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দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের পূণণ মাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 
পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

Section–I 
 

1. Answer any three questions from the followings:  2x3=6 

 যযশ্নকাে ক্ষেেক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও। 

 
a) Name some properties, which makes laser light different from ordinary light.   

এমে ক্ষকছু ববক্ষশশ্নযযর োম দাও যা যিোর রক্ষিশ্নক সাধারণ আশ্নিা যর্শ্নক আিাদা কশ্নর। 

b) Write down the differences between spontaneous emission and stimulated emission. 

স্বেঃসূ্ফেণ ক্ষ ঃসরণ ও উদ্দীক্ষপে ক্ষ ঃসরণ-এর মশ্নধয পার্ণকয যিখ্।  

c) How holography is different from photography?  

 ফশ্নিাগ্রাক্ষফ ও হশ্নিাগ্রাক্ষফ-র প্রশ্নভদ ক্ষক? 

d) What is single mode and multimode fiber?           

 Single mode এবং multimode fiber কি  

e) Why do we need population  inversion in a laser?    

যিোশ্নর পপুশ্নিশে ইেভাশণে যকে দরকার হয়? 

f) What do you mean by pulse dispersion?    

 স্পন্দে ক্ষবচু্ছরণ(Pulse dispersion) বিশ্নে কী যবাশ্ন া?

g) Write down some advantages of optical fiber cable over copper cable. 

 Copper যকবি অশ্নপিা o p t i c a l  fiber যকবি-এর সুক্ষবধা গুক্ষি উশ্নেখ্ কর। 

h) What do you mean by meta-stable state? 

 Meta-stable state বিশ্নে ক্ষক যবা ? 

i) Mention (only) some pumping mechanisms adopted in laser.  

যিোশ্নরর যিশ্নে বযবহৃে ক্ষকছু pumping যমকাক্ষেক্ষেম-এর োম বি। 
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Section –II 

 

2. Answer any one from the followings:  5x1=5 

 যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও। 
a) What is three level laser? How does it differ from four level laser?     2+3=5 

 েী-স্তশ্নরর(three level) যিোর ক্ষক? যয যকাে চার-স্তশ্নরর( four level) যিোশ্নরর সক্ষহে ইহার েফাৎ কী?  

b) Give qualitative idea of formation of a hologram. What are the virtual and real images in relation 

 to the reconstruction of the image from a hologram?              2+3=5 

হশ্নিাগ্রাম এর গঠে এর গুণগে ধারণা দাও। হশ্নিাগ্রাশ্নমর পুেণগঠশ্নের যিশ্নে সদ ও অসদ প্রক্ষেক্ষবশ্নের ধারো দাও।  

c) How attenuation is defined in optical fiber? Mention different sources of losses in optical fiber. 

 2+3=5                                     

 আশ্নিাকীয় Fiber যকবশ্নির যিশ্নে attenuation এর সংজ্ঞা দাও। এ যিশ্নে আশ্নিার িয়-এর ক্ষবক্ষভন্ন
 উৎসগুক্ষির োম উশ্নেখ্ কর।   
 

 

Section –III 

 

3. Answer any one question from the followings:  9x1=9 

যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও। 

a) Discuss in detail the construction and working of any four level laser with suitable diagram.   

  4+5=9 

যয যকাে একক্ষি চার স্তশ্নরর যিোশ্নরর োম উশ্নেখ্ কশ্নর োর গঠে ও কাযণ সম্পশ্নকণ ক্ষচেসহ ক্ষবশদ আশ্নিাচো কর।  

b) Explain the basic principle of light guidance through the optical fiber with suitable ray 

    diagram. 

 Derive an expression for numerical aperture of an optical fiber.    4+5=9 

Optical fiber এর মাধযশ্নম ক্ষকভাশ্নব light guidance করা হয় োহা যর্াযর্ রক্ষি-ক্ষচে (ray diagram) 
সহকাশ্নর যবা াও। Optical fiber সংখ্যা-সূচক aperture এর রাক্ষশমািাক্ষি প্রক্ষেষ্ঠা কর। 

   

c) Explain the role of Einstein’s co-effecients in lasing process.       9 

 যিোর ক্ষেগণমশ্নের যিশ্নে আইন্সিাইে গুোঙ্ক (Einstein’s  co-efficient) দুক্ষির ভূক্ষমকা আশ্নিাচো কর। 
 

_________________ 


