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The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answer in their own words
as far as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের পূ ণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক।
পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।

Section– I
1. Answer any three of the followings:
যয যকাে ক্ষেেক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও।
a) Discuss the loading effect of a multimeter with the help of an example.
উদাহরণ সহশ্নযাশ্নে একক্ষি মাক্ষিক্ষমিাশ্নরর যিাক্ষ ং এশ্নেক্ট অক্ষে সংশ্নিশ্নপ বি।
b) Why CRO is called a versatile measuring device?
কযাশ্নর্া -যর-অক্ষসশ্নিাশ্নকাপ(C R O )যক বহুমূ খ্ী পক্ষরমাা্পক যন্ত্র যকে বশ্নি?

(2 × 3 = 6)

c) What are the advantages in Electronic Voltmeter over conventional Voltmeter in terms of input
impedance and sensitivity?
ক্ষেশ্নবশ প্রক্ষেবন্ধকো ও সংশ্নবদেশীিোর পক্ষরশ্নপ্রক্ষিশ্নে প্রচক্ষিে যভািক্ষমিাশ্নরর যর্শ্নক ইশ্নিকট্রক্ষেক্ যভািক্ষমিাশ্নরর ক্ষক
ক্ষক সু ক্ষবধা?
d) What are the types of A.C. milli-voltmeter?
ক্ষক ক্ষক প্রকাশ্নরর এ ক্ষস ক্ষমক্ষি-যভািক্ষমিার আশ্নে?
e) What is function generator?
োংশে যেোশ্নরির Function Generator ক্ষক?
f) Draw a block diagram of a digital storage oscilloscope and explain.
ব্লক ায়াগ্রাম বা প্রেীকী ক্ষচশ্নের মাধযশ্নম একক্ষি ক্ষ ক্ষেিািশ্নটাশ্নরেঅক্ষসশ্নিাশ্নকাশ্নপর সম্বশ্নন্ধ সংশ্নিশ্নপ যিখ্।
g) What are the uses of digital LCR bridge?
Digital LCR bridge-এর ক্ষক ক্ষক বযবহার সাধারণে হশ্নয় র্াশ্নক?
h) What is ohms per volt (/V) rating of a multimeter?
একক্ষি মাক্ষিক্ষমিাশ্নর ওহম/যভাি(/V) যিখ্া র্াকশ্নি ক্ষক যবাঝায়?
i) State the electrical quantities that can be measured with meter-1 and meter-2 of the given circuit.
প্রদত্ত বেণেীশ্নে ক্ষমিার-1 ও ক্ষমিার-2 দ্বারা ক্ষক ক্ষক ববদু যক্ষেক রাক্ষশর পাঠ ক্ষেশ্নে পারা যাশ্নব বি।
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Section - II
(5 × 1= 5)

2. Answer any one of the followings:

যযশ্নকাশ্নো একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও।
a) Explain the working of a pulse generator with the help of a block diagram. Write the difference
between pulse generator and function generator.
(3+2)
ব্লক ায়াগ্রাম সহ একক্ষি পািস যেোশ্নরিশ্নরর কাযণেীক্ষে সংশ্নিশ্নপ বণণো কর।
পািস যেোশ্নরিার ও োংশে যেোশ্নরিাশ্নরর মশ্নধয পার্ণকয যিখ্।
b) Draw the basic circuit diagram& state the working principle of a Q – meter.
একক্ষি Q – meter এর বেণেীর ক্ষচত্র আঁক ও ইহার মূ ি কাযণেীক্ষে সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা সহ যিখ্।

(2+3)

c) Explain briefly the working principle of digital multi-meter and how does it work as A.C.
voltmeter.
(3+2)
একক্ষি ক্ষ ক্ষেিাি মাক্ষিক্ষমিার এর কাযণেীক্ষে সংশ্নিশ্নপ বণণো কর।? ইহাশ্নক যভািক্ষমিার রুশ্নপ ক্ষকভাশ্নব বযবহার করশ্নব?

Section - III
3. Answer any one of the followings:
যযশ্নকাশ্নো একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও।
a) Draw the block diagram of CRO and explain the function of each block.
Write some differences between Ordinary CRO and DSO.

(9 × 1 = 9)

(7+2)

একক্ষি কযাশ্নর্া যর অক্ষসশ্নিাশ্নকাপ এর ব্লক ক্ষচত্র আঁক ও ব্লক ক্ষচত্রক্ষির সব অংশগুক্ষি বযাখ্যা কর।
একক্ষি কযাশ্নর্া -যর-অক্ষসশ্নিাশ্নকাপ ও ক্ষ ক্ষেিাি যটাশ্নরে অক্ষসশ্নিাশ্নকাপ এর মশ্নধয মূ ি পার্ণকয গুক্ষি যিখ্।
b) Write the working principle of universal counter for measuring time interval, frequency and period.
Discuss any LCR bridge in detail with the help of a diagram.
(4+5=9)
ইউক্ষেভাশ্নসণি কাউন্টার বযবহার কশ্নর সময়কাি (time interval), কম্পাঙ্ক ও পযণায়কাি পক্ষরমাশ্নপর কাযণপ্রণািী যিখ্।
আেু ষক্ষিক ক্ষচত্রসহ একক্ষি LCR bridge এর ক্ষবস্তাক্ষরে ক্ষববরণ দাও।
c) (i) What is electrical bridge? Sketch the block diagram of an electrical bridge.
4
Electrical bridge ক্ষক? একক্ষি electrical bridge এর ব্লক ায়াগ্রাম অংকে কর।
(ii) What is AC milli-voltmeter? Write down the principle and working of a digital meter?
5
A.C. ক্ষমক্ষি যভাি ক্ষমিার ক্ষক? ক্ষ ক্ষেিাি ক্ষমিাশ্নরর েীক্ষে ও কাযণ পরা্োিী যিখ্।

