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মাধ্যমমক দশম ভেণী ভ ৌত মিজ্ঞান সাজেশন ২০২৩ 
 
মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও: 
(i) ভমথাজনাজেমনক িযাকজেমরযা ভকান্ গ্যাস উৎপন্ন কজর? 
(ii) মমজথন হাইজেজের সংজকত কী? 
(iii) িাজযাফুজযজির একমে িযিহার ভিজিা। 
(iv) CFC ভথজক উৎপন্ন ভকান্ মুক্তমূিক, ওজোনস্তর ধ্বংজসর েনয দাযী? 
(v) ভে-ভিাতজি থাকা ভকান গ্যাস, ওজোনস্তর ধ্বংজসর েনয দাযী? 
(vi) ভকান্ রমি মিনহাউস এজফজের েনয দাযী? 
 
(vii) একমে জেি মিনহাউস গ্যাজসর নাম ভিজিা। 
(viii) িাজযাগ্যাজসর একমে িযিহার ভিজিা। 
(ix) িাজযাগ্যাস প্ল্যাজে ভেসি িযাকজেমরযা িাজযামাসজক মমজথন গ্যাজস মিজযামেত কজর, তাজদরজক কী িজি? 
(x) সুপারসমনক ভপ্ল্ন ভথজক মনগ্গত ভকান্ গ্যাস ওজোনস্তর ধ্বংজসর েনয দাযী? 
(xi) কাঠকযিা, ভপজরাি ও ইথানজির মজধ্য ভকান্মে েীিাি জ্বািামন? 
(xii) জ্বািামনর তাপনমূজিযর একক ভিজিা। 
(xiii) সূজেগর অমতজিগুমন রমি িাযুমণ্ডজির ভকান্ স্তজর ভশামিত হয? 
 

সমস্ত মিিজযর সাজেশন ভপজত মিক করুন 
 
3.মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও: 
(i) েীিাি জ্বািামন কাজক িজি? 
(ii) মমজথন হাইজেে কী? 
(iii) পমরজিজশর ওপর ওজোনস্তর ধ্বংজসর দুমে প্র াি ভিজিা। 
(iv) N, ও O, মিনহাউস গ্যাস নয ভকন? 
(v) মিমতশীি উন্নযজনর ধ্ারণামে কী? 
 
(vi) ওজোনস্তর ধ্বংজসর আজিাক-রাসাযমনক মিমিযাগুমি ভিজিা। 
(vii) ভলািাি ওযামমগং-এর দুমে কুফি উজেি কজরা। 
(viii) ‘মিনহাউস প্র াি’ কমাজনার দুমে উপায ভিজিা। 
(ix) জ্বািামনর ‘তাপনমূিয’ কাজক িজি? কযিা ও মিজেজির মজধ্য ভকান্মের তাপনমূিয ভিমশ?  
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(x) ভসৌরজকাজশর একমে িযিহার ভিজিা। Fire-ice িা তুিার জ্বািামন কী? 
(xi) মিন হাউস এজফজের েনয দাযী নয িাযুমণ্ডজির এমন দুমে গ্যাজসর নাম ভিজিা। 
(xii) ভলািাি ওযামমগং িা মিশ্ব উন্নাযন কী? 
 
2. মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও:    প্রমতমে প্রজশ্নর মান—2 
(1) ভকান অিিায িাস্তি গ্যাস, আদশগ গ্যাজসর নযায আচরণ কজর? 
(ii) SI-ভত প্রমাণ িাযুমণ্ডিীয চাজপর মান কত? 
(iii) িজযি সূজের গ্ামণমতক রূপমে ভিজিা। 
(iv) 30°C এিং 300 K-এর মজধ্য ভকান্ উন্নতার মান ভিমশ? 
(v) পরম শূনয উন্নতায গ্যাজসর আযতন কত হয? 
(vi) সতয না মমথযা মনজদগশ কজরা: PV = কােগ িা শমক্ত। 
(vii) PV = WRT — এই সমীকরজণ M-এর একক কী? 
 
