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Answer the following questions/      তলত দি�য়া প্রশ্ন সমূহৰ উত্তৰ লিখা� প্রশ্ন সমূহৰ উত্তৰ লিখা সমূ�হৰ উত্তৰ লিখা উত্তৰ উত্তৰ লিখা দিলখা�

Q1.           1 x 5 = 5
a) What do you mean by quantisation of charge?

     আধা�নৰ উত্তৰ লিখা কো��ৱা�ণ্টা�ইজে�চন বু�দিলজেল দি� বু��� ?
b) Write down two properties of Coulomb’s law.

     �� লম্বৰ উত্তৰ লিখা স�ত্রৰ উত্তৰ লিখা ��টা ধর্ম লিখা � ধামূ! দিলখা� |
c) Define drift velocity of free electron. 

      মূ�ক্ত ইলেকট্রনৰ অপবাহ বেগৰ সংজ্ঞা লিখা ইজেল�ট্রনৰ উত্তৰ লিখা অপবু�হ কোবুগৰ উত্তৰ লিখা স'জ্ঞা লিখা � দিলখা� |
d) What is photo-electric effect?

   আজেল��দিবু��)ত পদিৰ উত্তৰ লিখাঘটা ধর্ম লিখা ন� দি� ?
e) Write down the de Broglie hypothesis.

    দি� ব্রয়া প্রশ্ন সমূহৰ উত্তৰ লিখাৰ উত্তৰ লিখা প্র�ল্পজেটা ধর্ম লিখা � দিলখা� |
Q2.         2 x 5 = 10

a) Find the expression for torque acting on an electric dipole placed in an external electric field.
              বু�দিহ)� দিবু��)তজে-ত্র এখানত থ�� বৈবু��)দিত� দি1জেমূৰ উত্তৰ লিখা� এটা ধর্ম লিখা �ৰ উত্তৰ লিখা ওপৰ উত্তৰ লিখাত দি3য়া প্রশ্ন সমূহৰ উত্তৰ লিখা� �ৰ উত্তৰ লিখা� টা ধর্ম লিখা �! ৰ উত্তৰ লিখা প্র��শ ৰাশিটো উলিওৱা ৰ উত্তৰ লিখা�দিশ ৰাশিটো উলিওৱা জেটা ধর্ম লিখা � উদিলওৱা� |

b) What are the limitations of Ohm’s law ?  
    ওমূৰ উত্তৰ লিখা স�ত্রৰ উত্তৰ লিখা আজেস�ৱা�হজেবু�ৰ উত্তৰ লিখা দিলখা� |

c) Obtain the relationship between drift velocity of free electron and electric current inside the conductor.
            কো��জেন� পদিৰ উত্তৰ লিখাবু�হ5ৰ উত্তৰ লিখা দিবু��)ত প্রবু�হ আৰ উত্তৰ লিখা� মূ�ক্ত ইলেকট্রনৰ অপবাহ বেগৰ সংজ্ঞা লিখা ইজেল�ট্রনৰ উত্তৰ লিখা অপবু�হ কোবুগৰ উত্তৰ লিখা মূ��ৰ উত্তৰ লিখা সমূন্ধজেটা ধর্ম লিখা � উদিলওৱা� |

d) Show, how Bohr’s quantum condition can be derived from de Broglie hypothesis.
    দি� ব্রয়া প্রশ্ন সমূহৰ উত্তৰ লিখাৰ উত্তৰ লিখা প্র�ল্পৰ উত্তৰ লিখা পৰ উত্তৰ লিখা� বু'        ৰ উত্তৰ লিখাৰ উত্তৰ লিখা কো��ৱা�ণ্টা�মূ চত! জেটা ধর্ম লিখা � কো�জেনকৈ উলিয়াব পাৰি দেখুওৱা � উদিলয়া প্রশ্ন সমূহৰ উত্তৰ লিখা�বু প�দিৰ উত্তৰ লিখা কো�খা�ওৱা� |

e) Show that 1 amu = 931.5 MeV 
    কো�খা�ওৱা� কো8 1 amu = 931.5 MeV

Q3.
What is radioactivity? What particles are emitted from a nucleus during a radioactive decay. Derive

          the expression for half life of a radioactive nucleus.                       1 + 1 + 3 = 5
  কোত�দি9য়া প্রশ্ন সমূহৰ উত্তৰ লিখাত� দি� ?            কোত�দি9য়া প্রশ্ন সমূহৰ উত্তৰ লিখা দিবুঘটা ধর্ম লিখা নত দিনউদি:য়া প্রশ্ন সমূহৰ উত্তৰ লিখা�ছৰ উত্তৰ লিখা পৰ উত্তৰ লিখা� দি� দি� �দি<�� বু�দিহৰ উত্তৰ লিখা বৈহ আজেহ ?     কোত�দি9য়া প্রশ্ন সমূহৰ উত্তৰ লিখা দিনউদি:য়া প্রশ্ন সমূহৰ উত্তৰ লিখা�ছ এটা ধর্ম লিখা �ৰ উত্তৰ লিখা অধা!�য়া প্রশ্ন সমূহৰ উত্তৰ লিখা� ��লৰ উত্তৰ লিখা

            প্র��শ ৰাশিটো উলিওৱা ৰ উত্তৰ লিখা�দিশ ৰাশিটো উলিওৱা জেটা ধর্ম লিখা � উদিলওৱা� |
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