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1. Answer any five questions from the following:     2×5=10  

a) What is electrostatic flux? 

b) What is dipole moment? 

c) Explain Lorentz force.  

d) What is the physical significance of Poynting vector?  

e) State and explain Thevenin’s theorem. 

f) Explain Ampere’s circuital law. 

g) What is mutual inductance? 

h) What is Displacement current? 

2. Answer any three questions from the following:    5×3=15  

a)  State Gauss's theorem of electrostatics. Two fixed point charges -2µC and 

+6µC separated by a distance of 3 m. Calculate the magnitude and direction 

of the resultant electric field at the middle point between them. 

b)  State Biot-Savart’s law in vector form. Apply the law to find the magnetic 

field due to a current carrying solenoid.  

c)  Explain how Maxwell generalized Ampere’s circuital law. Compare among 

dia-, para- and ferro- magnetic materials. 

d) stirke out the differences between EMF and potential differences. Calculate 

the force between two straight current carrying wires. 

e)  State and explain Lenz’s law. Derive the expression for the energy stored in 

an inductor of self-inductance L and carrying current I. 
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1. নিম্ননিনিত থেকে থে থেোিও পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও:       ২ × ৫ = ১০ 
ক) ইলেলরোস্ট্যোটিক ফ্লোক্স কক? 
খ) কিলেরু ভ্রোেক কক?  
গ) Lorentz বে ব্যোখ্যো কর। 
d) Poynting ভেক্টলরর তোৎপর্য কক? 
e) ভেলেকিলির উপপোদ্যটি বর্যিো কর এবং ব্যোখ্যো কর। 
চ) অ্যোকিযোলরর বতয িী সূত্র ব্যোখ্যো কর।  
g) পোরস্পকরক আলবশ কক? 
জ) কিসলেসলেন্ট কোলরন্ট কক? 
 

2. নিম্ননিনিত থেকে থে থেোিও নতিটি প্রকের উত্তর দোও:        ৫ × ৩ = ১৫ 
 

a)  ইলেলরোস্ট্যোটিক্স সংক্রোন্ত গোউলসর উপপোদ্য বর্যিো কর। -2µC এবং +6µC দটুি 
তকিৎ আধোি পরস্পর ভেলক -3 কেটোর ব্যবধোলি আলে। তোলদর েধ্যবতী কবন্দলুত 
তকিৎলেলত্রর েোি এবং কদক কির্যয কর। 

b) বোলযোট-সোেোলটয র সূলত্রর ভেক্টর রূপ বর্যিো কর। এর সোহোলে তকিৎবোহী 
ভসোলেিলযলির জন্য  ভচৌম্বকলেলত্রর েোি কির্যয কর।   

c) ম্যোক্সওলযে ককেোলব অ্যোকিযোলরর বতয িী সূলত্রর সোধোরর্ীকরর্ কলরি ব্যোখ্যো কর। 
িোযো, প্যোরো- এবং ভেলরো-ম্যোগলিটিক পদোলেযর েলধ্য তুেিো কর। 

d)  ইএেএে এবং কবেব পোেযলকযর েলধ্য পোেযকযগুকে উলেখ কর। দটুি ঋজ ুতকিৎ 
বহিকোরী তোলরর েলধ্য বে গর্িো কর।   

e)  ভেিজ এর সূত্রটি বর্যিো এবং ব্যোখ্যো কর। L স্বোলবশোলের কণ্ডেীর েলধ্য I  তকিৎ 
প্রবোলহর জন্য সকিত শকির পকরেোলর্র রোকশেোেো কির্যয কর।   
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