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বনচের প্রশ্নগুবির উত্তর দাও। (প্রবতবি প্রচশ্নর মান ২) 

1. 'জীবাশ্ম জ্বালানন' বলতে কী ববাঝ? 
2. 'নিনহাউস প্রভাব কী' এর ক্ষনেকর প্রভাব গুনল কী? 
3. জজবগ্যাস বা বাতয়াগ্যাস কাতক বতল? বাতয়া গ্যাতসর উপাদান গুনল বলত া। 
4. ট্রতপানিয়ার কাতক বতল? এতক  'কু্ষব্ধমন্ডল' বলার কারণ কী? 
5. সুপারসননক বজট বেন ওতজান স্তর ধ্বংতসর জনয নকভাতব দায়ী? অথবা, ওতজান 

স্ততরর নাইতট্রাতজনর অক্সাইড ব ৌগ্ গুনলর উৎস কী? এগুনল নকভাতব ওতজান স্ততরর 
ক্ষনে কতর? 

6. প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও প্রমাণ উষ্ণো বলতে নক ববাঝায়? 
7. আণনবক গ্নে ও পাতের বদওয়াতলর সতে অনুর সংঘতষের ধারণার নভনিতে গ্যাতসর 

চাতপর বযা যা কতরা। 
8. পরমশূনয উষ্ণো কাতক বতল 
9. CGS পদ্ধনেতে ও SI -বে বক্ষেফতলর একক কী? 
10. পরমশূনয উষ্ণ থাতক 'পরম' বলা হয় বকন? 
11. চালেতসর সূে বথতক পরমশূনয উষ্ণোর মান ননণেয় কতরা। 
12. উষ্ণোর পরম বেল কাতক বতল? পরম উষ্ণো কী? 
13. সবেজনীন গ্যাস ধ্রুবতকর মােীয় সংতকে ননণেয় কতরা। 
14. গ্যাতসর অনুর গ্নের উপর উষ্ণো হ্রাস বা বৃনদ্ধর প্রভাব কী? 
15. প্রচনলে বা নচরাচনরে শনি উৎস বলতে কী বুঝায়? 
16. অপ্রচনলে বা অনচরাচনরে শনি উৎস বলতে কী ববাঝায়? 
17. 30° C  ও 300 K উষ্ণো দুনটর মতধয বকাননটর মান ববনশ ও বকন? 
18. জদননিন জীবতন বসৌরতকাষ ও বসৌরপযাতনতলর বযবহার গুনল বলত া। 
19. অবেল বলন্সতক অপসারী বলন্স বলা হয় বকন? 
20. নচেসহ সংজ্ঞা বল —বলতন্সর (i) বক্রো বকন্দ্র (ii) বক্রো বযাসাধে (iii) প্রধান 

অক্ষ। 
21. আতলার সাতপতক্ষ লঘু ও ঘন মাধযতম বলতে কী ববাঝ? 
22. হ্রস দৃনির কারণ গুনল বলত া? 



23. উিল বলন্স ও অবেল বলন্স কাতক বতল? 
24. দৃশযমান বণোলী কাতক বতল? 
25. বলতন্সর বক্ষতে ননম্ননলন ে নবষয়গুনলর সংজ্ঞা দাও—নিেীয় মু য বফাকাস বা মু য 

বফাকাস এবং বফাকাস জদঘেয। 
26. েন়িৎ পনরবহন ও োপীয় পনরবহতনর মতধয সাদৃশয বলত া। 
27. বসলনসয়াস ও ফাতরনহাইট বেতল দীঘে প্রসারণ গুণাতের মান নক একই হতব? 

