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EK24 News HS Physics Suggestion 2022 

সিলেবাি এবং প্রশ্ন- 

অধ্যায়- ইউসিট- ২ 

Current Electricity 

১) একসট ইলেকসিক বাসি সিলয় ২ সিসিলট কিগুসে e-প্রবাসিি িলি পালে? বিতিীলি িস়িৎ 
প্রবালিে িাি 300mA এবং e-আধ্াি ধ্লে সিলয় বযাখ্যা কে। (৩) 

২) ‘িান্ট’ সক? ককাি ধ্েলেে গ্যােভালিাসিটালেে কোলধ্ 199Ω কি যুক্ত কেলে িূে প্রবালিে 
অংশ গ্যােভালিাসিটালে যালব? (৩) 

৩) ককাি সিশ্র িিবায় ককাষ গুসেলক সক রূলপ িাজালিা িলে বসিবিতিীলি প্রবািিাত্রা িলবতাচ্চ 
িলব? (৩) EK24 NEWS 

ইউসিট- ৩  

অধ্যায়- Electro-Magnetism, Magnetism.  

১) ককাি ধ্েলিে িস়িৎ আধ্ালিে ক ৌম্বকলেত্র িৃসি কো যায়? (১) 

২) 1T= 104 Gauss প্রিাে কলে কিখ্াও।(১) 

৩) শূিযস্থাি পূেি কেঃ 1 e.m.u.=___ a.m.p. (১) 

৪) Galvanometer এে েঘুগুেক কালক বো িয়? (১) 

৫) Diamagnetism এে ক ৌম্বকগ্রািীিা (X) সকরূপ? 

৬) কোলেঞ্জ বলেে োসশিাো কেখ্।(১) EK24 NEWS 

৭) µr= 1) 1+k, 2)1-k, 3)1+k2, 4)1-k2 কি িলব?  (১) 

৮) একসট  ুম্বক শোকালক অিি ুম্বকলেলত্র োখ্া িলে  ুম্বলকে উপে প্রযুক্ত িলব- ১) একসট 
বে ও শূিয টকত, ২) শূিয বে ও শূিয টকত, ৩) একসট টকত ও শূিয বে, ৪) একসট বে ও 
একসট টকত। 

৯) Cyclotron frequencyএে োসশিাোসট কেখ্। (১) 
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১০) িস়িৎ  ুম্বক সিিতালেে িবতকৃি উপািাি পিার্তসট সক িলব?  

১)কোিা ২)অযােুসিসিয়াি ৩) িািা ৪)ইস্পাি  

১) বেলেখ্াে ধ্িতগুসে িংলেলপ কেখ্। (২) 

২) ভূ ুম্বক কেলত্রে িূে উপািািগুসে িম্পলকত কেখ্? (২) 

৩) বালয়ািাভাটত িূলত্রে গ্াসেসিক রূপ সক? (২)  EK24 NEWS 

৪) একসট volt/m ক ৌম্বকলেলত্র এবং িস়িৎলেলত্রসিলজে কবগ্ সিলয় প্রলবশ কেলো, িলব 
উপে বলেে িাি সিেতয় কলো। (২) 

৫) ক ৌম্বক িধ্যলেখ্াে িলে 450 ককাি কলে ককাি একসবনু্দলি আপািসবিসি ককাি 300 িলে 
প্রকৃিসবিসি ককাে কি িলব? (২) 

১) ক ৌম্বক সিলিরু বেলি সক কবাঝায়? এসটে িলধ্যকাে কৃিকালযতে োসশিাো এবং সিয়াশীে 
টলকতে োসশিাো সিেতয় কলো। (৩) 

২) অয়-পো-সিে ক ৌম্বকপিার্তগুসেে িলধ্য সিিসট পার্তকয কেখ্। (৩) 

৩) েম্ব িিসিখ্ন্ডলকে উপে ক ৌম্বক কেত্রসট সিেতয় কলে কিখ্াও। (৩) 

