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Group A 

ANSWER ALL THE QUESTIONS (1*10=10) 

1.1) Raoults law  থেকে েখন ববচ্য ুবি হয়? 

a) Δ𝑉𝑚𝑖𝑥 ≠ 0  

b) Δ𝐻𝑚𝑖𝑥 ≠ 0  

c)  Δ𝑉𝑚𝑖𝑥 ≠ 0 ও  Δ𝐻𝑚𝑖𝑥 ≠ 0 

d) থেোকনোটিই নয় 

1.2) NaCl এর জীয় দ্রবকে েটি components েোকে? 

a) 1    b) 2   c)  3   d) 4 

        1.3)  হোইকরোকজন িবিৎদ্বোর এর প্রমোন ববজোরে ববভব(Volt) েি? 

               a) 0        b) 1       c) 2     d) 3  

        1.4) অ্ুোকেন হ এেটি   ________   হোইকরোেোববন 

               i)সমৃ্পক্ত   ii) অ্সমৃ্পক্ত    iii)  দযক োই     iv) থেোকনোটিই নয় 

   1.5) ইবেবকনর েোববন টি বে সংেরোবয়ি 

     i) sp2 ii)sp3 iii)sp iv) থেোকনোটিই নয় 

   1.6) ওকজোকনোোইবসস থস বনম্নববখি থেোন গ্ুোসটি বুবহৃি হয় 

     i)ওকজোন ii)অ্বিকজন iii)েোববন-ডোই-অ্িোইড iii)থলোবরন 

   1.7) spontaneous reaction এর ক্ষেত্রে নীত্রের ক্ষ োন সম্প ক টি সঠি ? 

               a)  ∆G>0   b) ∆G=0   c) ∆G<0    d) ∆G=+2 



        1.8) ক্ষ োত্রনো বিবিযোর ক্ষেত্রে Kp
0   এর মোন ক্ষ োন বিষত্রযর উপর বনর্ক র  ত্রর? 

               a) েোপ    b) িোপমোত্রো    c) সোন্দ্রতো   d) অযতন 

        1.9) এ টি Extensive property এর উদোহরণ: 

               a) র্র  b) সোন্দ্রতো    c)তোপমোেো  d) েোপ 

       1.10) Isothermal process এর ক্ষেত্রে ব  পবরিবতক ত থোত্র ? 

               a) েোপ b) তোপমোেো  c) অযতন d) ঘনত্ব 

   

 

Group-B(Answer all the questions) 

2.1 প্রথম িম বিবিযোর rate equation ক্ষেখ । (3) 

2.2 প্রথম িম এিং বিতীযিমবিবিযোর rate constant এর এ   ব ?(2) 

2.3 Primary এিং Secondary standard solution িেত্রত ব  ক্ষিোঝ ? উদোহরণ দোও ।(3) 

2.4 ছদ্ম প্রথম িম বিবিযো িেত্রত ব  ক্ষিোঝ ? উদোহরণ দোও ।(2) 

3.1 'Newton's law of viscosity'সূেটি ক্ষেখ ।সোন্দ্রতোর এ    ী ?(4) 

3.2 'Arrhenius rate equation'টি ক্ষেখ।(3) 

3.3 বিতীয িম বিবিযোর rate equation ক্ষেখ ।(3) 

4.1 প্রথম িম বিবিযোর গড় অয়ু এিং অর্কোয়ু িেত্রত ব  ক্ষিোঝ ?(3)             

4.2 ক্সোবে  যোবসত্রের equivalent weight  ত ? ক্ষসোবেযোম থোযসোেত্রেট ব  primary standard 
solution?(2) 

4.3 এ টি বনবদকষ্ট পবরমোণ বমথোআে অবসত্রটট দ্রিণ বতবরক্ত 0.05 (M) HCl এর উপবিবতত্রত 250C তোপমোেোয 

হোআড্রবেবসস  রো হে । 20 ml বমবিত দ্রিণ ক্ষনওযো হে এিং NaOH দ্রিণ বদত্রয টোআত্রেশন  রো হে,t সময 

বতিম হত্রে টোআত্রেশত্রন প্রত্রযোজনীয NaOH এর অযতন V এর মোননীত্রে ক্ষদওযো হে :         (5) 

t (min)                  0                20               40              60              infinity 



V (ml)                   20.2          25.6           29.5          32.8            50.4   

বিবিযোর rate constant বনণকয  র । 

Group-C 

ANSWER ALL THE QUESTIONS (2*10=20)  

5.1)ফমবো ববভব েোকে বক ? 

5.2) Accuracy ও precision এর মকযু এেটি পোেবেু থখ| 

5.3)Azeotrope েোকে বক ? 

5.4) ওকজোকনোোইবসস বববিয়োয় বে যরকনর থযৌগ্ উৎপন্ন হয়? 

5.5) Wurtz reaction এ বুবহৃি যোিয টির নোম থখ। 

5.6)অ্ুোবসটিবন এর েোববন টি বে সংেরোয়ন যযক্ত এবং েয়টি বসগ্মো বন্ধন ও পোই বন্ধন উপবিি? 

5.7) 1105 K তোপমোেোয Kp
0এর মোন 0.63  

  SO2 (g) + 1/2 O2 (g) = SO3 (g) বিবিযোটির প্রমোণ ম়ুক্ত শবক্তর পবরিতক ন গণনো  র । 

       5.8) Van't Hoff equation টি ক্ষেত্রখো । 

5.9)ধ্রুি  অন্তঃ ক্ষেবসযোে ক্ষ োন্ এর নীবতটি ক্ষেত্রখো । 

       5.10)State function এিং path function িেত্রত ব  ক্ষিোঝ ? 

ANSWER ANY SIX (6*5=30) 

6) বমকেন থেকে ইকেন প্রস্তুি েকরো। 

7) টীেো থখ মোেব বনেফ বববিয়ো 

8) েযোসোবতবেযোর এিং ব্রোউন এর নীবত গুবে ক্ষেত্রখো । 
9) Kp

0এিংKc
0এর মত্রর্য সম্প ক টি বনণকয  র । 

10) রোউও কসর সূত্র থমকন চ্ক এরম দ্রবকনর বোষ্পচ্োপ- mole ভগ্োংল থখ টি থদখোও. এখন 
থেকে বেভোকব িয বম স্ফয  নোঙ্ক mole ভগ্োংল থখ টি থদখোকব?(3+2) 

11) a) হোডব ওয়ুোর ও সফ ওয়ুোর েোকে বক ? (1+1) 
b) জোরে ববজোরে ববভব এ জটি থযৌগ্ গ্ঠকনর প্রভোব উদোহরে সহ বুোখুো েকরো। (3) 

       12)  Crystalline solid এিং Amorphous solid িেত্রত ব  ক্ষিোঝোয  



    13) Extensive এিং Intensive propertyিেত্রত ব  ক্ষিোঝোয উদোহরণসহ ক্ষেখ । 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  


