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আেলা ও আেলাক �যুি� িবষয়ক  

অনলাইন কুইজ �িতেযািগতার �� 

 

দেলর অন� সদস�রা যােত কুইেজর �� �দখেত পাের, �সজন� কুইেজর ���েলার একিট িপিডএফ ফাইল �দওয়া হল। ���েলা িনেয় 

দলেনতার সে� আলাপ কের উ�র সাবিমট করেব। ফম� পূরণ কের উ�র সাবিমট করেব �কবলমা� দলেনতা। 

 

1) আমরা চাঁদেক �দখেত পাই কারণ 

We see the moon because- 

A) চাঁেদর িনজ� আেলা আেছ (The moon has its own light) 

B) চাঁেদ সূেয�র আেলার �িতফলন ঘেট (The moon reflects the light of the sun) 

C) চাঁদ �থেক আেলা িবিকিরত হয় (The moon radiates light) 

D) চাঁেদর আেলার �িতসরণ ঘেট (Light gets refracted from the moon) 

 

2) কােলা রেঙর মেধ� কয় ধরেনর আেলা থােক? 

How many types of light are there in black color? 

A) 7 

B) 3 

C) 1 

D) 0 

 

3) গরমকােল সাদা কাপড় পিরধান করা ভােলা। কারণ- 

It is better to wear white clothes in summer. The reason- 

A) আেলার সমাবত�ন �বিশ হয় (Light is more polarized) 

B) আেলার �িতসরণ �বিশ হয় (Light is more refracted) 

C) আেলার �শাষণ �বিশ হয় (Light is more absorbed) 

D) আেলার �িতফলন �বিশ হয় (Light is more reflected) 
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4) �কােনা লাল কাপড়েক আমরা লাল �দিখ। এর িপছেন স�াব� কারণসমূহ িন��প - 

1. কাপড়িট তখন লাল রঙ ছাড়া, সাদা আেলার রঙ �শাষণ কের �নয় 

2. কাপড়িট তখন সাদা রঙ ছাড়া, লাল আেলার রঙ �শাষণ কের �নয় 

3. কাপড়িট তখন সাদা রঙ ছাড়া, লাল আেলার রঙ �শাষণ কের �নয় 

4. সাদা রঙ কাপড় �থেক �িতফিলত হয় 

5. কাপড়িট �� না থাকায় লাল রঙ কাপেড়র মধ� িদেয় �যেত পাের না 

িনেচর �কানিট সিঠক? 

We see any red cloth as red. The possible reasons behind this are as follows - 

1. The fabric then absorbs the color of white light, except red 

2. The fabric then absorbs the color of red light, except for the white color 

3. The fabric then absorbs the color of red light, except for the white color 

4. White color is reflected from the fabric 

5. The red color cannot pass through the cloth as the cloth is not transparent 

Which of the following is true? 

A) 1, 2, 3 

B) 2, 4, 5  

C) 1, 2, 5  

D) 2, 3, 4 

 

5) আনাম ইদানীং ‘আেলা’ িনেয় �চুর পড়া�না করেছ। হঠাৎ �স পড়েত পড়েত �দখল আেলা সাতিট মূল বেণ�র সম�েয় গিঠত। এর 

মেধ� এমন িতনিট রঙ আেছ যােদর িমিশেয় অপর �যেকােনা রঙ �তির করা �যেত পাের। রঙ�েলা িক িক? 

Anam has been reading a lot about ‘light’ these days. Suddenly he came to know that the light consists of 

seven main colors. There are three colors that can be mixed to create any other color. What are the colors? 

A) �ব�িন, নীল, আসমািন (Violet, Blue, Sky-blue) 

B) সাদা, কােলা, নীল (White, Black, Blue) 

C) লাল, সবুজ, নীল (Red, Green, Blue) 

D) লাল, নীল, হলুদ (Red, Blue, Yellow) 

 

6) আেলার তর� �দেঘ��র ��ে� িনেচর �কান �মিট সিঠক বেল তুিম মেন কর? 

Which of the following sequences do you think is correct for the wavelength of light? 

