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PHYSICS

Course ID: 32410 Course Code: SP/PHS/304/SEC-1

Course Title: Computational  Physics 

Time: 2 Hour Full Marks: 40

The figures in the margin indicate full marks

Candidates are required to give their answers in their own words as far as
practicable.                        

দক্ষি�ণ প্রা�ন্তস্থ সং�খ্যা�গুক্ষি� প্রাশ্নে�র পূ�ণ�মা�শ্নে�র ক্ষি�শ্নেদ�শক।

পূর���র্থী��শ্নেদর যর্থী�সংম্ভব ক্ষি�শ্নে র ভা�ষা�য় উত্তর ক্ষিদশ্নে& হশ্নেব।

UNIT I

1. Answer any five of the following questions:                          2x5=10
যেযশ্নেক�� পূ�)চক্ষি+ প্রাশ্নে�র উত্তর দ�ওঃ-

a) Write at least two standard data types in fortran.
 FORTRAN এর অন্ত&পূশ্নে� দু'ক্ষি+    standart data type যে�খ্যা।

b) Explain how GNNUPLOT input file used for plotting. 
প্লক্ষি+�-এর  � GNUPLOT      এর ইনপু�ট ফা	ইল কি�ভা	বে� ���হা	র �রবে�?

c) Give Latex code to write any two greek letters within a text line.
Latex কো�	ড-     এ কি�ভা	বে� গ্রী�� অক্ষর কিলখবে�?

d) What are the three types of control statements in FORTRAN?
FORTRAN       এ কি�ন ধরবে�র �বে�	ল কো�টবে�ন্ট কি� কি�? 

e) Give one example of correct integer constant.
 সকি!� integer constant    এর এ�কিট উদা	হার� দা	ও।

f) What is C++ flow control?
C++   কো%	 �বে�	ল কি�?

g) What is the value of MOD (180, 3)?
MOD (180, 3)   এর �	ন ��?

h) What is algorithms?
 অ�	লবে&	কিরদা� কি�?



UNIT II

2.  Answer any four of the following questions:                         5x4=20
    কো'বে�	ন চা	রকিট প্রবে*র উত্তর দা	ও,

a) Describe the advantages and disadvantages of Latex.
Latex      এর স�কি�ধ	 ও অস�কি�ধ	গুকিল উবে.খ �র।

b) Write a program in FORTRAN to find maximum,minimum, and and 
range of a given set of numbers.

  এ�গুচ্ছ স0খ�	র স�1কিনম্ন,       সবে�1	চ্চ এ�0 কোরঞ্জ কো�র �র	র এ�কিট FORTRAN  কোপ্র	গ্রী	� কোলখ।

c) What do you mean by branching statement and looping statements?
Branching statement  এ�0 looping statement   �লবে� কি� কো�	ঝ?

d) Write a program to find sum of two matrices.
দা�'        কিট ��	কি6বে7র কো'	&ফাল কো�র �র	র এ�কিট কোপ্র	গ্রী	� কোলখ।

e) Draw a flow chart to find all natural odd number between given limits.
          স�স্ত স্বা	ভা	কি�� স0খ�	র কি�বে:	ড় স0খ�	 কো�র �র	র :ন� এ�কিট কো%	চা	ট1 কোলখ।

UNIT III

3.  Answer any one of the following questions:          10x1=10

a) Write a program in FORTRAN to calculating Euler number using exp(x) 
series evaluated at x=1. What is the advantage of an array over a 
spreedsheed format? 8+2
x=1  তে� exp(x)        সি�সি�জে�� ��হা�জে
� ইউলা�� নম্ব� তে�� ক��� একসি� FORTRAN  তে��গ্রা�ম

তেলাখ  । Spreadsheet   এ� তে�জে� Array    এ� ��সি�ধা�গুসিলা সিক সিক?
b) What is Latex?What is Latex documents?What is Latex document 

structure ?What is Latex integration?What is Latex table? 
2+2+2+2+2

Latex সিক? Latex  ডক� জেমন্ট সিক? Latex   ডক� জেমন্ট স্ট্রা�ক��� সিক? Latex  ইসিন্টজেগ্রাশন সিক? 
Latex  তে��লা সিক?


