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যেক োক ো দটুি প্রকের উত্তর দোও (Answer any two questions):                       2 x 5 = 10 

1.  (a) তরলের সান্দ্রতা বেলত কি ববাঝ? সান্দ্রতার এিি িী? এটি তাপমাত্রার সালে িীভালব 
পকরবকতি ত হয়? [What do you meant by viscosity of liquid? Give the unit of viscosity. How 
it is change with temperature?] 

     (b) প্রেম ক্রম কবকক্রয়ার জন্য ববগ সমীিরলের সমািেন্টি কন্ন্িয় ির। ওই সমীিরলের 
সাহালযয ওই কবকক্রয়ার ববগ ধ্রুবলির এিি এবং অর্িায়়ু (t1/2)  কন্ন্িয় ির।[Derive the 
integrated form of rate equation for first order reaction. Using this obtain the unit of the 
rate constant and half life (t1/2) of the corresponding reaction]. 

2. (a) গযালসর সঙ্কট তাপমাত্রা এবং সঙ্কট চাপ িালি বলে? এিটি গযালসর ভযান্ ডার ওয়ােলের 
ধ্রুবি ‘a’ মান্ কন্েিয় ির বযখালন্ TC = 647 K, PC = 218 atm এবং VC  = 0,057 lit/mol.       
[What are critical temperature and critical pressure of a gas?  For a gas, calculate the van 
der Waal’s constant ‘a’ where TC = 647 K, PC = 218 atm and VC  = 0,057 lit/mol]. 

   (b) বেখাও বয আয়তন্ সঙলোর্ন্ী পে গযালসর অে়ুগুকের সঠিি আয়তলন্র চারগুে।[Show that 
the volume correction is equal to four times the actual volume of the bodies of the gas 
molecules.]  

 (3). (a) VSEPR তত্ত্ব অন়্ুসালর NH3   এবং H2O বযৌলগর গঠন্ এবং সঙিরায়ন্ সম্পলিি  আলোচন্া 
ির।[Discuss the structures and hybridisation of NH3  and H2O with the help of VSEPR 
theory].   
(b) হাইলরালজন্ বন্ধন্ িালি বলে? িত র্রলন্র হাইলরালজন্ বন্ধন্ পাওয়া যায়? উোহরেস্বরূপ 
বযাখযা ির।[What is hydrogen bond? How many types of hydrogen bonds found? Explain 
with proper examples]. 

(4) (a) তরলের পৃষ্ঠটান্ িীভালব কন্র্িারে িরলব? এর এিি িী? [How do you determine the 
surface tension of a liquid? What are its unit?] 
(b) বযাখযা ির- (i) গযালসর বেলত্র Cp  এর মান্ Cv এর বেলি ববেী এবং (ii) তাপমাত্রা বাডালে 
অকত অবেযই কবকক্রয়ার হার বালড।[Explain-(i) Cp is greater than Cv of a gas and (ii) Increase 
of temperature invariably increase the rate of reaction]. 
 (5) (a) সঙস্পন্দন্ িালি বলে?  NO3

- এবং CO3
2- এর সঙস্পন্দন্ গঠন্গুকে অঙ্কন্ ির।[ What is 

Resonance? Draw the resonating structures for the ions NO3
-  and CO3

2-]. 
(b)  বযাখযা ির- (i) SnCl4 এিটি সমলযাজী বযৌগ কিন্তু SnF4 এিটি আয়ন্ীয় বযৌগ এবং (ii) 

BF3 অন়্ুর ডাইলপাে বমালমন্ট েনূ্য।[Explain-(i) SnCl4 is a covalent compound but SnF4 is 
ionic and (ii) Dipole moment of BF3 molecule is zero]. 
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