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Instruction for the Candidate:
❏ The candidate must write his/her personal information and registration number on the
answer script.
❏ You will write your answer in the space provided. If you need more space use asterisk (*)
and Question No. in extra paper from the exam invigilator.
❏ The Star map part has 4 questions. Draw any letter and line in the Map provided for
necessary answers.
❏ For all questions, the process involved in arriving at the solution is more important than
the answer itself. Valid assumptions / approximations are perfectly acceptable. Please
write your method clearly, explicitly stating all reasoning.
❏ Non-programmable scientific calculators are allowed.
❏ The mark distribution is shown in the [ ] at the right corner for every question.
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Useful Constant:
Luminosity of Sun, L⊙≈3.826 × 1026 W
Radius of the Earth, R⊕ ≈ 6.371 × 106 m
Gravitational Constant, G ≈ 6.674 × 10-11 Nm2 kg-2

Stefan-Boltzmann constant,

σ = 5.67 x 10 -8 W m−2K−4

1 parsec, pc = 3.086 × 1016 m

Problem 1: Illumination of Moon
পাশিি রিত্রটি ৮ টি Lunar Phase এ িাাঁশেি ফে পরিমান অংি ফেখা োয় তাি
িতকিা পরিমান রনশেে ি কশি । িাাঁে
a. েখন িাাঁে ৪র্ে পেোয় এ রিল তখন িাাঁে-পৃ রর্বী-সু েে রক অবস্থাশন রিল
এশক ফেখাও । [3]
b. ধশি নাও িাাঁশেি ১ম পেোয় ফর্শক ৫ম পেোয় ফেশত সময় লাশে ১৪ রেন
। তাহশল ১০ রেশন িাাঁশেি কত অংি ফেখা োশব ? [3]
c. ২য় এবং ৭ম পেোশয় িাাঁশেি উজ্জলতাি পার্েকয কত Magnitude ?
[4]
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Problem 2: Light-gathering power
একটি ফেরলশকাপ অরিলশক্ষি ফক্ষত্র ল 3.1416 m2 । েরে আমাশেি ফিাশখি Pupil এি বযাস 5 mm হয় তাহশল ফেরলশকাপটি রেশয়
সশবোচ্চ কত মাত্রাি তািা ফেখা োশব ফেখাশন খারল ফিাশখ আমিা সশবোচ্চ ৬ মাত্রাি তািা ফেখশত সক্ষম? [5]

Problem 3: Great Opposition
২ টি গ্রহ X এবং Y বৃ ত্তাকাি কক্ষপশর্ ঘরিি কাোি রবপিীশত একটি তািা ফক ফকন্দ্র
কশি আবতে ন কশি । তাশেি কক্ষপশর্ি বযাসাশধেি অনু পাত 1:5 । রিত্র a এি নযায় গ্রহ
গুশলা এরক ফিখায় অবস্থান কিরিল , তাি ঠিক ৭ বিি পি X গ্রহটিশক রিত্র b এি নযায়
ফেখা োয় । এই সময় Y গ্রহটিি অবস্থান ফকার্ায় হশব ? [5]
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Problem 4: Visibily of Bangabandhu Satellite 1
১২ ফম বাংলাশেশিি প্রর্ম িুরস্থি উপগ্রহ উৎশক্ষরপত হয় । িুরস্থি উপগ্রহ ফর্শক পৃ রর্বীশক ফেখশল পৃ রর্বীি পৃ শষ্ঠি একটি রনরেে ষ্ট িােই ফেখা
োয় এবং পৃ রর্বী ফর্শকও একটি রনরেে ষ্ট অক্ষাংি পেেন্ত মানু ষ উপগ্রহ টি ফক ফেখশত পাশি ।
a. িুরস্থি উপগ্রহ ফর্শক পৃ রর্বীি কতখারন অংি ফেখা োয় একটি রনরেে ষ্ট মু হুশতে ? [3]
b. সশবোচ্চ কত Latitude এি মানু ষ এশক পেেশবক্ষণ কিশত পািশব ? (িরব আাঁরকশয় বযাখযা কি) [3]
c. বঙ্গবন্ধু-১ ইশদাশনরিয়াি সু রবদু শত অবরস্থত। অর্োৎ, এটি সিাসরি বাংলাশেশিি উপি নয়। ইশদাশনরিয়াি দ্রারঘমা েরে 113° পূ শবে
হয়, তাহশল বাংলাশেি ফর্শক কত রিরগ্র ফকাশন সশেত সবশিশয় িাশলা পাওয়া োশব? বাংলাশেশিি দ্রারঘমা 90° পূ বে। [4]
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স্বচ্ছ এই বিশিি ৪ জানু য়ারি ঢাকায় বশস আকাি পেেশবক্ষণ কিরিল, েখন আকাশি রবখযাত Quadrantids Meteor Shower ফেখা
োয়. স্বচ্ছ ফসরেন আকাশি ো ো ফেখল ফস অনু োয়ী রনশিি রজরনস গুশলা ফবি কি:
1. ১,২,৩,৪ ও ৫ রিরিত তািা ও তািামণ্ডল গুরল রিরিত কি [10] –

Star

Constellation

2. উল্কা েখন আকাশি র্াশক তখন এি ফলজ বা Trail ফেখা োয় । মযাশপি Trail এি সাহাশেয উল্কাপাত এি উৎস বা Radiant
Point, R দ্বািা রিরিত কি । [3]
3. িাাঁে ফক তখন স্বচ্ছ ঠিক Regulus তািা ফক ফঢশক ফ লশত ফেখল, িাাঁশেি অবস্থান M দ্বািা রিরিত কি এবং Jupiter গ্রহ ফক ফস
Libra Constellation তুলা িারিি উপশি ফেখল ,Jupiter এি অবস্থান J দ্বািা রিরিত কি . [4]
4. ফসৌিপর্ (Ecliptic) বা আকাশি ফে পশর্ সূ েে সািাবিি অবস্থান কশি এটি আাঁক এবং E দ্বািা সু রিত কি । [3]