৪) অযাসম্পয়ালেে বদ্ধ পর্িূলত্রে প্রলয়াগ্ কলে ককাি িসেিলয়ড ক ৌম্বকলেত্র সিেতয় কে।  

ক) িুষি ক ৌম্বকলেলত্র োখ্া িস়িৎবািী েুলপে উপে টকত সিেতয় কলে কিখ্াও। 

খ্) পেস্পে ক ৌম্বকলেলত্রে িুসট পসেবািীে িলধ্য িস়িৎপ্রবাি িলে িালিে িলধ্য সিক ককাি 
িিলয় সক রূপ বেসিয়া গ্সিি িলব? (৩) 

ইউসিট- ৪ 

অধ্যায়- M. Induction, A.C., D.C., Circuit, E.M. Wave 

১) 1 Oe=সক? (১) 

২) কটিো (T) সক? (১) EK24 NEWS 

৩) ক ৌম্বকপ্রবািঘিত্ব (B) বেলি সক কবাঝায়? (১) 

৪) স্বালবশালেে একক সক কবাঝায়? (১) 
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৫) Eddy current সক? (১) 

৬) ককাি ধ্ােলকে © ধ্ালেে প্রসিঘাি সক িলব? (১) 

৭) AC এবং DC পসেবািীে ককািসটে িলধ্য Ohm’s law প্রলযাজয িলব? (১) 

৩) Wattless current সক? (১) 

৪) 220 volt -5 cycles পসেবিতী সবভব-প্রলভলিে 300 milli-henry িালিে একসট সবশুদ্ধ 
আলবশকযুক্ত আলে এে প্রসিঘাি(X2) কি িলি পালে? (১) 

৫) A.C. ammeter সিলয় সক পসেিাপ কো যায়? (১) 

প্রশ্নিাি ২ 

১) ককি D.C. অলপো A.C. -কক কবসশ সবপিজিক বলে িলি কো িয়? 

২) 50 cm. েম্বা একসট পসেবািী AB, B=0.01wb/m2 কেত্র প্রাবলেযে কেলত্র 4m/s কবলগ্ 
েুটলে, বিতিীে কোধ্ যসি 0.1 িয় িলব পসেবািীে সবভব পার্তলকযে উৎপন্ন েিিা কি িলব? 

৩) যসি (+6t+5) িয়, িলব t=0.5 sec -এ আসবি প্রবািিাত্রাে িাি কি িলব? 

৪) একসট দিঘতয সবসশি িােলক B প্রাবেয ও ক ৌম্বকলেলত্র িিলকালে V কবলগ্  ােিা কো িলে 
উৎপন্ন আসবি িস়িৎ ােলকে বলেে িাি কি িলি পালে? EK24 NEWS 

৫) iac=10 Sin (200) িলে িলবতাচ্চ প্রবািিাত্রাে কম্পাে কি িলি পালে? 

 প্রশ্নিাি ৩ 

১) কেলঞ্জে িূত্র কর্লক শসক্তে িংেেলেে প্রর্ি িূত্রসট প্রসিষ্ঠা কলে কিখ্াও। 

২) িস়িৎ  ুম্বকীয় আলবশ িংিান্ত ফ্যাোলডে িূত্রসট বিতিা কলো। আসবি িস়িৎ ােক বলেে 
অসভিুখ্ সক রূলপ সিেতয় কো যালব, িা বযাখ্যা কলো। 

৩) পসেবিতী প্রবালিে r.m.s. িাি বেলি কী কবাঝায়? EK24 NEWS 

৪) L-C-R circuit এে প্রসিলোলধ্ে ‘Z’ এে োসশিাো িংলেলপ কেখ্। 

৫) বাস়িলি ‘220V-50 Hz’ স সিি কেলেে কেলত্র িাৎেসেক কভালেলজে োসশিাোসট সিেতয় 
কলে কিখ্াও। িিস্ত সবষলয়ে িালজশি কপলি এখ্ালি সিক করুি 
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