BANKIM SARDAR COLLEGE
Part – II (1+1+1) Examination 2020
B.Sc. (General)
Subject: CHEMISTRY
Paper: II+III
Group: (1+2)
Time: 2 Hours

Full Marks: 25+25 = 50
(Answer each group in separate Answer-Sheets)

Group: 1
Paper-II (F.M-25)
(Answer in separate Answer-Sheets)
Answer any FIVE Questions from Question 1 to 8

5х5=25

1. (a) কােনা গ ােসর অণু িলর গড়েবগ ও গড় বগেবেগর বগমূ ল বগ বলেত িক বাঝ?

5

2. (a) িবি য়ার

3+2=5

ম ও আণিবকতা বলেত কী বাঝ?

(b) R এর একক CGS ও SI প িতেত লখ।
3. (a) সি য়করন শি

বলেত িক বাঝ? িবি য়ার হার উ তার ওপর িকভােব িনভর কের? 3+2=5

4. (a) Li এর আকিরেকর নাম কর এবং এর িন াশন প িত বণনা কর ।

5

5. (a) সমতাপীয় ও

3+2=5

তাপ

ি য়ার পাথক লখ।

(b) িবেলাম উ তা কী?
6. (a) চলমান সােম র উপর লা শােতিলয়ার নীিত িববৃ ত কর।
(b) ভ া

3+2= 5

হফ ফ া র বলেত বাঝ?

0

7. (a) 25 C উ তায় িব

জেলর pH এর মান 7।জেলর আয়নীয়

বক গণনা কর।এিট িক সাম

এিট িক তাপমাএার ওপর িনভরশীল?

3+1+1=5

8. (a) kp ও kc র মেধ স কিট উপপাদন কর।
(b) Na2CO3 জলীয় বণ

ারীয় িক NaCl এর জলীয় বণ

3+2=5
শম কন?

বক?

Group: 2
Paper-III (A+B) (F.M-25)
(Answer in separate Answer-Sheets)
Answer any FIVE Questions from Question 9 to 16

5х5=25

9. (a) Chromyl chloride পরী ািট িবি য়া সহ লখ।
10. (a) িন িলিখত আয়ন িল কীভােব শনা

5

করেব িবি য়া সহ লখ-i) phosphate, ii) arsenate, iii)

sulphide,

2+2+1=5
2+

11. (a) জলীয় বেণ Ni আয়ন িকভােব শনা

করেব?

3+2=5

(b) Group III ত উপি ত ধাতব মূ লক িলর নাম কী?
12. (a) িশখা পরী া িক? এেত কান অ ািসড কন ব বহার করা হয়?

3+2=5

13. (a) একিট জব যৗেগ উপি ত carbonyl group এর শনা করেণর জন কান িবকারক ব বহার করা
হয়? পরী ািট িবি য়া সহ লখ।
14. (a) Tollen’s িবকারেকর

1+3+1=5

িত লখ।

(b) NaHCO3 ারা কান group শনা

3+2= 5
করা হয়?িবি য়া িট লখ।

15. (a) কান জব যৗেগ S এবং Cl উপি ি্ ত শনা করেত ল াসাইেনর প িতিট সমী েণর
সাহ া্েয লখ।

2+3=5

16. m-dinitrobenzene এ উপি ত functional group এর শনা করেণর জন কান িবকারক ব বহার করা
হয়? িবি য়া িট লখ।

2+3=5

