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িবভাগ-ক 

 1) নীেচর সবকিট �ে�র উ�র দাও:     (১০x১=১০) 

A) �কায়া�াম সরলেদালেকর ��ে� দুিট ধারাবািহক শি��েররপাথ�ক� 

I. বলা যায়না 

II. উধ��েম বােড় 

III. উধ��েম কেম 

IV. সমান থােক 

B) ি�পারমানিবক �মৗেলর �� Microwave বণ�ালীেত Schrodinger সমীকরণ সমাধান করার সময় আমরা 

ধেরিন 

I. Bond Length সমান থােক 

II. Bond Length �বেড় যায় 

III. Bond Length কেম যায় 

IV. বলা যায়না 

  C) Octahedral field এ d1এর Crystal field stabilisation energy ( CFSE ) এর মান 

I. -0.8 ∆0 

II. +0.4 ∆0 

III. -0.4 ∆0 

IV. +0.8 ∆0 



 D) Crystal field stabilisation energy ( CFSE) এরসিঠক �ম : 

I. 3d < 4d < 5d  

II. 3d < 5d < 4d 

III. 5d < 3d < 4d 

IV. 5d < 4d < 3d 

     E) একিট �সেক�াির অ�ালেকাহেলর উদাহরণ হল  

I. 2-��াপানল  

II. িমথানল  

III. িবউটানল  

IV. �কােনািটই নয় 

    F) �ফনল এর সােথ কার িবি�য়ায় িপকিরক অ�ািসড উৎপ� হয়? 

I. নাই�াস অ�ািসড  

II. নাইি�ক অ�ািসড  

III. সালিফউিরক অ�ািসড  

IV. হাইে�াে�ািরক অ�ািসড 

    G) ফরমালিডহাইড ি�গনাড� িবকারক এর সােথ িবি�য়া কের �কান অ�ালেকাহল িক উৎপ� কের?  

I. িমথানল  

II. ��াপানল  

III. িবউটানল 

IV. ইথানল 

   H) সবেচেয় সরলতম অ�ািমেনা অ�ািসড এর নাম িক?  

I. অ�ালািনন  

II. টাইেরািসন  

III. লাইিসন 

IV. �াইিসন 

 I) িনেচর �কানিট ক�ািনজােরা িবি�য়া অংশ�হণ কের না? 

I. �বনজালিডহাইড  

II. ��ারাল  

III. ফরমালিডহাইড 

IV. �কােনািটই নয় 



J) িনেচর �কানিট �ফিলং �বণ �ক িবজািরত কের না? 

I. অ�ািসটালিডহাইড  

II. �বনজালিডহাইড  

III. হাই�ি�অ�ািসেটান 

IV. �ুেকাজ 

 

িবভাগ খ 

2) Benzophenone �যৗগিটর মেধ�ঃ-  

a) িবেশষ �মৗল(N,S,Cl) শনা� কর ল�াসাইন �টে�র সাহােয�।                    ৩x৩=৯ 

b) �যৗগিটর �াব�তা �লখ ও classification উে�খ কেরা।                         ৩+৩=৬                                        

c) নাইে�ােজন যু� �প ও নাইে�ােজন িবহীন �েপর শনা�করণ কেরা।           ৫x৩=১৫  

                            

                             িবভাগ গ 

3) নীেচর সবকিট �ে�র উ�র দাও:(10x2=20)      

a. কণা-তর�ৈ�ততা সং�া� de-Broglie স�ক� �লখ|  

b. শূন�িব�ু শি��র কােক বেল? 

c. ∆0 এবং ∆tএর মেধ� স�ক�িট �লখ । 

d. K3[ Fe(CN)6] এর crystal field stabilisation energy ( CFSE )এরমান িনণ�য় কর । 

e. ফরিমক অ�ািসড অ�ািসিটক অ�ািসড মেধ� �ক �বিশ আি�ক? 

f. Iodoform িক? 

g. Aac2 ও Bac2 এর মেধ�  একটা পাথ�ক� �লখ। 

h. DNP এর পুেরা নাম িক? 

i. �পা�র কেরা :অ�ািসিটক অ�ািসড �থেক িমেথন 

j. একিট ১ িড�ী ও ২ িড�ী অ�ালেকাহেলর উদাহরণ দাও। 

 



4) �য �কান ছিট �ে�র উ�র দাও:-(৬ X ৫ = ৩০) 

a) একমাি�ক বাে� ব�কণার ��ে�  Schrodinger সমীকরণ সমাধান কর| 

b) Crystal field stabilisation energy ( CFSE ) এর মানেকান �কান িবষেয়র উপর িনভ�র কের  

c) ক�ািনজােরা িবি�য়া ি�য়ােকৗশল �লখ। 

d) ি�গনাড� িবকারক �থেক অ�ািসিটক অ�ািসড ��ত কেরা। 

e) টেল� িরেয়েজ� কােক বেল? 

f) জুইটার আয়ন কােক বেল?  

g) িমউটােরােটশন িক ? 

h) নাইে�ােবনিজন �থেক �ফনল �পা�র কেরা। 

 

 

 

 