এতদর মতধয সম্পকে বলত া। 
28. প্রনেসরতণর সূে বথতক প্রনেফলতনর সূে নকভাতব ননণেয় করা  ায়? 
29. উিল ও অবেল বলন্স বক নকভাতব শনািকরণ করা  ায়? 
30. একনট লাল কাাঁতচর মতধয নদতয় সূ েতক বদ তল বকমন বদ াতব? 
31. বকান বস্তুর জরন ক নববধেন 2.5। এর অথে কী? 
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32. জদঘেয প্রসারণ বকান বকান নবষতয়র উপর ননভের কতর? 
33. সংজ্ঞা দাও—আতলার বকন্দ্র। 
34. বণোলী কাতক বতল? বণোনলর উপাদান গুনল উতে  কতরা। 'ববননআসহকলা' কী? 
35. বকান গ্যাতসর আয়েন প্রসারণ গুণাে 1
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°𝐶−1 বলতে কী ববাঝায়? 

36. েন়িৎ প্রবাতহর ফতল পনরবাহী উিপ্ত হয় বকন? 
37. েন়িৎবাহী সনলনতয়ড দন্ড চুম্বতকর মতো আচরণ বদ ায় বকন? 
38. শটে-সানকেট হতয়তে বলতল নক ববাঝ? 
39. জদননিন জীবতন বযবহৃে হয় এমন কতয়কনট  তের নাম বল   াতে েন়িৎ প্রবাতহর 

োপীয় ফতলর বযবহানরক প্রতয়াগ্ ঘটাতনা হয়। 
40. বেনমং -এর বামহস্ত ননয়মনট বলত া। 
41. োপমাোর সতে েন়িৎনবভতবর েুলনা করা  ায় বকন? 
42. হ্রস্ব বেেনী বা শটে-সানকেট বলতে নক ববাঝ? 
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43. দুনট বরাতধর সমান্তরাল সমবাতয়র েুলয বরাধ 2.4Ω একনট বরাধ 4Ω হতল অপর 
বরাধনটর মান কে? 

44. েন়িৎ পনরবাহীর ওপর চুম্বতকর নক্রয়া সংক্রান্ত বেনমং এর বাম হস্ত ননয়মনট নববৃে 
কতরা। 

45. েন়িৎ প্রবাতহর অনভমু  থাকা সতেও এনট বেলার রানশ বকন? 
46. জবদুযনেক বানে ac বা dc ব তকাতনা সরবরাহ লাইতন বযবহার করা  ায় বকন? 
47. েন়িৎ চুম্বকত্ব সম্পনকেে অযানম্পয়াতরর সন্তরণ ননয়মনট বলত া। 
48. পনরবাহীর বরাতধর উপর চাতপর প্রভাব কী? 
49. পৃনথবীর নবভাতবর মান শূনয ধরা হয় বকন? 
50. বরাদ্ধ ও বরাধাে এর মতধয ব নট পদাতথের ননজস্ব ধমে বসনটর সংজ্ঞা দাও। অথবা, 

বরাধাতের সংজ্ঞা দাও। 
51. বকান পনরবাহীর দু প্রাতন্ত 10V নবভবপাথেকয প্রতয়াগ্ করতল 0.1A েন়িৎপ্রবাহ হয়। 

পনরবাহীর বরাধ কে? 
52. নির েন়িৎ সংক্রান্ত কুলতম্বর সূে নববৃে কতরা ও এর গ্ানণনেক রূপনট বল । 
53. শনি ও সাশ্রয়কারী উপাদান নহতসতব বেে আতলাকদায়ক বানে বা ভাস্বর বানে 

উপ ুি নয় বকন? 
54. নননদেি োপমাোয় বকান নননদেি উপাদাতনর পনরবাহীর বরাধ কী কী নবষতয়র উপর ও 

নকভাতব ননভের কতর? 
55. একনট পনরবাহীর বরাধ 5Ω। এর প্রবাহমাো 3A বথতক ববত়ি 8A হতল, 

পনরবাহীনটর প্রান্তীয় নবভতবর কী পনরবেেন হতব? 
56. দুনট পনরবাহীর প্রথমনটর বরাদ নিেীয়নটর নেনগুণ, প্রথমনটর মধয নদতয় েন়িৎ প্রবাহ 

নিেীয়নটর নিগুণ। পনরবাহী দুনট নবভবপ্রতভদ এর অনুপাে কে? 
57. একনট লম্বা এবং একনট বোট োমার োতরর বভের নদতয় একই সময় ধতর একই 