A) অবেলািহত রি� > �বতার তর� > অিতেব�িন রি� > এ�ের > গামা রি� > মাইে�া তর� (Infrared ray > Radio wave > 

Ultraviolet ray > X-ray > Gamma ray > Microwave) 

B) �বতার তর� > অবেলািহত রি� > এ�ের > গামা রি� > মাইে�া তর� > অিতেব�িন রি� (Radio wave > Infrared ray > X-

ray > Gamma ray > Microwave > Ultraviolet ray) 

C) গামা রি� < এ�ের < অিতেব�িন রি� < অবেলািহত রি� < মাইে�া তর� < �বতার তর� (Gamma ray < X-ray < 

Ultraviolet ray < Infrared ray < Microwave < Radio wave) 

D) অবেলািহত রি� < অিতেব�িন রি� < �বতার তর� < গামা রি� < এ�ের < মাইে�া তর� (Infrared ray < Ultraviolet ray < 

Radio wave < Gamma ray < X-ray < Microwave) 
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7) �কােনা অণুবী�ণ যে�র অিভল�� ও অিভেন� এর িববধ�ন যথা�েম m1 ও m2 হেল এর �মাট িববধ�ন কত হেব? 

What is the total magnification of a microscope if the magnifications of the objective and the eyepiece are 

m1 and m2 respectively? 

A) m1 x m2  

B) m1 + m2 

C) m2 x m1 + m2  

D) m1 / m2 

 

8) �কােনা ব�ি� চশমা িহেসেব 20 cm �ফাকাস দূরে�র অবতল �ল� ব�বহার কেরন। �ল�িটর �মতা কত? 

A person uses a concave lens with a focal length of 20 cm as spectacles. What is the power of the lens? 

A) +5 D 

B) -0.2 D 

C) -5 D 

D) -0.2 D 

 

9) িনিবড় একিদন তার একিট �পি�ল �ক একিট পািনপূণ� �ােসর মেধ� ডুবােলা। িক� �স �দখল �পি�লিট আর আেগর মত লাগেছনা। 

বরং �পি�ল �ভে� �গেল �যমন �দখায় �তমন লাগেছ। তার এই পয�েব�ণ িনেচর �কান কথািট সমথ�ন কের? 

One day Nibir dipped one of his pencils in a glass of water. But he saw that the pencil did not look like 

before. Instead, it looked like a broken pencil. Which of the following statements supports his observation? 

 

A) বায়ু �থেক পািনেত যাওয়ার সময় আেলার �িতফলন (Reflection of light from air to water) 

B) বায়ু �থেক পািনেত যাওয়ার সময় একই সােথ আেলার �িতফলন ও �িতসরণ (Reflection and refraction of light from air 

to water at the same time) 

C) বায়ু �থেক পািনেত যাওয়ার সময় আেলার �িতসরণ (Refraction of light from air to water) 

D) বায়ু �থেক পািনেত যাওয়ার সময় আেলার �শাষণ (Absorption of light from air to water) 

 

10) একিট উভাবতল �লে�র ব�তার ব�াসাধ� যথা�েম 30 cm এবং 20 cm। �লে�র উপাদােনর �িতসরণা� 1.52 হেল এর �ফাকাস 

দূর� কত? 

The radii of curvature of a double convex lens are 30 cm and 20 cm, respectively. If the refractive index of 

the lens material is 1.52, what is its focal length? 

A) -2.31 mm 

B) +23.1 cm 

C) -23.1 cm 

D) �কােনািট নয় (None of them) 
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11) িনেচর �কান উপােয় রংধনু গিঠত হয়? 

In which of the following ways is the rainbow formed? 

A) বৃি�র সময় বাতােসর �ারা রংধনুর সব রঙ �িতফিলত হবার মাধ�েম (By reflecting all the colors of the rainbow by the 

air during rain) 

B) আেলা �মেঘর মেধ� িদেয় স�ািরত হবার কারেণ (Because of light being passed through the clouds) 

C) বৃি�র �ফাঁটা �ারা আেলা �শািষত হবার মাধ�েম (By absorbing light by raindrops) 

D) বাতাস �থেক বৃি�র পািনর �ফাঁটার মধ� িদেয় আেলাক রি� �বঁেক যাওয়ার কারেণ (Due to the bending of light rays from 

the air through the drops of rainwater) 

 

12) নেভােটিলে�াপ আিব�ার কেরন �ক? 

Who invented the astronomical telescope? 

A) িনউটন (Newton) 

B) �কপলার (Kepler) 

C) �গ�ির (Gregory) 

D) ��ল (Snell) 

 

13) 0.75 m �ফাকাস দূরে�র একিট উ�ল �ল� �থেক কত দূের একিট ব� রাখেল িতন�ণ িববিধ�ত অবা�ব �িতিব� গিঠত হেব? 

How far away from a convex lens at a focal length of 0.75 m should an object be placed to form an unreal 

image with tripled magnification? 