 (viii) ভকান্মে হািকা—আর্দ্গ িাযু না শুষ্ক িাযু? 
(ix) ভিিমচে আঁজকা—আদশগ গ্যাজসর ভেজে মির  র, মির উন্নতায PV িনাম P 
(x) চািগস সূজের গ্ামণমতক রূপমে ভিজিা (উন্নতা ভসিমসযাস ভেজি)। 
(xi) STP-ভত 1 ভমাি নাইজরাজেন পরমাণুর আযতন 22.4 L। (সতয/মমথযা মনণগয কজরা) 
(xii) একই উযতা ও চাজপ সমআযতন CO, ও N, গ্যাজসর মজধ্য অণুর সংিযা পৃথক। (সতয/মমথযা মনণগয কজরা)। 
(xiii) অযাজ াগ্াজো সূজে গ্যাজসর অণুগুমির আযতন গ্ণয করা হয। (সতয/মমথযা মনণগয কজরা)  
 
(xiv) আদশগ গ্যাস অণুগুমির মজধ্য আকিগণ িজির মান 
(xv) "পরম শূনয উন্নতায আদশগ গ্যাজসর চাপ/আযতন কত? 
(xvi) িজযি ও চািগস সূে দুজোজতই ভে ভ ৌতরামশজক ধ্রুিক করা হয তার নাম ভিজিা 
(xvii) িজযজির সূে অনুসাজর অপমরিমতগত উন্নতায মনমদগষ্ট  জরর ভকাজনা গ্যাজসর চাপ ও আযতজনর 
মজধ্য সম্পকগমে ভিজিা ।  
(xviii) মির চাজপ কত মিমি ভসিমসযাস উন্নতায চািগস সূে অনুসাজর ভকাজনা আদশগ গ্যাজসর আযতন 
273°C শূনয হজি? 
(xix) STP-ভত কত িাম N, গ্যাজসর আযতন ও চাজপর গুণফি 224 মিোর অযােজমামিযার? (N=14)  
 
3. মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও: প্রমতমে প্রজশ্নর মান 2 
(i) চািগস সূেমে মিিৃত কজরা। 
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(ii) ভিিুন ভফািাজি, গ্যাজসর চাপ ও আযতন উ যই িৃমি পায। এমে মক িজযি সূজের িযমতিম? িযািযা কজরা 
(iii) অযাজ াগ্াজো সূেমে ভিজিা। 
iv) আদশগ গ্যাস সমীকরজণর মামেক মিজেিণ দ্বারা R-এর একক মনণগয কজরা।  
(v) STP-ভত আদশগ গ্যাজসর ভমািার আযতজনর মান কত হয? গ্যাজসর আযতজনর ওপর চাজপর প্র াি কী? 
 
(vi) আদশগ গ্যাস ও িাস্তি গ্যাস কাজক িজি?  
(vii) গ্ামণমতক রূপ-সহ িজযি সূেমে মিিৃত কজরা।  
(viii) গ্যাজসর ভিগ্ ও চাজপর ওপর উন্নতার প্র াি ভিজিা। 
(ix) গ্যাজসর িযাপন িিজত কী ভিাজ া? িযাপন, গ্যাজসর অণুর মিিজয কী ধ্ারণা ভদয?  
(x) মির চাজপ 0°C উন্নতায একমে গ্যাজসর আযতন 75.5mL। 40°C উন্নতায ওই গ্যাস নমুনার 
আযতন কত হজি? 
(xi) িজযজির সূে অনুোযী P—V ভিিমচে আঁজকা। ভিিমচজের প্রকৃমত কী? 
1+1 
 
(xii) গ্ ীর হ্রজদর তিজদশ ভথজক িাযুর িুদিুদ উপর মদজক ওঠার সময আযতজন িাজ়ে ভকন? । 
(xiv) STP-ভত মনমদগষ্ট  জরর ভকাজনা গ্যাজসর আযতন 52 m' হজি অপমরিমতগত উন্নতায 104 cm Hg 
চাজপ গ্যাসমের আযতন কত হজি? 
(xvi) 0°C উন্নতায রমেত একমে মনমদগষ্ট  জরর গ্যাসজক 0°C ভথজক 546°C উন্নতায উত্তপ্ত করা হি। 
গ্যাসমের অমিম আযতজনর সজে প্রাথমমক আযতজনর অনুপাত কত? 
(xvii) মির চাজপ ভকাজনা মনমদগষ্ট  জরর গ্যাসজক 0°C ভথজক 546°C উন্নতায উত্তপ্ত করা হি। গ্যাসমের অমিম 
আযতজনর সজে প্রাথমমক আযতজনর অনুপাত কত? 
(xviii) STP-ভত মনমদগষ্ট  জরর একমে গ্যাস 273 cm আযতন অমধ্কার কজর। কত চাজপ 27°C উন্নতায ওই 
গ্যাসমে 300 cm3 আযতন অমধ্কার করজি? 
 
4. মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও: 
প্রমতমে প্রজশ্নর মান — ৩ 
(i) িজযি, চািগস ও অযাজ াগ্াজো সূজের সমন্বজয আদশগ গ্যাস সমীকরণমে (PV=nRT) প্রমতষ্ঠা কজরা। 
(ii) 27°C উন্নতায latm চাজপ 16 মিোর গ্যাজস কত ভমাি গ্যাস আজে? 
(iii) পরমশূনয উন্নতা কাজক িজি? চািগজসর সূে ভথজক পরমশূনয উন্নতার মান মনণগয কজরা। 1+2 
(iv) সমান  জরর দুমে আদশগ গ্যাস A এিং B একই চাপ ও উন্নতায দুমে পৃথক আযতজনর পাজে 
রািা আজে। এজদর ভমািার  জরর অনুপাত 2:1 হজি, আযতন অনুপাত কত? 
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(v) গ্যাস সংিাি চািগস সূেমে মিিৃত কজরা এিং সূেমেজক ভিিমচজের (V িনামt) সাহাজেয প্রকাশ কজরা। 
[ME'17] 
 
(vi) ভকাজনা গ্যাজসর ভমািার আযতন িিজত কী ভিাজ া? িাস্তি গ্যাজসর আদশগ গ্যাজসর আচরজণর 
ভথজক মিচুযমতর দুমে কারণ উজেি কজরা। 
(vii) NTP-ভত 44.8LH, গ্যাস জতমর করজত Zn-এর সজে কত িাম H SO-এর মিমিযা করাজত 
হজি? [Zn = 65] 
(viii) ভকাজনা ধ্াতি কািগজনজের 220g-ভক উত্তপ্ত করজি 112 g ধ্াতি অক্সাইি ও একমে গ্যাসীয ভেৌগ্ উৎপন্ন 
হয। গ্যাসীয ভেৌগ্মের িাষ্পঘনত্ব 22; মিমিযামেজত কত ভমাি গ্যাসীয ভেৌগ্ উৎপন্ন হয?  
(ix) অযাজমামনযাম সািজফেজক কমিক ভসািা র্দ্িণ-সহ উত্তপ্ত কজর 6.8g অযাজমামনযা উৎপন্ন করজত 
কত িাম অযাজমামনযাম সািজফে প্রজযােন হজি? [H= 1, N=14, O = 16, S= 32] [ME 2017] 
 
(x) আযরন পাইরাইমেসজক অমতমরক্ত িাযুপ্রিাজহ পুম়েজয সািমফউমরক অযামসজির মশজপাৎপাদজনর 
েনয প্রজযােনীয SO, উৎপাদন করা হয। মিমিযামের রাসাযমনক সমীকরণ নীজচ ভদওযা হি: 
4FeS2 + 110, 2Fe2O3 + 8SO2 →512g SO, উৎপাদজনর েনয কত িাম FeS, প্রজযােন? (Fe = 56, S = 32, 
O = 16) [ME 2018 ] 
(xi) উচ্চ তাপমাোয Al দ্বারা Fe2O3-ভক মিোমরত কজর 558g Fe প্রস্তুমতর েনয কত িাম Al 
প্রজযােন? মিমিযামেজত কত ভমাি Fe,O, িাগ্জি? [Fe= 55.8, Al = 27, O = 16] [ME 2019] 
(xii) 32.1g অযাজমামনযাম ভিারাইিজক কযািমশযাম হাইেক্সাইি সহজোজগ্ উত্তপ্ত কজর 10.2g NH3, 33.3g CaCl, 
ও 10.8g H,O পাওযা ভগ্ি । কত িাম কযািমশযাম হাইেক্সাইি মিমিযামেজত অংশিহণ করি? এই মিমিযায 
কত ভমাি NH, এিং STP-ভত কত মিোর NH, উৎপন্ন হি? [N=14, H=1] [ME/19] 
 
2. মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও: 
 