েন়িৎ প্রবাহ পাঠাতল লম্বা োরনট ববনশ গ্রম হতব বকন? 
58. বেজনিয়ো কয় প্রকার ও কী কী? 
59. সংজ্ঞা বল —প্রাকৃনেক বেজনিয়ো ও কৃনেম বেজনিয়ো। 



60. একই প্রকার দুনট োতরর মধয নদতয় একই েন়িৎ প্রবাহ  থাক্রতম 1 নমননট এবং 5 
নমননট ধতর পাঠাতনা হল। নিেীয় োতর উৎপন্নো প্রথম োতর উৎপন্ন োতপর কে 
গুণ হতব? 

61. েন়িৎ প্রবাহ মাোর SI এবং বযবহানরক এককনট কী? োর সংজ্ঞা দাও। 
62. েন়িৎক্ষমোর সংজ্ঞা দাও। 
63. বেজনিয়োর নবনভন্ন বযবহার গুতলা আতলাচনা কতরা। 
64. ননউনিয় সংত াজনতক োপ ননউনিয় নবনক্রয়া বতল বকন? 
65. জদননিন জীবতন বযবহৃে হয় এমন কতয়কনট  তের নাম বলত া। 
66. ক্ষারীয় মৃনিকা ধােু বলতে কী ববাঝ? 
67. বমতন্ডনলতফর প োয়-সারণী ত্রুনটগুনল উতে  কতরা। 
68. বলাহার চামতচর ওপর ননতকতলর প্রতলপ নদতে কযাতথাড, অযাতনাড ও েন়িৎনবতেষয 

নহতসতব কী কী ননতে হতব। 
69. মরতচ প়িা বথতক রক্ষা করতে বলাহার ওপর নজংক বলপন না নটন বলপন—বকাননট 

ববনশ উপত াগ্ী হতব? 
70. 'আদশে বমৌল' বলতে নক ববাঝ? 
71. 'মুদ্রা ধােু' কাতদর বলা হয়? এরা প োয়-সারনণর বকাথায় অবনিে? 
72. একনট উদাহরণ নদতয় বদ াও ব  আয়নীয় ব ৌতগ্র আয়নগুনলর অিকপূনেে ো়িা 

আয়নীয় ব ৌগ্ গ্নঠে হতে পাতর না। অনুরূপ প্রশ্ন, এমন একনট আয়নীয় ব ৌতগ্র 
গ্ঠন প্রনক্রয়া বণেনা কর  ার উপাদান আয়নগুনলর অিকপূনেে ঘতটনন। 
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73. আতয়ানাইতজশন শনি বলতে কী ববাঝায়? এর একক কী? 
74. েন়িৎত াজী ও সমত াজী ব ৌতগ্র দুনট ধতমের েুলনা কতরা। 
75. েন়িৎ ব াজযো কাতক বতল? 
76. অযালুনমননয়াম পাতে বমারা আচার বা চাটনন  াওয়া উনচে নয় বকন? 
77. উপ ুি রাসায়ননক নবনক্রয়ার সাহাত য বদ াও ব  H2S একনট নবজারক পদাথে। 
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78. েন়িৎত াজী বা আয়নীয় ব ৌগ্ নকভাতব সৃনি হয়? অনুরূপ প্রশ্ন, েন়িৎত াজী বা 
আয়নীয় বন্ধন বলতে কী ববাঝ? 

79. গ্নলে বা দ্রবীভূে অবিার েুলনায় কনঠন অবিায় আয়নীয় ব ৌতগ্র েন়িৎ 
পনরবানহো  ুব কম হয় বকন? 

