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Physical Chemistry (23 Marks)
[Solid State, Solutions, Electrochemistry, Chemical Kinetics, Surface Chemistry]

১. স্কটকি ত্রুটি িী? আয়নীয় কিলাসে কিান ধরসনর ত্রুটি ঘনসের পকরবর্ত ন ঘটায় না? এিটি েরল ঘনি আিার জাসলর ভরণ দক্ষর্া কনণতয় িসরা।
র্ামা পৃ ষ্ঠসিকিি ঘনিািার জালি কিসেসব কিলাকের্ িয়। 1.2 g র্ামাসর্ ির্গুকল এিি কিাশ বর্ত মান র্া কনণতয় িসরা।
২. এিটি কমৌসলর ঘনে 2.8 𝑔𝑐𝑚−3 এবং এটি এিটি পৃ ষ্ঠসিকিি ঘনিািার এিি কিাশ কবকশষ্ট যার কিনারা বা ধাসরর দদঘতয 400pm । কমৌলটির
পারমাণকবি ভর কনণতয় িসরা। এিটি কমৌল (ঘনে=7.2 𝑔 𝑐𝑚−3 ) কদিসিকিি ঘনিািার রূসপ কিলাকের্ িয় যার এিি কিাসশর বাহুর দদঘতয 2.88
Å । উক্ত কমৌসলর 156 গ্রাসমর মসধয পরমাণু েংখ্যা ও এিি কিাসশর েংখ্যা কনণতয় িসরা।
৩. দুটি দ্রবণ আইসোটকনি, এই িথাটির অথত কি? আদশত দ্রবন ও অনাদশত দ্রবসণর পাথতিয কলসখ্া। জসল ইউকরয়া কযাগ িরসল কিমাঙ্ক িসম যায়
কিন? বযাখ্যা িসরা। অকভস্রবণ চাপ বলসর্ িী কবাঝায়, এর এিটি প্রসয়াগ কলসখ্া।
৪. ভযান্টিফ গুণি িী? এর মান কিান কিান অবস্থায় 1 এর কথসি কবকশ ও িম িয়? 0.1 কমালাল ইউকরয়ার জলীয় দ্রবসণর কিমাঙ্ক ির্? (জসলর
𝐾𝑓 = 1.86 𝐾. 𝐾𝑔 𝑚𝑜𝑙 −1 ). এিটি দ্রবসণর কমালাকলটি বলসর্ িী কবাঝায়? 27°C উষ্ণর্ায় 0.02 কমালার এিটি ইউকরয়ার জলীয় দ্রবসণর অকভস্রবণ
চাপ ির্ িসব?
৫. জসল োমানয পকরমাণ নু ন কযাগ িরসল জসলর স্ফু টনাঙ্ক কবস়ে যায় কিন? বাস্তুোপ এর আসপকক্ষি অবনমন েংক্রান্ত রাউসের েূ ত্রটি কববৃ র্
িসরা অযাকেটিি অযাকেসের 0.01 (M) জলীয় দ্রবসণর অকভস্রবণ চাপ 0.24 atm কিন্তু 0.01 (M) অযাকেটিি অযাকেসের অযাকেসটান দ্রবসণর অকভস্রবণ
চাপ 0.12 atm। বযাখ্যা িসরা।
৬. 180 গ্রাম জসল কিান িঠিন দ্রাসবর 20 গ্রাম দ্রবীভূর্ িরা িসলা। 100°C উষ্ণর্ায় দ্রবণটির বাষ্পচাপ 740 mm Hg । দ্রবণটির আসপকক্ষি আণকবি ভর
কনণতয় িসরা। দ্রবসণর েংখ্যাগর্ ধসমতর োিাসযয কিান দ্রসবযর েঠিি আণকবি ভর কনণতয় িরার কক্ষসত্র কর্নটি প্রসয়াজনীয় কবসশষ শসর্ত র উসেখ্ িসরা।
৭. আয়সনর স্বাধীন কবচরণ েংক্রান্ত কিালরাসশর েূ ত্রটি কলসখ্া। আসপকক্ষি পকরবাকির্া েংজ্ঞা দাও। কিাশ ধ্রুবি িাসি বসল এবং এর েসে
আসপকক্ষি পকরবাকির্ার েম্পিত টি কলসখ্া। র্ক়েৎ রাোয়কনি র্ুলযাংি িাসি বসল এবং এর এিি কলসখ্া।
