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

(1). (a) 'আ্যজিওট্রজিক জিশ্রণ' কাকক বকে? উদাহরণ দাও। [What is Azeotropic mixture? Give 
example.] 

     (b) A এবং B দটুি তরে, A-B জিকেকির বাষ্পচাি-গাঢ়ত্ব লেখজচত্র অঙ্কন কর লেখাকন লিাট 
বাষ্পচাকির জবচুযজত িকববাচ্চজবন্দ ুিহ রাউল্ট িূত্র লেকক ধনাত্মক (কদওযা আ্কে P0

A>P0
B)। 

[A and B are two liquids, draw the plot for vapour pressure-composition for A-B system 
where total vapour pressure deviation hightpoint  positive from Raoult’s law (given 

P0
A>P0

B )]. 
(2). (a) CST কাকক বকে? CST লত স্বাতন্ত্র িাত্রা গণনা কর। 

[What is CST? Calculate degree of freedom at CST]. 
(b) িকের দশাজচত্র অঙ্কন ককরা। িাধারণ জহিাঙ্ক, সূ্ফটনাঙ্ক এবং ত্রত্রধ জবন্দ ুজচজিত ককরা। 
[Draw the phase-diagram of water system. Label the normal freezing point, boiling point 
and triple point]. 

 (3). (a) অিওযাকের েঘুকরণ িূত্র প্রকযাকগ 0.01 লিাোর দ্রবকন লপ্রািানজযক আ্যজিকের জবকযািন   
িাত্রা জনণবয ককরা (Ka = 1.32×10-5)। [Find out the degree of dissociation for a 0.01 molar 
solution of propanoic acid (Ka = 1.32×10-5) using Ostwald dilution law]. 
(b) লকারোকশর িূত্র লেকখা। 25°C তািিাত্রায HCl, NaCl এবং CH3COONa  -এর অিীি 
েঘুতায তূেযাঙ্ক িজরবাজহতা েোক্রকি 426, 127 এবং 91 ohm-1cm2 । 25°C তািিাত্রায অিীি 
েঘুতায  আ্কিটিক আ্যজিকের তূেযাঙ্ক িজরবাজহতা গণনা ককরা।[State  Kohlrausch law.  
Equivalent conductance of HCl, NaCl and CH3COONa at infinite dilution as 426, 127 and 
91 ohm-1cm2, respectively at 25°C, Calculate the equivalent conductance of acetic acid at 
infinite dilution at 25°C]. 

(4). (a) িজরবাজহতা প্রশিকনর লেখজচত্র অঙ্কন ককরা (i) HCl vs NaOH এবং (ii) CH3COOH vs 
NaOH. [Draw the conductance titration curve for (i) HCl vs NaOH and (ii) CH3COOH vs 
NaOH]. 

(b) আ্যজিে-ক্ষার জনকদবশক, ধাতব আ্যন জনকদবশক এবং িারন-জবিারন জনকদবশক এর একটি ককর 
উদাহরণ দাও। জতনটি জিকেকির (E0

X
+

/X  = -1.5 volt, E0
Y

+
/Y  = -0.8 volt and E0

Z
+

/Z  = -1.1 
volts) িকধয লকানটি িারন-জবিারন জনকদবশক জহকিকব কাি করকব? [Give one example for 
Acid-base indicator, Metal-ion indicator and Redox indicator. Among the three systems 
(E0

X
+

/X  = -1.5 volt, E0
Y

+
/Y  = -0.8 volt and E0

Z
+

/Z  = -1.1 volts), which one will be act as 
redox indicator?] 

(5). (a) (i) NO  এবং (ii) SO2 -একটি উৎি এবং বাযুদষূক জহকিকব ক্ষজত কারক প্রভাব লেকখা। 
 [Write down one source and one harmful effect of (i) NO and (ii) SO2   as air pollutant]. 
(b) আ্কযাকোজিজত এবং আ্কযাজেজিজতর িকধয িােবকয লেকখা। আ্কযাকোজিজতর িাহাকেয কিার 
আ্যন িজরিাকির নীজত িিীকরণ িহ লেকখা।[Differentiate between iodometry and 
iodimetry. Write the principle for quantitative estimation of Cu2+ ion by iodometric 
titration with equations.]  

N.B.: Write the answer in A4 paper mentioning Name and Roll number in top and send to 

the following departmental email id:  306chemistrygen@gmail.com 

 