80. NaCl-এর জলীয় দ্রবতণ AgNO3 দ্রবণ ব াগ্ করতল অেযন্ত দ্রুে নবনক্রয়া ঘতট 
বকন? 

81. HCl গ্যাস েন়িৎ পনরবহন কতর না, নকন্তু HCl-এর জলীয় দ্রবণ েন়িৎ পনরবহন 
কতর বকন? অথবা, সমত াজী ব ৌগ্ নক ক তনা েন়িৎ পনরবহন করতে পাতর? 
উদাহরণসহ বযা যা কতরা। 

82. োমা োতপর সুপনরবাহী—এই ধমেনটর বযবহানরক প্রতয়াগ্ উতে  কতরা। 
83. আয়নীয় ব ৌগ্গুনল গ্নলে বা জতল দ্রবীভূে অবিায় েন়িৎ পনরবহন কতর, নকন্তু 

কনঠন অবিায় এরা েন়িৎ পনরবাহীর নয় বকন? 
84. প োয়গ্ে ধমে নয় এরূপ কতয়কনট ধতমের উদাহরণ দাও। 
85. েন়িদনবতেষণ কী? জতলর মতধয সামানয অযানসড বা ক্ষার বা লবণ ব াগ্ করা হতল 

েতবই জতলর েন়িদনবতেষণ করা  ায়—এর কারণ কী? 
86. গ্যালভানাইতজশন কাতক বতল? 
87. কপার সালতফতটর জলীয় দ্রবতণ নজংতকর টুকতরা বফলতল নক ঘটতব? 
88. োমা োতপর সুপনরবাহী—এই ধমেনটর বযবহানরক প্রতয়াগ্ উতে  কতরা। 
89. নক ঘটতব   ন বফনরক বিারাইতডর জলীয় দ্রবতণর মতধয নদতয় অযাতমাননয়া গ্যাস 

চালনা করা হয় 
90. 'গ্যালভানাইতজশন' কাতক বতল? 
91. উদাহরণসহ  ননজ ও আকনরক এর মতধয পাথেকয বলত া। 
92. অযামালগ্াম বা পারদ-সংকর কাতক বতল? উদাহরণ দাও 
93. ধূমায়মান নাইনট্রক এনসড কী? অম্লরাজ কী? এর একনট বযবহার বলত া। 
94. আদ্র বায়ুতে বফতল রা তল অযালুনমননয়াম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না— বযা যা কর। 
95. অযালুনমননয়ামতক আত্মরক্ষায় সক্ষম ধােু বলা হয় বকন? 



96. ননম্ননলন ে ধােুগুনলর আকনরতকর নাম ও সংতকে নচে সহ বদ াও—Fe, Cu, Zn, 

Al. 

97. জলীয় বাষ্পমুি অযাতমাননয়া গ্যাসতক নকভাতব সংিহ করা হয়? 
98. মরতচ কাতক বতল? মরতচ প়িার শেেগুনল বলত া। 
99. জজব ও অজজব ব ৌতগ্র মতধয নেননট পাথেকয বল  
100. অযালুনমননয়াম, োমা নকংবা দস্তা নননমেে পাতে রা া অনম্লক প্রকৃনের  াদয িহণ করা 

উনচে নয় কারণ কী? 
101. জজব অনবতেষয পনলমার কী? উদাহরণ দাও। 
102. েরল বাতয়াফুতয়ল ও গ্যাসীয় বাতয়াফুতয়লর প্রনেনটর একনট কতর বযবহার বলত া। 
103. আতলয়া কী? এনট নকভাতব উৎপন্ন হয়? 
104. LPG কী? 
105. পনলমার ও মতনামার বলতে নক ববাঝ? উদাহরণ দাও। 
106. ইনথনলতনর প্রধান প্রধান বযবহার গুনল উতে  কতরা। 
107. সমতগ্ােী বশ্রণী কী? উদাহরণসহ বলত া। 
108. পনলনথতনর মতনামাতরর নাম ও সংতকে বল  পনলনথতনর বযবহার উতে  কতরা। 
109. বগ্ লুকাতসর গ্যাস আয়েন সূেনট বলত া। 
110. জ্বালানন রূতপ CNG বযবহাতরর সুনবধা গুনল উতে  কতরা। 
111. কাবেন পরমাণুর কযানটতনশন ধমে বলতে কী ববাঝ? 
112. নমনথতলতটড নিনরট বা নডতনচাডে নিনরট কী? এর বযবহার বলত া। 
113. LPG নসনলন্ডাতরর গ্যাতসর মতধয বকান সালফার ব ৌগ্নট নমনশ্রে থাতক? উি ব ৌগ্নট 

