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1. Answer any five questions:  

(a) Write the La-Chatelier’s principle. 

(b) What is the value of ∆G for a reaction at equilibrium? 

(c) Give an example of an azeotropic mixture. 

(d) Why do some solutions deviate from ideal behaviour? 

(e) Define Phase Rule. 

(f) Calculate the number of lattice points per unit cell in a bcc lattice. 

(g) Convert binary number 101 to decimal number. 

 

2.   Answer any ten questions:  

(a) State the second law of thermodynamics. 

(b) Derive the relation between Kc and Kp of a chemical reaction.  

(c) State Nernst distribution law and its limitations. 

(d) Draw the labelled phase diagram of water system. 

(e) Write the number of phase and component of CaCO3 heated in a sealed 

container. 

(f) Define plane of symmetry of a cubic lattice. Give two examples of cubic crystal 

system. 

(g) Write the structure and IUPAC name of the alkene that produces acetone and 

formaldehyde upon ozonolysis. 

(h) Mention the major product formed when propene is treated with HBr. Write 

down the mechanism of the reaction.  

(i) Convert: 2-Butyne  → trans-2-Butene 

(j) State Saytzeff’s rule for the preparation of an alkene with a suitable example. 

(k) Distinguish between RAM and ROM as the component of computer. 

(l)   What is formal potential of a redox system? How is it distinguished from 

standard potential? 
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১। যে য োন ো পোাঁচটি প্রনের উত্তর দোও। 

( ) লো-শ্যোনেললয়োর  ীলেটি যলখ। 

(খ) সোম্যোবস্থোয় এ টি লবক্রিয়োর  ∆G - এর ম্ো   ে?  

(গ) অ্যোক্রিওট্রলপ  লম্শ্রন র এ টি উদোহরণ দোও। 

(ঘ) য োন ো য োন ো দ্রবণ আদশ্ শ দ্রবনণর  যোয় আচরণ  নর  ো – এর  োরণ  ী? 

(ঙ) দশ্ো সূত্রটি যলনখো । 

(চ) এ টি যদহন ক্রি  ঘ  ো োর য লোনস (bcc)  য লোস লবন্দরু সংখযো ল  শয়  নরো । 

(ছ) বোই োলর সংখযো   101 - য  দশ্লম্  সংখযোয় প্র োশ্  নরো।  

২।  যে য োন ো দশ্টি প্রনের উত্তর দোও। 

( ) েোপগলেলবদযোর লিলেয় সূত্রটি লববেৃ  নরো । 

(খ)  য োন ো রোসোয়ল   লবক্রিয়োয় Kc  ও   -এর ম্নযয সম্প শটি প্রলেষ্ঠো  নরো । 

(গ)  ো শনের বন্ট  সূত্র ও েোর সীম্োবদ্ধেো লববেৃ  নরো । 

(ঘ) িল লসনেনম্র লচলিে দশ্ো লচত্র অ্ঙ্ক   নরো। 

(ঙ) আবদ্ধ পোনত্র উত্তপ্ত   CaCO3-এর দশ্ো ও অ্বয়ব সংখযো উনেখ  নরো। 

(চ)  প্রলেসোম্য েল বলনে  ী যবোন ো। ঘ  ো ৃলে য লোনসর দুটি উদোহরণ দোও। 

(ছ) যে অ্যোলল   যেৌগটি ওনিোন োলললসস লবক্রিয়োয় অ্যোলসনিো  ও ফম্ শোললিহোইি উৎপন্ন 

 নর েোর গঠ  ও  IUPAC  োম্ যলখ। 

(ি) যপ্রোলপ  ও   -এর লবক্রিয়োয় উৎপন্ন মু্খয লবক্রিয়োিোে পদোর্ শটি উনেখ  নরো। এই 

লবক্রিয়োর ক্রিয়োন ৌশ্ল ব শ ো  নরো। 

( ) রূপোন্তর  নরো – ২-লবউিোই  →  ট্রোন্স -২-লবউিোই ।     

(ঞ) অ্যোলল   প্রস্তুলেনে যসি্যিনফর ল য়ম্টি উপেুক্ত উদোহরণ সহনেোনগ যলনখো। 

(ি)  ম্পম্পউিোনরর েন্ত্োংশ্  RAM ও   ROM - এর পোর্ শ য উনেখ  নরো।  

(ঠ) িোরণ – লবিোরণ লবক্রিয়োর ফম্ শোল লবভব বলনে  ী যবোন ো ? প্রম্োণ লবভনবর সনে এড় 

পোর্ শ য  ী।               

 