৮. অেীম লঘু র্ায় অযাকেটিি অযাকেসের কমালার পকরবাকির্া গণনা িসরা। কদওয়া আসে, HCl, NaCl এবং 𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 এর 𝛬𝑜𝑚 এর মান যথাক্রসম
426, 126 এবং 91 𝑜ℎ𝑚−1 𝑐𝑚2 𝑚𝑜𝑙−1 । জ্বালাকন কিাশ িাসি বসল? িাইসরাসজন-অকিসজন জ্বালাকন কিাসশর অযাসনাে কবকক্রয়া ও িযাসথাে
কবকক্রয়া কলসখ্া। জ্বালাকন কিাসশর বযবিার উসেখ্ িসরা।
৯. 25°C উষ্ণর্ায় প্রদত্ত কিাশটির কবকক্রয়ার জনয ΔG° ও োমযধ্রুবি (K) এর মান কনণতয় িসরা: 𝐶𝑙2 + 2𝐼− →2𝐶𝑙 − + 𝐼2 ; কদওয়া আসে
𝐸10𝐶𝑙 |𝐶𝑙 − = 1.36 এবং 𝐸10𝐼 |𝐼 − = 0.54 𝑉𝑜𝑙𝑡 । এিটি র্ক়েৎ কবসেষয দ্রবসণর পকরবাকির্া ও আসপকক্ষি পকরবাকির্ার েম্পিত টি লসখ্া।
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১০. অযাকেে কমশাসনা জল এর মধয কদসয় 5 কমকনট 50 কেসিন্ড বযাপী 35 অযাকম্পয়ার র্ক়েৎ পকরচালনা িরা িসলা, িযাসথাসে ির্ গ্রাম
িাইসরাসজন কনগতর্ িসব? কিান কবকক্রয়ার েকক্রয়িরণ শকক্ত বলসর্ িী কবাঝায়? েদ্ম এি আনকবি কবকক্রয়া িাসি বসল উদািরণেি আসলাচনা িসরা।
১১. কবকক্রয়ার ক্রম ও আণকবির্ার মসধয পাথতিয কলসখ্া। প্রথম ক্রম কবকক্রয়ার গাকণকর্ি রূপ কদখ্াও এবং এখ্ান কথসি প্রমাণ ির কয, কবকক্রয়াটির অধত
জীবনিাল কবকক্রয়সির প্রারকিি গাঢ়সের উপর কনভত রশীল নয়। কবকক্রয়ার গকর্সবগ উষ্ণর্া বৃ কির োসথ োসথ বৃ কি পায় কিন ?

১২. শূ নয ক্রম কবকক্রয়া িাসি বসল ও উদািরণ দাও। 60 কমকনসট এিটি প্রথম ক্রম কবকক্রয়ার 75% েম্পূ ণত িয়। কবকক্রয়াটির অধতজীবনিাল কনণতয় িসরা।
20 বের কর্জকিয় ক্ষসয়র 1 গ্রাম কর্জকিয় কমৌসলর 0.0625 গ্রাম অবকশষ্ট রইল। উক্ত কবকক্রয়ার িার ধ্রুবি ও অধতায়ু কনণতয় িসরা।
১৩. িার েমীিরণ এর উপর কভকত্ত িসর কদখ্াও কয, এিটি প্রথম ক্রম কবকক্রয়া িখ্সনাই েম্পূ ণত িয় না। এিটি প্রথম ক্রম কবকক্রয়া 298K উষ্ণর্ায় 10%
েম্পন্ন িবার জনয কয েময় লাসগ র্া কবকক্রয়ার 308K উষ্ণর্ায় 25% েম্পূ ণত িবার েময় েসে েমান। যকদ A এর মান 4 × 1010 𝑠−1 িয়, K এবং E এর
মান 318K উষ্ণর্ায় কননতয় িসরা।
১৪. কপপটাইসজশন িাসি বসল উদািরণেি কলসখ্া। অকধসশাষণ এিটি র্াপদায়ী প্রকক্রয়া বযাখ্যা িসরা। নদীর কমািনায় ব-দ্বীপ দর্কর িওয়ার িারণ
কলসখ্া। উদািরণেি অেমেত্ত্ব অনু ঘটন এর েংজ্ঞা দাও।
১৫. কিসমাসলাকবসনর স্বণত েংখ্যা 0.03 বলসর্ কি কবাঝায়? কভৌর্ অকধসশাষণ ও রাোয়কনি অকধসশাষসণর পাথতিয কলসখ্া। 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 েসলর
অধঃসক্ষপসনর জনয KCl অসপক্ষা 𝐾2 𝑆𝑂4 অকধির্র িাযতিরী কিন? মাইসেল িী?
