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Answer any six questions: 

1.(a) State Aufbau Principle. Write down the electronic configuration of the element with 

atomic number 29. 

(b)  Calculate the decay constant and half-life period of a radioactive element when 25% 

residue is left after 60 minutes. 

2.(a) What do you mean by ‘mass defect’ and ‘nuclear binding energy’? 

(b) Complete the following equations: 

       (i) 13Al27 + 2He4→    ………… + 0n1 

      (ii) 6C14 + 7N14→ …………  

3.(a) How would you detect nitro group in presence of amino group? Give the equation. 

(b) Which group is detected by neutral FeCl3 solution? Give equation.  

4.(a) Compare the stability order of 1o,2o,3o carbocations. 

(b) Lactic acid is optically active but propionic acid is not. – Explain.  

5.(a) Write a note on ‘electrophilic aromatic substitution’ reaction. 

(b) Convert:   Benzene  →  Benzaldehyde. 

6.(a) Write a note on Fajan’s rule. 

(b) Orthonitrophenol is steam volatile but paranitrophenol is not. – Explain. 

7.(a) Write a short note on ‘inert pair effect’. 

(b) Why SiCl4 can easily be hydrolysed but CCl4 cannot? 

8.(a) Write a short note on Fries rearrangement. 

(b) How can you distinguished between CH3CH2NH2 and PhNH2?  
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9.(a) How will you convert an aldopentose to an aldohexose? 

(b) What is Zwitterion? Explain with example. 

 

যে য োন ো ছয়টি প্রনের উত্তর দোওঃ  

১।( ) আউফবোউ  ীতিটি তববৃতি  নরো। ২৯ পোরমোণতব  ক্রমোঙ্ক তবতিষ্ট যমৌলটির ইনল ট্র  
তব যোস যলন ো। 

( ) ৬০ তমত ট সময় পনর য ো  যিজতিয় যমৌনলর ২৫% অবনিষ থো নল যমৌলটির তবভোজ  
ধ্রুবন র মো  ও অর্ধোয়ু গণ ো  নরো। 

২।( ) ‘ভর ত্রুটি’ ও ‘ত উতিয়  বন্ধ  িতি’ বলনি  ী যবোঝোয়। 

( )  ীনের সমী রণটি পূ ধ  নরোঃ  

           (i) 13Al27 + 2He4→    ………… + 0n1 

                  (ii) 6C14 + 7N14→ …………  

 ৩।( ) অযোতমন ো গ্রুনপর উপতিতিনি  োইনট্রোমূল   ীভোনব ি োি  রনব? তবতক্রয়োটি যলন ো। 

( ) প্রিম FeCl3  দ্বোরো য ো   োেধ রী মূল ন   ীভোনব ি োি  রনব? তবতক্রয়োটি যলন ো।  

৪।( ) 1o,2o ও 3o   োনবধো যোটোয়ন র িোতয়ত্ব িুল ো  নরো। 

( ) লযোতি  অযোতসড আনলো  সতক্রয় ত ন্তু প্রতপওত   অযোতসড  য়। বযো যো  নরো। 

৫।( ) টী ো যলন োঃ ইনলনরোতফতল  অযোনরোমযোটি  প্রতিিোপ  তবতক্রয়ো। 

( ) পতরবিধ    নরোঃ যবতি   →  যবিযোতিহোইড। 

৬।( ) টী ো যলন োঃ ফোজোন র সূত্র। 

( ) অনথধো োইনট্রোনফ ল স্টীম উদ্বোয়ী ত ন্তু পযোরো োইনট্রোনফ ল  য় –  োরণ বযো যো  নরো। 

৭।( ) টী ো যলন োঃ ‘ত তিয় যজোনরর প্রভোব’। 

( )SiCl4 সহনজ আর্দ্ধ তবনেতষি হয় ত ন্তু CCl4 হয়  ো –  োরণ ত নদধি  নরো।  

৮।( )টী ো যলন োঃ ফ্রোইস –এর পু তব যোস। 

( ) CH3CH2NH2  এবং PhNH2 এর মনর্য  ীভোনব পোথধ য  রনব।    

৯।( ) এ টি অযোলনডোনপনটোজ –য  অযোলনডোনহনসোস –এ  ীভোনব পতরবিধ    রনব। 

( ) জইুটোর আয়   ী? উদোহরণসহ বযো যো  নরো।            

  

 