A) 0.1 m 

B) 0.5 m 

C) 0.05 m 

D) 0.2 m 

 

14) �পিরে�াপ ব�বহার- 

Periscope is used- 

A) ভীড় এিড়েয় �খলা �দখা (To watch the game avoiding crowd) 

B) শ� �সেন�র গিতিবিধ পয�েব�ণ ( To observe the movements of enemy troops) 

C) উেড়াজাহােজ (In airplanes) 

D) সব�েলা (All of them) 
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15) একিট �নহফার ��িণর একক িচেরর দ�ন অপবত�ন পরী�ায় 5890 এং�ম তর� �দেঘ��র আেলা ব�বহার করা হেলা। যিদ িচেড়র 

�বধ 0.02 cm হয়, ি�তীয় অবেমর জন� অপবত�ণ �কাণ কত? 

In a Fraunhofer single slit diffraction experiment, light with a wavelength of 5890 Angstrom was used. If the 

width of the crack is 0.02 cm, what is the angle of diffraction for the second deviation? 

A) 0.34 degree  

B) 1.35 degree  

C) 45 degree 

D) 57.5 degree 

 

16) রিবন একিদন আয়না আর বল িনেয় �খলার সময় বলেক আয়নার সামেন ি�র �রেখ আয়নােক 30 িডি� �কােণ ঘুরাল। যার ফেল 

�িতফিলত রি�ও ঘুের �গল। এখন �িতফিলত রি� কত িডি� �কােণ ঘুরেব? 

One day, while playing with a mirror and a ball, Robin kept the ball in front of the mirror and rotated the 

mirror at an angle of 30 degrees. As a result, the reflected ray also rotated. By how many degrees will the 

angle of the reflected ray rotate? 

A) 30 degree  

B) 15 degree 

C) 45 degree 

D) 60 degree 

 

17) �কােনা �লে� পৃ��েলার ব�তার ব�াসাধ� বাড়েল �ফাকাস দূর� �কমন হেব? 

What will be the focal length if the radius of curvature of the surfaces of a lens increases? 

A) সমান থাকেব (will remain the same) 

B) বাড়েব (will increase) 

C) কমেব (will decrease) 

D) সমানুপািতক (proportional) 

 

18) 6 িমটার �দঘ�� ও 10 িমটার �ে�র �কােনা �দয়ােল সুষমভােব আেলা পড়েল এর �কােনা িব�ুর দীপন তী�তা যিদ 60 lux হয়, 

তাহেল �দয়ােল পিতত আেলাক �াে�র পিরমাণ কত হেব? 

Given that light falls evenly on a wall of length 6 m and width of 10 m, if the luminous intensity of any of 

its points is 60 lux, then what is the amount of light flux falling on the wall? 

A) 600 lm 

B) 3600 lm 

C) 360 lm 

D) 1 lm 
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19) �চতী একিট সরল �পিরে�াপ �তির করেব। এখন �স �পিরে�াপ বানােনার জন� ল�া আয়তাকার কােঠর নল ব�বহার করেছ। এখন 

উ� নেলর মেধ� দুিট সমতল দপ�ণেক �স কীভােব রাখেব? 

Chaiti will make a simple periscope. Now she is using a long rectangular wooden tube to make a periscope. 

Now how will he put the two plane mirrors in that tube? 

A) দুিট সমতল দপ�ণেক পর�েরর সােথ ল�ভােব ও নেলর অে�র সােথ 45 িড�ী �কােণ (Placing the two plane mirrors are 

perpendicular to each other and at an angle of 45 degrees to the axis of the tube.) 

B) দুিট সমতল দপ�ণ �ক পর�েরর সােথ মুেখামুিখ ভােব সমা�রােল ও নেলর অে�র সােথ ০ িড�ী �কােণ (Placing the two 

plane mirrors face-to-face in parallel and at an angle of 0 to the axis of the tube.) 

C) দুিট সমতল দপ�ণ �ক পর�েরর সােথ মুেখামুিখ ভােব সমা�রােল ও নেলর অে�র সােথ 45 িড�ী �কােণ (Placing the two 

plane mirrors face-to-face in parallel to each other and at an angle of 45 degrees to the axis of the tube.) 

D) দুিট সমতল দপ�ণেক পর�েরর সােথ 45 িড�ী �কােণ ও নেলর অে�র সােথ সমা�রােল (Playing the two plane mirrors at 

an angle of 45 degrees to each other and parallel to the axis of the tube) 

 

20) ইয়ং এর ি�-িচড় পরী�ায় িচড়�েয়র মধ�বত�ী দূর� 2.0 mm, এ িচড় �থেক 1m দূরে� �ডারার ব�বধান 0.295 mm পাওয়া �গল। 

আেলার তর� �দঘ�� কত? 