Inorganic Chemistry (19 Marks)
[General Principls of Elements, p-Block elements, d and f block elements, Co-ordination Compounds]
১. অযাসনাে মাে িী? এসর্ উপকস্থর্ দুটি গুরুেপূ ণত পদাথত উসেখ্ িসরা। থাকমতট পিকর্ কি এবং এর বযবিার কলসখ্া। অযাকেে কবকেমার পিকর্সর্ কলািা কবশুিিরসণর েংকেষ্ট কবকক্রয়া গুকল
আসলাচনা িসরা। কবগলি িাসি বসল? এিটি ক্ষারীয় ও আকিি কবগালসির নাম কলসখ্া। ইনভাসরর উপাদান কলসখ্া।
২. ভস্মীিরণ এবং র্াপজারণ এর মসধয পাথতিয কলসখ্া। কলািা কনষ্কাশন এিটি ক্ষারীয় কবগালি বযবহৃর্ িয়, কিন্ত র্ামা কনষ্কাশসন এিটি আকিি কবগালি বযবহৃর্ িয় কিন, বযাখ্যা িসরা। িপার
মযাট কথসি িপার কনষ্কাশসন স্বর্ঃকবজারণ প্রকক্রয়াটি রাোয়কনি েমীিরণ েি আসলাচনা িসরা। মারুৎ চুকেসর্ কলািার কনষ্কাশসন 𝐹𝑒𝐶𝑂3 আিকরি বযবিার িরা যায় না কিন?
৩. 𝑋𝑒𝑂𝐹4 -এর েংিরায়ণ স্তরটি িী এবং গঠনািৃকর্ কিমন? রাোয়কনিভাসব 𝑁𝐻3 এবং 𝐻𝑁3 মসধয পাথতিয কনণতয় িসরা। কেইকনং অফ মািত াকর িাসি বসল? 𝑃4 𝑂6 ও 𝑃4 𝑂10 ও 𝑁2 𝑂5
ও 𝑋𝑒𝐹4 -এর গঠন কলসখ্া। কদখ্াও কয, 𝑆𝑂3 এিটি কবজারি। 𝑆𝑂3 কযৌসগ S এর েংিরায়ণ প্রিৃকর্ কলসখ্া। অকিসজন ও োলফার এর বহুরূপ গুকলর মসধয েু কস্থর্ পরাচুম্বিীয় বহুরূপটির নাম
ও েংসির্ কলসখ্া। কিকলয়াম কিান কযৌগ দর্কর িসর না কিন?
৪. িারণ বযাখ্যা িসরা: (i) জলীয় দ্রবসণ HCl অসপক্ষা HF মৃ দু অযাকেে (ii) 𝐻3 𝑃𝑂3 এিটি কদ্বক্ষারীয় অযাকেে কিন্তু 𝐻3 𝑃𝑂4 কত্রক্ষারীয় (iii) F, Cl অসপক্ষা শকক্তশালী জারি । কোকেয়াম
কলারাইে, মযাোকনজ োইঅিাইসের গাঢ় োলকফউকরি অযাকেে েিসযাসগ উত্তপ্ত িরা িসল িী িসব? অজজব গ্রাফাইট িাসি বসল?