বমশাতনার কারণ কী? 
114. অযানসনটনলতনর প্রধান প্রধান বযবহার গুনল উতে  কতরা। 
115. CNG-এর বযবহার গুনল বলত া। CNG-এর বযবহাতরর একনট পনরতবশগ্ে সুনবধা 

উতে  কতরা। 
116. জীবাষ্ম জ্বালানন বযবহাতরর েুলনায় পুননেবীকরণত াগ্য শনির বযবহার ববনশ 

লাভজনক—দুনট কারণ বলত া। 
117. ইথানলতক শুষ্ক করতে ধােব Na বযবহার করা হয় না বকন? 



বনচের প্রশ্নগুবির উত্তর দাও। (প্রবতবি প্রচশ্নর মান ৩) 

1. নির োপমাোয় বকান নননদেি ভতরর গ্যাতসর আয়েন ও চাপ  থাক্রতম 750mL ও 
80cm Hg। এই োপমাোয় কে চাতপ গ্যাসনটর আয়েন 1000mL হতব? 

2. আদশে গ্যাস ও বাস্তব গ্যাতসর মতধয পাথেকয বলত া। 
3. গ্যাস সম্পনকেে চালেতসর সূেনট নববৃে ও বযা যা কর এবং সূেনটতক গ্ানণনেক রূতপ 

প্রকাশ কতরা। 
4. STP-বে 91cm³ আয়েতনর বকান গ্যাসতক উিপ্ত কতর উষ্ণো করা হতলা। গ্যাতসর 

চাপ অপনরবনেেে থাকতল, ওই গ্যাসনটর আয়েন কে হতব? 
5. সাধারণ উষ্ণোয় 23gNa জতলর সতে নবনক্রয়া কতর কে িাম NaOH উৎপন্ন 

করতব? 
6. গ্যাতসর অনুগুনলর গ্নেশীলোর স্বপতক্ষ দুনট  ুনি দাও। 
7. নজংক অক্সাইড বক কাবেন সহত াতগ্ উিপ্ত করতল ধােব নজংক ও কাবেন 

মতনাক্সাইড উৎপন্ন হয়। 40.685g নজংক অক্সাইড বথতক 31.785g নজংক ও 
14.000g কাবেন-মতনাক্সাইড উৎপন্ন করতে কে িাম কাবেন প্রতয়াজন হতব? 
নবনক্রয়ানটতে কে বমাল কাবেন-মতনাক্সাইড উৎপন্ন হয়? 

8. দুনট দতন্ডর ববধ, প্রিতেতদর বক্ষেফল ও োপ পনরবানহোে প্রতেযকনটর অনুপাে 
1:2 হতল োপীয় বরাতধর অনুপাে কে হতব? 

9. দপেতণর উতেষ বলতে কী ববাঝ? বগ্ালীয় দপেতনর সাহাত য বস্তুর েুলনায় কু্ষদ্র 
সদনবম্ব বপতে বগ্তল েুনম ব  বগ্ালীয় দপেণ বযবহার করতব বসনটর প্রকৃনে কী 

10. অনেতবগুনন রনশ্মর বযবহার ও ক্ষনেকারক প্রভাব বলত া। 
11. প্রনেসরতণর সূে দুনট নববৃে ও বযা যা কতরা। 
12. বলতন্সর ক্ষমো বলতে কী ববাঝায়? এর একক কী? 
13. বকান পদাতথের োপ পনরবানহোে বলতে কী ববাঝায়? এর CGS ও SI একতকর 

মতধয সম্পকে িাপন কতরা। 
14. দৃশযমান ও অদৃশয আতলা বলতে কী ববাঝায়? উদাহরণ দাও।  
15. 𝛾-রনশ্মর বযবহার ও ক্ষনেকারক প্রভাব বলত া। 
16. 𝑥-রনশ্ম ও 𝛾-রনশ্মর মতধয পাথেকয বলত া। 



17. শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বণোলী কাতক বতল? 
18. গ্ান়ির কুয়াশা বভনদ আতলা হলুদ হয় বকন? 
19. উদাহরণ সহ সংজ্ঞা দাও— প্রাথনমক বণে, বগ্ৌণ বণে, পনরপূরক বণে। 
20. বস্তুনট f ও 2f -এর মতধয অবনিে। অথবা উিল বলতন্সর সাহাত য নকভাতব সদ্, 

অবশীষে এবং নববনধেে প্রনেনবম্ব গ্নঠে হয়? 
21. সূত োদয় বা সূ োতস্তর সময় সূ েতক লাল বদ ায় বকন? 
22. বস্তুর োপীয় বরাধ কী? বকান বস্তুর ববধ d ও প্রিতেতদর বক্ষেফল A। বস্তুনটর 

উপাদাতনর োপ পনরবানহো Q। পনরবানহে োতপর হাতরর সতে বস্তুনটর োপীয় 
বরাতধর সম্পকে কী? 

23. সংজ্ঞা বলত া—েরতলর আপাে প্রসারণ গুণাে। 
24. একনট অবেল দপেতণর বফাকাস জদঘেয 15cm। আবেেন দপেতণর সামতন বকাথায় 

একনট বস্তু রা তল বনধেে সদনবম্ব ও বনধেে অসদনবম্ব গ্নঠে হতব? 
25. X-রনশ্ম কী? X-রনশ্মর দুনট ধতমের উতে  কতরা। 
26. একবননে ও বহুবননে আতলা বলতে কী ববাঝায়? 
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27. বকান ধােব োতরর বরাধ। োরনটতক বটতন নিগুণ করা হতল ওর বরাধ কে হতব? 

ধতর নাও, োতদর আয়েন অপনরবনেেে থাতক। 
28. বরাতধর বশ্রণী সমবায় ও সমান্তরাল সমবায় কাতক বতল? 
29. নফউজ োর কী? এনট বেেনীতে নকভাতব  ুি করা হয়? 
30. েন়িৎপ্রবাতহর োপীয় ফল সংক্রান্ত জুতলর সূে গুনল বলত া এবং সমীকরতণর 

আকাতর প্রকাশ কতরা। 
31. 200V____ 100W একনট জবদুযনেক বানেতক (i) 300V এবং (ii) 110V  

সরবরাহ লাইতনর  ুি করা হতল নক ঘটতব? প্রতেযক বক্ষতে উির বযা যা দাও। 
32. েন়িৎ চুম্বকীয় আতবশ বলতে কী ববাঝ? একনট দন্ড চুম্বতকর N বমরুতক একনট 

বদ্ধকুণ্ডলীর অক্ষ বরাবর সরাতে থাকতল কী ঘটতব? 
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33. েন়িৎ বকাতষর অভযন্তরীণ বরাধ ও নি বভাল্ট কাতক বতল? 
34. 220V-60W ও 110V-60W জবদুযনেক বানে দুনটর বরাতধর অনুপাে ননণেয় কতরা। 
35. েন়িৎ চুম্বক কাতক বতল? এর শনি নকভাতব বা়িাতনা  ায়? এনট কয় প্রকার ও কী 

কী? এর বযবহার বলত া। 
36. বাতলো চতক্র ঘূণেতনর বক্ষতে কী ঘটতব  নদ েন়িৎ প্রবাহ নবপরীেমু ী হয়?, চুম্বতকর 

বমরু দুনটতক উতল্ট বদওয়া হয়?, েন়িৎ প্রবাহ নবপরীেমু ী ও চুম্বতকর বমরুদুনটতক 
উতল্ট বদওয়া হয়? এবং dc এর পনরবতেে ac পাঠাতনা হয়? 