In a Young's double-slit experiment it is found that the distance between the two slits was 2.0 mm, and at a 

distance of 1 m from the slit, a band spacing of 0.295 mm was found.. What is the wavelength of light? 

A) 5900 Angstrom 

B) 5.9 x 10-7 cm  

C) 5700 Angstrom  

D) 5.7 x 10-7 m 

 

21) মানুেষর �চােখর িভতের আেলা িনেচর �কানিটর সাহােয� �েবশ কের? 

Through which of the following does the light enter the human eye? 

A) �রিটনা (Retina) 

B) অি�েগালক (Eyeball) 

C) কিণ�য়া (Cornea) 

D) তারার� (Pupil) 

 

  



7 

22) িচে� পািনভিত� �ােসর তলায় একিট আধূিল আেছ। িচে�র ন�ায় উপর �থেক তাকােল িক �দখা যােব? 

In the figure, there is a coin at the bottom of the water-filled glass. What can be seen when looking from 

above like the figure? 

 

A) তলােতই �দখা যােব িক� �ছাট মেন হেব (Can be seen at the bottom but will look smaller) 

B) তলা �থেক একটু উপের �দখা যােব িক� বড় মেন হেব (Can be seen a little above the bottom but will look larger) 

C) তলা �থেক একটু উপের �দখা যােব িক� সমানই মেন হেব (Can be seen a little above the bottom but will look the 

same) 

D) তলােতই �দখা যােব এবং সমান মেন হেব (Can be seen at the bottom but will look the same) 

 

23) 1.5 �িতসরণাংেকর �কান কাঁচ ি�জেমর এক পৃে�র উপর আেলাক রি� ল�ভােব যিদ আপিতত হয় এবং ি�জেমর ি�তীয় পৃে�র 

গা �ঘঁেষ িনগ�ত হয়, তাহেল ি�জম �কাণ কত? 

If a ray is incident on a surface of a glass prism with a refractive index of 1.5 is perpendicular to the 

surface and emits close to the other surface of the prism, what is the angle of the prism? 

A) 0 degree 

B) অিনেণ�য় (Undefined) 

C) 41.8 degree 

D) �কানিট নয় (None of them) 

 

24) কাঁচ ও হীরেকর �িতসরণা� যথা�েম 1.5 ও 2.5 হেল কাঁচ ও হীরেকর মেধ� সংকট �কাণ কত িডি�? 

If the refractive index of glass and diamond is 1.5 and 2.5 respectively, what is the critical angle between 

glass and diamond? 

A) 36.67 

B) 36.78 

C) 37.68 

D) 38.67 
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25) আেলার �কায়া�াম ত� �াদান কেরন- 

Quantum theory of light was proposed by- 

A) �জমস ম�া�ওেয়ল (James Maxwell) 

B) ম�া� ��া� (Max Planck) 

C) আইজ�াক িনউটন (Isaac Newton) 

D) অ�ালবাট� আই�টাইন (Albert Einstein) 

 

26) �লজার আেলা একিট ি�জেমর িভতর িদেয় �গেল- 

When laser light passes through a prism- 

A) অপবত�ন ঘেট (Diffraction occurs) 

B) পূণ� অভ��রীণ �িতফলন ঘেট (Total internal reflection occurs) 

C) সাতিট রেঙ িবভ� হয় (Separates into seven colors) 

D) িবিভ� রেঙ িবভ� হয় না (Doesn't separate into different colors) 

 

27) �কানিটর িবচু�িত সব�িন�/তর� �দঘ�� �বিশ? 

Which of the following has the lowest deviation/ longest wavelength? 

A) লাল (Red) 

B) হলুদ (Yellow) 

C) �ব�িন (Violet) 

D) কমলা (Orange) 

 

28) অপিটক�াল ফাইবার �কানিট �মেন কাজ কের? 

Which law does the optical fiber follow? 

A) �িতসরেণর সূ�ানুসাের (Law of refraction) 

B) �িতফলেনর সূ�ানুসাের (Law of reflection) 

C) পূণ� অভ��রীণ �িতফলেনর সূ� অনুসাের (Law of total internal reflection) 

D) িব�ুরেণর নীিত অনুসাের (Law of dispersion ) 

 

29) আেলাক রি� ল�ভােব দুিট মাধ�েমর িবেভদতেল আপিতত হেল- 

When a ray of light is incident vertically between the surface of two mediums- 

A) গিতপেথর পিরবত�ন হয় (The trajectory changes) 

B) রি� �সাজা চেল যায় (The ray goes straight) 

C) গিতপেথর পিরবত�ন হয় না (The trajectory doesn't change) 

D) উপিরতেল িফের আেস (Comes back to the surface) 
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30) িরতুর িনকটিব�ু 50 cm হেল বই পড়ার জন� তার কত �মতার �ল� �েয়াজন হেব? 