প্রমতমে প্রজশ্নর মান 1 
(i) অিতি দপগজণর সামজন ভকাজনা িস্তুজক ভকাথায রািজি িস্তুমের অসদ্ ও মিিমধ্গত প্রমতমিম্ব গ্মঠত হয? 
(ii) ভিজের আজিাকজকন্দ্রগ্ামী ভকাজনা আজিাকরমির চুযমত কত হয? 
(iii) প্রাকৃমতক িণগামির উদাহরণ হি। 
 
(শূনযিান পূরণ কজরা) 
(iv) সাদা আজিার মিশুি িণগামির প্রামিক িণগ দুমে কী কী? 
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(v) িাযুর সাজপজে েজির প্রমতসরাঙ্ক 1.33 িিজত কী ভিাজ া? 
(vi) সরি কযাজমরাজত কী ধ্রজনর ভিে িযিহৃত হয? 
(vii) আজিার ভকান ধ্জমগর েনয পৃমথিীর আকাশজক নীি ভদিায? 
(viii) একমে িস্তুজক উত্তি ভিজের ভফাকাজস রািা হজি িস্তুমের প্রমতমিম্ব ভকাথায গ্মঠত হজি? 
(ix) X-রমি, y-রমি ও অমতজিগুমন রমির মজধ্য ভকান প্রকার রমির কম্পাঙ্ক সিজথজক কম? 
(x) ভকান্ ভেজে ভেজির সূেমে প্রজোেয নয? 
(xi) দৃশযমান আজিার মজধ্য ভকান্ িজণগর আজিার মিজেপণ সিজথজক ভিমশ হয? 
(xii) অিতি দপগণ ভথজক কত দূজর িস্তু রািজি প্রমতমিম্ব ও িস্তুর আকার সমান হয? 
(xiii) েজির মজধ্য থাকা িাযু িুদিুদ কী ধ্রজনর ভিজের মজতা আচরণ কজর? 
 
(xiv) একমে অিতি দপগণজক েজি মনমমিত করা হজি তার ভফাকাস জদঘগয 
(xvi) ভকাজনা মাধ্যজমর প্রমতসরাঙ্ক আজিার ভিজগ্র ওপর কী াজি মন গর কজর? 
(xvii) 1.5 প্রমতসরাঙ্ক মিমশষ্ট ভকাজনা মাধ্যজম আজিার ভিগ্ কত? 
(xix) ভিে দ্বারা প্রমতমিম্ব গ্ঠজন আজিার ভকান ধ্মগ িযিহৃত হয? 
(xx) কযাজমরায ভকান ধ্রজনর ভিে িযিহৃত হয? 
(xxi) ভকাজনা িস্তুজক উত্তি ভিে ভথজক 2f দূরজত্ব রািজি ভিজে প্রমতসরজণর ফজি সৃষ্ট প্রমতমিজম্বর মিিধ্গন কত? 
(xxii) একমে মপ্রেজমর আযতাকার তি ক-মে? 
 
(xxiii) িাযু সাজপজে কাজচর প্রমতসরাঙ্ক 1.5 হজি, কাজচর সাজপজে িাযুর প্রমতসরাঙ্ক কত? 
(xxiv) দুমে মাধ্যজম প্রমতসরজণর সময, িম্ব আপতজনর ভেজে ভকাজনা আজিাকরমির ভকৌমণক চুযমতর পমরমাণ 
কত? 
(xxv) একমে অিতি দপগজণর িকৃ্ততা ভকজন্দ্র রািা িস্তুর প্রমতমিজম্বর মিিধ্গজনর মান ——। (শূনযিান পূরণ কজরা) 
(xxvi) গ্াম়ের ভহিিাইজে ভকান ধ্রজনর ভগ্ািীয দপগণ িযিহৃত হয? 
(xxvii) ভকাজনা আজিাকরমি অিতি দপগজণর িিতা ভকন্দ্র মদজয ভগ্জি আপতন ভকাণ কত হজি?] 
(xxviii) দি মচমকৎসকরা কী ধ্রজনর দপগণ িযিহার কজরন? 
 