37. ননউনিয় নবভাজন ও ননউনিয় সংত াজন এতদর মতধয বকাননটতে ববনশ শনি উৎপন্ন 
হয় বযা যা কতরা। 

38. বেজনিয় পনরবেেন ও রাসায়ননক পনরবেেতনর পাথেকয বলত া। 
39. ওহতমর সূে বথতক নকভাতব বরাতধর ধারণা এবং বরাতধর সংজ্ঞা পাওয়া  ায় ো 

বলত া। 
40. বান়িতে জবদুযনেক লাইতন আনথেং বকন করা হয়? 
41. বলতের সূতের সাহাত য শনির সংরক্ষণ নীনে বযা যা কতরা? 
42. উদাহরণসহ ননউনিয় নবভাজন প্রনক্রয়া বযা যা কতরা। নকভাতব এই প্রনক্রয়ায় শনি 

উৎপন্ন হয়? 
43. শনি সাশ্রয়কারী উপকরণ নহতসতব ভাস্বর বানটর েুলনায় CFL ও LED উৎকৃি 

নবতবচনা করা হয় বকন? 
44. উদাহরণসহ ননউনিয় সংত াজন প্রনক্রয়া বযা যা কতরা। 
45. বকান বমৌতলর বেজনিয়ো সমূ্পণে ননউনিয়াস জননে ঘটনা—বযা যা কতরা। 
46. প োয় ও বশ্রণী বরাবর পারমাণনবক বযাসাধে নকভাতব অপনরবনেেে হয়? 
47. েন়িৎ অনবতেষয পদাথে কাতক বতল? উদাহরণ দাও। 
48. বসানডয়াম বিারাইড এর সংতকে NaCl না নলত  কী বল া উনচে?—বযা যা কতরা। 
49. েন়িৎ নবতয়াজন ও োপীয় নবতয়াজন এর পাথেকয বলত া। 
50. বন্ধন ইতলকট্রন-তজা়ি ও ননঃসে ইতলকট্রন-তজা়ি বলতে কী ববাঝ? 
51. অযাতনাড মাড কী? এর গুরুত্ব বলত া। 
52. বমৌতলর েন়িৎ ঋণাত্মকো বলতে কী ববাতঝা? 



53. প োয় এবং বশ্রণী বরাবর এর নকরূপ পনরবেেন লক্ষয করা  ায়? 
54. দুনট বমৌল A ও B এর পরমাণু ক্রমাে  থাক্রতম 19 এবং 17। A ও B 

রাসায়ননকভাতব সং ুি হতল কী ধরতনর ব ৌগ্ গ্ঠন করতব? বোমার উিতরর 
সাতপতক্ষ  ুনি দাও। 

55. দীঘে প োয় সারনণর কতয়কনট ত্রুনট উতে  কতরা। 
56. েীব্র সনক্রয় ধােু, বসানডয়াম (Na) জতলর সাতথ সাধারণ উষ্ণোয় নবতিারণ সহ 

নবনক্রয়া কতর। আবার বিানরন (Cl) সনক্রয় ধােব বমৌল  ার েীব্র জারক ধমে 
আতে। েতব NaCl ব ৌগ্নটতক  াদয লবন নহতসতব আমরা ননরাপতদ বযবহার করতে 
পানর নকভাতব? 
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57. X, Y ও Z বমৌল নেননটর পারমাণনবক সং যা  থাক্রতম 6, 9 ও 12। এতদর মতধয 

বকাননট অযানায়ন গ্ঠন করতে পাতর? বকাননট কযাটায়ন গ্ঠন করতে পাতর? Y ও 
Z রাসায়ননক বন্ধতন আবদ্ধ হতল কী ধরতনর বন্ধন সৃনি হতব? উৎপন্ন ব ৌতগ্র 
সংতকে কী হতব? 

58. A, B ও C মূলয নেননট পরমাণু ক্রমাে  থাক্রতম 9, 13 এবং 17 । আধুননক বা 
দীঘে প োয় সারনণতে এতদর অবিান ননণেয় কতরা। বমৌল গুনলর মতধয বকাননট 
সবোতপক্ষা েন়িৎ ধনাত্মক এবং বকাননট সবতচতয় েন়িৎ ঋণাত্মক? 