If Mitu's near point of vision is 50 cm, what power of lens will she need to read a book? 

A) +0.2 D  

B) -0.2 D  

C) +2.0 D 

D) -2.0 D 

 

31) আয়নায় �িতফিলত হেল �কান শ�িট একই রকম �দখায়? 

Which word looks the same when reflected in a mirror? 

A) ASA 

B) SAS  

C) OTTO 

D) ROM 

 

32) আইন�াইন �কানিটর জন� �নােবল পুর�ার পান? 

For which of the following did Einstein win the Nobel Prize? 

A) Photoelectric Effect  

B) Electromagnetic Theory  

C) Corpuscular Theory 

D) Wave Theory 

 

33) �খর �রােদ �তামার শরীেরর �কান অংেশ সবেচেয় গরম অনুভুত হয়? 

Which part of your body feels the hottest in the hot sun? 

A) মাথা (Head) 

B) হাত (Hands) 

C) অ�ীয়েদশ (Ventral body) 

D) পৃ�েদশ (Dorsal body) 

 

34) আেলার �বগ কত?  

What is the speed of light? 

i.১০,৮০,০০,০০০ িকিম/ ঘ�া (10,80,000,000 km / h) 

ii.১,৮৬,০০০ মাইল/ ঘ�া (1,86,000 miles / hour) 

iii.২৭,৫২,২৯,৩৫৮ গজ/ �সেক� (27,52,29,358 yards / sec) 

িনেচর �কানিট সিঠক? 

Which of the following is correct? 

A) ii 

B) i, ii 

C) i,iii 

D) i, ii, iii  
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35) তুিম যিদ �তামার স�ূণ� �দহেক আয়নায় �দখেত চাও তেব আয়নািটর �দঘ�� সব�িন� �তামার �দেহর তুলনায় কত হেত হেব? 

If you want to see your whole body in a mirror, what is the minimum length of the mirror compared to 

your body? 

A) সমান (Equal) 

B) িতন-চতুথ�াংশ (Three-fourths) 

C) অেধ�ক (Half) 

D) এক-চতুথ�াংশ (One-fourth) 

 

36) িনেচর �কান �যুি�িটেত পপুেলশন ইনভাশ�ন �কৗশলিট কােজ লাগােনা হয়? 

Which of the following technologies utilizes population inversion? 

A) এলইিড (LED) 

B) �সিমক�া�র িচপ (Semiconductor chip) 

C) �লজার (Laser) 

D) �কায়া�াম কি�উটার (Quantum Computer) 

 

37) আেলা হালকা মাধ�ম �থেক ঘন মাধ�েম যাওয়ার সময় �িতফিলত হেল কত িডি� দশা পিরবত�ন ঘেট? 

How much (in degrees) phase change does light undergo while reflecting from the medium of a higher 

refractive index? 

A) 0 (�কােনা দশা পিরবত�ন �নই) (No phase change) 

B) 135  

C) 90 

D) 180 

 

38) একিট �ফাটন অধ� �পার �েলপযু� আয়নায় আঘাত করেল �িতফিলত ও �িতসিরত হওয়ার স�াবনা যথা�েম কত? 

What are the respective probabilities of reflection and refraction if a photon hits a half-silvered mirror? 

A) 0%, 100%  

B) 25%, 75%  

C) 50%, 50%  

D) 100%, 0% 

 

39) �রাজািল� �া�িলন কী �কৗশল ব�বহার কের িডএনএর গঠন স�েক� তথ� উদঘাটন কেরন? 

What did Rosalind Franklin use to reveal the structure of DNA? 

A) TEM microscopy 

B) X-ray diffraction 

C) Magnetic resonance imaging 

D) MicroPET 
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40) আপতন �কাণ বাড়ার ফেল �িতফিলত রি�র তী�তা- 

If the incident angle is increased, the intensity of the reflected light- 

A) কেম (decreases) 

B) বােড় (increases) 

C) অপিরবিত�ত থােক (remains unchanged) 

D) বাড়েব না িক কমেব তা মাধ�েমর �িতসরণাে�র উপর িনভ�র কের (can either increase or decrease, depends on the 

refractive index of the medium) 

 

END 