৫. লযান্থানাইে েংসিাচন িাসি বসল এবং এর িারণ িী? 𝐿𝑎(𝑂𝐻)3 এবং 𝐿𝑢(𝑂𝐻)3 -এর মসধয ক্ষার ধসমতর র্ু লনা িসরা। 𝐶𝑢𝑆𝑂4 এর জলীয় দ্রবসণ KI কযাগ িরসল িী িসব? 𝐹𝑒 3
আয়ন পযারামযাগসনটিি িয় কিন? 3d েকিগর্ কেণীসর্ কিসির আধান বা়োর োসথ আবরণী প্রভাব কিভাসব পকরবকর্ত র্ িসব?
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৬. কি ঘসট যখ্ন পটাকশয়াম কক্রাসমসটর এর জলীয় দ্রবসণর 𝑝𝐻 যসথষ্ট িমাসনা িয়? আকিি মাধযসম Mn(VI) এর স্বর্ঃকবজারণ কবকক্রয়ার রাষায়কনি েমীিরণ কলসখ্া। অনু ঘটসির িাজ িসর
এরূপ এিটি ধার্ব কমৌসলর অিাইে এর নাম ও েংসির্ কলসখ্া। েকিগর্ কমৌল গুকল কবকশরভাগ কক্ষসত্র রকিন িয় কিন?
৭. কবকক্রয়াটি েম্পু ণত িসরা: 𝑀𝑛𝑂4− (𝑎𝑞) + 𝐶2 𝑂42− (𝑎𝑞) + 𝐻 + (𝑎𝑞) →? . দদ্বর্ লবণ ও জটিল লবসণর মসধয পাথতিয কলসখ্া। [𝑁𝑖(𝐶𝑁)4 ]2− এবং [𝑁𝑖𝐶𝑙4 ]2− এর কচৌম্বি
ধসমতর পাথতিয কলসখ্া। 𝐶𝑜(𝑁𝐻3 )5 𝐵𝑟(𝑆𝑂4 ) েংসির্ যু ক্ত এিটি জটিল কযৌসগর জলীয় দ্রবণ 𝐴𝑔𝑁𝑂3 এর জলীয় দ্রবসণর েসে কবকক্রয়া খ্ুব েিসজ িলসদসট োদা অধঃসক্ষপ কদয়। জটিল
কযৌগটির গঠন েংসির্ কলখ্ এবং েংকেষ্ট কবকক্রয়াটি কলসখ্া।
৮. িারণ বযাখ্যা িসরা: (i) [𝐹𝑒(𝐻2 𝑂)6 ]2+ ও [𝑇𝑖(𝐻2 𝑂)6 ]3+ রকিন কিন্তু [𝑍𝑛(𝐻2 𝑂)6 ]2+ ও [𝑆𝑐(𝐻2 𝑂)6 ]3+ বণতিীন (ii) [𝐶𝑜(𝑁𝐻3 )6 ]3+ কর্রসচৌম্বিীয় কিন্তু
[𝐶𝑜𝐹6 ]3− পরাসচৌম্বিীয়। 𝐾4 [𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 ] জটিল কযৌসগ Fe-এর জারন েংখ্যা কনণতয় িসরা। 𝐾3 [𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 ] কযৌসগ পরাচুম্বিীয় ঘু ণনত ভ্রামসির মান ির্ িসব?

Organic Chemistry (28 Marks)
[Haloalkanes and Haloarenes, Alcohos, Phenols and Ethers, Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids, Nitrogen Containg Organic
Compounds, Biomolecules, Polymers, Chemistry in Everyday Life]
১. োইসলাসরাকমসথন-এর বযবিার এবং মানব কদসির উপর ক্ষকর্িারি প্রভাব কলসখ্া। এিটি উদািরণ েিসযাসগ কদখ্াও, স্ট্র্যাসটাকস্ফয়াসর কিভাসব কেয়ন ওজনসি কবসয়াকজর্ িসর।
কলাসরাসবকিসনর োসথ 𝐻𝑁𝑂3 গাঢ় ও গাঢ় 𝐻2 𝑆𝑂4 কমেসনর কবকক্রয়া িী ঘসট কলসখ্া। পকরসবসশর উপর DDT-এর প্রভাব আসলাচনা িসরা। িযাসলাকমসথন গুকলর মসধয োধারণ উষ্ণর্ায়
কিানটি র্রল? এই র্রলসি শুষ্ক ইথার মাধযসম মযাগসনকেয়াম েিসযাসগ গরম িরসল িী ঘসট?