59. 'ওনলয়াম' কাতক বতল? 
60. শেে ও শনমোর রাসায়ননক সমীকরণ সহ ইউনরয়াতক নকভাতব নশল্প উৎপাদন করা 

হয় বলত া। 
61. নশক্ষাতক্ষতে অযাতমাননয়ার প্রধান প্রধান বযবহার গুনল উতে  কতরা। 
62. লাইকার অযাতমাননয়া ও েরল অযাতমাননয়া বলতে কী ববাঝ? 
63. নাইতট্রাতজতনর পরীক্ষাগ্ার প্রস্তুনেতে অযাতমাননয়াম নাইট্রাইতটর গ্াত়িা জলীয় দ্রবণ 

সরাসনর উিপ্ত না কতর সম আণনবক অনুপাতে নমনশ্রে অযাতমাননয়াম বিারাইড ও 
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বসানডয়াম নাইতট্রজটর নমশ্র গ্াত়িা জলীয় দ্রবণ উিপ্ত করা হয় বকন? সনমে 
রাসায়ননক সমীকরণ সহ উির দাও। 

64. পরীক্ষাগ্াতর এতমাননয়া গ্যাস প্রস্তুনের নীনে, প্রতয়াজনীয় রাসায়ননক দ্রবয, নবনক্রয়ার 
শেে ও নবনক্রয়ার সনমে সমীকরণ বলত া। 

65. শেে ও শনমে রাসায়ননক সমীকরণ সহ ইউনরয়াতক নকভাতব নশতল্পাৎপাদন করা হয় 
বলত া। 

66. মযাগ্তননসয়াম এর সতে একনট বণেহীন, গ্ন্ধহীন গ্যাস, A-এর নবনক্রয়ায় B-ব ৌগ্ 
উৎপন্ন হয়। B-ব ৌগ্তক জল নদতয় বফাটাতল ঝাাঁঝাতলা গ্ন্ধনবনশি C-গ্যাস উৎপন্ন হয় 
 া HCl নসি কাাঁচদতন্ডর সংিতশে ঘন সাদা বধাাঁয়া D-উৎপন্ন কতর। A, B, C ও 
D-বক সনাি কতরা। নবনক্রয়াগুনলর সমীকরণ দাও। 

67. C2H6-বক সমৃ্পি হাইতরাকাবেন বলা হয় নকন্তু C2H4-তক অসমৃ্পি হাইতরাকাবেন 
বতল বকন? 

68. 1g N2 গ্যাতসর অনুর সং যা কে?  
69. 3 mol NH3 গ্যাতসর ভর কে? STP-বে ওই পনরমাণ গ্যাতসর আয়েন কে?  
70. 2H2+O2→2H2O সনমকরণনট বথতক কী কী নবষয় জানা  ায়?  
71. বেজনিয়ো কাতক বতল? একনট বেজনিয় নবনক্রয়ার সনমকরণনট ননম্নরূপ—   

92U
238 → ZThA + 2U

4। A ও Z এর মান কে?  
72. 𝐴18

40  এই বমৌলনটতক প োয়-সারণীর বকান বশ্রণীতে বসাতনা  ুনিসংগ্ে ও বকন?  
73. HCl, HNO3 এবং H2SO4 এর নশতল্পাৎপাদতন চকৃে   
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রেনাধমমী প্রশ্ন (প্রবতবি প্রচশ্নর মান ৫) 

1. েরল বব্রানমতন অনেনরি পনরমাণ অযানসনটনলন গ্যাস চালনা করতল কী চাকু্ষষ 
পনরবেেন ঘতট? কী রাসায়ননক নবনক্রয়া ঘতট? নবনক্রয়ানটর সনমে সমীকরণ বলত া। 

2. নমতথতনর সতে বিানরনার প্রনেিাপন প্রনক্রয়ার শেে কী? নবনক্রয়ানটর প্রথম ধাতপর 
সনমে সমীকরণ দাও। 
 

 
 

মাধ্যমমক পরীক্ষার প্রমিটি মিষয়ের সায়েশন পাওোর েনয 
আমায়ের টেমিগ্রাম চ্যায়নয়ি যকু্ত হন- 

 
 

JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL 
 
 

https://t.me/ebeducational

