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

 

a) What do you understand by Lissajous figure? 

b) What is group velocity? 

c) Establish the relation between torr and Paskal. 

d) What is reverberation?  

e) What do you understand by wavefront? 

f) What is condition for destructive interference? 

g) What is coherent source of light? 

h) What is Fresnel diffraction? 

 

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

 

a) state Hygen’s principle and explain laws of reflection using this principle.  

b) What is stationary wave? Explain forced vibration. 

c) Write down the conditions for sustained interference. What will happen 

when monochromatic light is replaced by white light Michelson 

interferometer. 

d) Describe the formation of Newton’s ring. Determine the expression for 

radius of Newton’s ring. 

e) what is diffraction of light? State Brewster’s law of polarisation of light.  

Describe working principle of Nicol Prism. 
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1. নিম্ননিনিত থেকে থে থেোিও পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও:       ২ × ৫ = ১০ 
a) লিসাজ াস লিজের দ্বারা লি থ োঝোয়? 
b) দি বেগ লি? 
c) টর এেং পাসিাজির মজে সম্পিক  স্থাপন ির।  
d) আিুরণি েী? 
e) তরঙ্গমিু দ্বোরো েী থ োঝোয়? 
f) ধ্বংসাত্মি ব্যলিিাজরর শিক  িী?  
g) আজিার সুসংগি উৎস িাজি েজি?  
h) বেজনি অপেিক ন লি? 

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

 
a)  হাইজ জনর নীলি ের্কনা ির এেং এই নীলি ব্যেহার িজর প্রলিফিজনর সূে ব্যাখ্যা 
ির।  

b)  স্থান ুিরঙ্গ লি? পরেশ িম্পন ব্যাখ্যা ির।   
c) স্থায়ী ব্যলিিাজরর শিক গুজিা লিখ। মাইজিিসন ইন্টারজফজরালমটাজর এি ের্ী আজিা 
সাদা আজিা দ্বারা প্রলিস্থালপি হজি লি হজে। 

d) ) লনউটজনর েিজয়র িীভাজে  গঠিি হয় ের্কনা ির। লনউটজনর েিজয়র 
ব্যাসাজধকর রালশমািা লনর্কয় ির। ।  

e) ) আজিার অপেিক ন েিজি লি বোঝ। আজিার সমেিক জন লিউস্টাজরর সূে ের্কনা 
ির। লনজিাি লপ্র জমর িার্কনীলি ের্কনা ের।  
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