২. কলাসরাফমত ও িকিি ক্ষার েিসযাসগ কফনসলর উত্তপ্তিরসনর কবকক্রয়ার র্ীর কচকির্ েমীিরণ কলসখ্া। লু িাে কবিারি কি? এই কবিারি বযবিার িসর কিভাসব প্রাইমাকর কেসিন্ডাকর ও টাকেতয়ারী
অযালসিািল শনাক্ত িরা যায়? রাইমার টিযমযান কবকক্রয়ার এিটি উদািরণ দাও। কিভাসব কমথানলা ও ইথানলসি পৃ থি িরা যাসব?
৩. এিটি দজব কযৌগ A (𝐶2 𝐻6 𝑂) কোকেয়াম এর েসে কবকক্রয়া কযৌগ B ও িাইসরাসজন গযাে উৎপন্ন িসর। 413K উষ্ণর্ায় A গাঢ় 𝐻2 𝑆𝑂4 এর েসে কবকক্রয়ায় C (𝐶4 𝐻10 𝑂) উৎপন্ন িসর।
373K উষ্ণর্ায় C গাঢ় HI-এর েসে কবকক্রয়ায় D উৎপন্ন িসর। B ও D কি এিসত্র উত্তপ্ত িরসল C পাওয়া যায়। A,B,C,D কি শনাক্ত িসরা।
৪. রূপান্তর িসরা: (i) কবনসজাকয়ি অযাকেে কথসি োলফাকনকলি অযাকেে (ii) অযাকেটিি অযাকেে কথসি মযাসলাকনি অযাকেে (iii) কমথাইল কবকিন কথসি কবযিালকেিাইে (iv) োয়াসনা কবকিন
কথসি কবযিালকেিাইে (v) 𝐶𝐻3 𝐶𝐻𝑂 → 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐 𝑎𝑐𝑖𝑑 (vi) 𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝐶𝐻3
৫. ব্রাকের কবিারি িী ও এর বযবিার কলসখ্া। কোকেয়াম ফসমতট কি 400°C উষ্ণর্া দ্রুর্ উত্তপ্ত িরসল কি ঘসট? ফরকমি অযাকেে ও অযাকেটালকেিাইসের মসধয উপযু ক্ত রাোয়কনি কবকক্রয়া দ্বারা
পাথতিয কলসখ্া। উলফ্-কক্রশনার, গযাটারমযান িচ্, টিসশংসিা, পাকিত ন ও কিালসব কস্মথ রাোয়কনি কবকক্রয়ার উদািরণ দাও।
৬. গ্লুসিাজ ও েু সটাজ এর মসধয কিভাসব পাথতিয িরা যায়? Mutarotation কি? গ্লুসিাসজর েসে কব্রাকমন জসলর কবকক্রয়া কলসখ্া। DNA ও RNA এর মসনামার এিি গুকলর মসধয পাথতিয কি
কি? অযালাকনসনর জু ইটার আয়ন গঠন কলসখ্া। অযালসোজ ও কিসটাজ িী? ভালিানাইসজশন িাসি বসল এবং এটি িরা িয় কিন? কিা পকরমারাইসজশন কি উদািরণেি কলখ্?
৭. কটকরলন-এর মসনামার এিি দুটি কি কি? নাইলন-6,6-এ-6,6 এর র্াৎপযত কলসখ্া। দজবকবসয়াজনক্ষম পকলমার কি এবং উদািরণ দাও। অযাকন্টবাসয়াটিি িাসি বসল? অযােকপকরসনর গঠন
েংসির্ কলসখ্া। Antiseptic িাসি বসল? োধারণ অযান্টাকেে কি ধরসনর কবকক্রয়া দ্বারা পািস্থলীর ক্ষকর্ িসর? পযারাকেটামল এর রাোয়কনি পকরচয় দাও। অযােকপকরন এর পাশতপ্রকর্কক্রয়া কলসখ্া।
oil of wintergreen কি?
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