর্র্য    

         ম্পকণ  স্থাপন কর। যরির্নর অর্ণায়ু 3.8 ক্ষদন । কেক্ষদন পর্র ক্ষকেুপক্ষরমাণ  যরির্নর মাএ 1/10 অংল পর্ড় র্থাকর্ব ?  

 

(b) What are the main procedures for nuclear waste management? What is Annual Limit of 

Intake (ALI)? Discuss about the principles, justification and limitations of ICRP.                            [4+1+5] 

         ক্ষনউিীয় বেণ য ক্ষনয়ন্ত্রণ বযবস্থার মূ প্রক্ষিয়াগুক্ষ কী কী? বাক্ষণক গ্রর্ণর ীমা কী ? ICRP এর মূেত্ব, যর্থার্থণো এবং ীমাবদ্ধো    

          ম্পর্কণ   আর্াচনা কর্রা । 
 
 
 
 