(xxix) একমে উত্তি ভিে ভথজক 20 ভসমম দূজর একমে িস্তু রািার ফজি উৎপন্ন প্রমতমিম্ব ভিজের 
ভকাজনামদজকই পাওযা ভগ্ি না। ওই ভিজের ভফাকাস দূরত্ব কত? 
ভকাজনা মাধ্যজম আজিার ভিগ্ 2×108 মমোর/ভসজকন্ড হজি, ওই মাধ্যজমর প্রমতসরাঙ্ক কত? 
(xxxxi) আজিাজকর মিচু্ছরজণর একমে প্রাকৃমতক উদাহরণ দাও। 
(xxxii) ভকান্ ধ্রজনর ভিজের দ্বারা হ্রস্বদৃমষ্টর প্রমতকার করা হয? 
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(xxxiii) আজিাকরমি িঘু মাধ্যম ভথজক ঘন মাধ্যজম ভগ্জি আপতন ভকাণ ও প্রমতসরণ ভকাজণর মজধ্য ভকান্মে 
(xiv) ভমােরগ্াম়ের ম উ ফাইন্ডাজর ভকান ধ্রজনর দপগণ িযিহৃত হয? 
 
Group-C 
 
3. মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও: 
(i) মচে-সহ উত্তি ভিজের মুিয ভফাকাজসর সংজ্ঞা দাও। 
অথিা, মচে-সহ উত্তি ভিজের আজিাকজকজন্দ্রর সংজ্ঞা দাও। 
(ii) একমে অিতি দপগজণর ভেজে িিতা িযাসাধ্গ ও ভফাকাস জদজঘগযর মজধ্য সম্পকগমে মনণগয কজরা। 
(iii) একমে অিতি দপগজণর ভফাকাস ও ভমরুর মজধ্য একমে িস্তুজক প্রধ্ান অজের ওপর িম্ব াজি রািজি 
ওই িস্তুর প্রমতমিম্ব গ্ঠজনর রমিমচে অঙ্কন কজরা। 
(iv) ভকাজনা মাধ্যজমর প্রমতসরাঙ্ক িিজত কী ভিাজ া? 
(v) প্রমতসরজণর ভেজে আপতন ভকাণ 45° এিং প্রমতসরণ ভকাণ 30° হজি, মাধ্যজমর প্রমতসরাঙ্ক কত? 
 
(vi) y-রমির একমে িযিহার ও একমে েমতকারক মদক উজেি কজরা। 
(vii) মচে-সহ উত্তি/অিতি দপগজণর মুিয ভফাকাজসর সংজ্ঞা দাও। 
(viii) আজিাজকর মিচু্ছরণ কাজক িজি? এর একমে প্রাকৃমতক দৃষ্টাজির উদাহরণ দাও। 
(ix) একমে োে িাজসর ভশি ভিজে িজস ভিাজিগর ভিিা প়েজত পারজে না। োেমের ভচাজির এই োতীয 
ত্রুমের নাম কী? এমে কী াজি দূর করা োয? 
(x) মিিধ্গক কাচ মহজসজি উত্তি ভিজের িযিহার মচে-সহ ভদিাও। 
(xi) ভকাজনা মাধ্যজমর প্রমতসরাঙ্ক আজিার ভিজগ্র ওপর কী াজি মন গর কজর? 
(xii) কাচফিজক প্রমতসরজণর ফজি আজিাকরমির চুযমত হয না ভকন? 
(xiii) একমে আজিাকরমি কাজচর ওপর 45° ভকাজণ আপমতত হজয 30° ভকাজণ প্রমতসৃত হয? কাজচর প্রমতসরাঙ্ক 
কত? 
 
(xiv) ভিে দ্বারা গ্মঠত প্রমতমিজম্বর জরমিক মিিধ্গন কাজক িজি? 
(xv) আজিার মিচু্ছরণ কাজক িজি? 
(xvi) শূনযিাজন আজিার মিচু্ছরণ হয না ভকন? 
(xvii) মদজনর ভিিা পৃমথিীর আকাশ নীি ভদিায ভকন? 
(xviii) িাি ও ভিগুমন আজিার েনয ভকাজনা মাধ্যজমর প্রমতসরাঙ্ক েথািজম He ও p হজি, প্রমাণ কজরা,  
(xix) গ্াম়ের ভহিিাইজে কী ধ্রজনর দপগণ িযিহার করা হয ও ভকন? 
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(xx) ভকাজনা উত্তি ভিজের আজিাকজকন্দ্র িিজত কী ভিা ায? 
(xxxi) উত্তি ভিে দ্বারা ভকান ধ্রজনর দৃমষ্টত্রুমে প্রমতকার করা োয? 
 
মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও: 
(1) মপ্রেজম আজিাকরমির প্রমতসরজণর ভেজে ভদিাও ভে, চুযমতজকাজণর মান, ৯ = in th 
(মচহ্নগুমি প্রচমিত অজথগ িযিহৃত) 
 
প্রমতমে প্রজশ্নর মান 3 
(ii) একমে িস্তুজক একমে পাতিা উত্তি ভিজের প্রধ্ান অজের ওপর ভফাকাস এিং মদ্বগুণ ভফাকাজসর 
মজধ্য িম্ব াজি রািা হজি ওই িস্তুর প্রমতমিজম্বর প্রকৃমত, আকৃমত ও অিিান কীরূপ হজি তা 
রমিমচে অঙ্কন কজর িযািযা কজরা। 
(iii) সমািরাি কাচ ফিজকর মধ্য মদজয আজিাকরমি প্রমতসরজণর মচে অঙ্কন কজরা। ভদিাও ভে,আপমতত রমি ও 
মনগ্গত রমি পরস্পর সমািরাি। 
 
(iv) িাযু সাজপজে ভকাজনা মাধ্যজমর প্রমতসরাঙ্ক √2। িাযুজত আজিাকরমির আপতন ভকাণ 45° হজি, 
প্রমতসরজণর ভেজে ওই রমির চুযমতজকাণ কত হজি মনণগয কভরা। 
(v) ভকাজনা মাধ্যজমর প্রমতসরাঙ্ক আজিার গ্মতজিগ্ ও তরেদদজঘগযর ওপর কী াজি মন গর কজর? 
(vi) প্রমতসরজণর সূে দুমে ভিজিা। মদ্বতীয সূজের গ্ামণমতক রূপমে ভিজিা। 
(vii) আজিার মিজেপণ িিজত কী ভিাজ া? মিজেমপত আজিার তীব্রতা আপমতত আজিার তরেদদজঘগযর 
ওপর কী াজি মন গর কজর?2+1 
(viii) একমে উত্তি ভিজের ভফাকাস দূরত্ব 10 ভসমম। একমে িস্তুজক ভিে ভথজক 20 ভসমম দূজর রািজি 
প্রমতমিম্বমে ভকাথায গ্মঠত হজি এিং প্রমতমিজম্বর আকার ও প্রকৃমত ভকমন হজি?1+1+1 
 
(ix) প্রথম মাধ্যম ভথজক মদ্বতীয মাধ্যজম আজিাকরমি মতেগক াজি আপমতত হজি প্রমতসৃত রমিমে 
অম িম্ব ভথজক 15° ভকৌমণক দূরজত্ব সজর োয। ভকান্ মাধ্যমমে ঘন মাধ্যম? প্রমতসরণ ভকাণ 45°হজি, আপতন 
ভকাজণর মান কত হজি?1+2 
(x) িাযুজত আজিার ভিগ্ 3 × 108 মমোর/ভসজকন্ড এিং হীরজকর মজধ্য আজিার ভিগ্ 1.25 x 108 
মমোর/ভসজকন্ড। হীরজকর প্রমতসরাঙ্ক কত? 
(xi) 45° প্রমতসারক ভকাণমিমশষ্ট একমে মপ্রেজমর প্রথম তজি একমে আজিাকরমি 60° ভকাজণ আপমতত 
হয। রমিমের ভমাে চুযমত 15° হজি রমিমে মপ্রেজমর মদ্বতীয তি ভথজক কত মিমি ভকাজণ মনগ্গত হজি? 
(xii) y-রমির তরেদদঘগয 6 × 10-12 মমোর হজি এই রমির কম্পাঙ্ক মনণগয কজরা। 
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(xiii) একমে সমিাহু মপ্রেজমর একমে প্রমতসারক তজি আজিাকরমির আপতন ভকাণ 30° ও অনয 
প্রমতসারক তজি প্রমতসরণ ভকাণ 45° হজি, চুযমতজকাজণর মান কত? 
(xiv) একমে িস্তুর জদঘগয 5 ভসমম। এমেজক উত্তি ভিজের সামজন 2 ভসমম দূরজত্ব ভরজি 10 ভসমম জদজঘগযর 
প্রমতমিম্ব পাওযা ভগ্ি। জরমিক মিিধ্গন ও প্রমতমিম্ব দূরত্ব কত? 
(xv) ভকাজনা প্রমতসারক মাধ্যজম আজিাকরমির আপতজনর পর প্রমতসৃত হওযায 30° চুযমতজকাণ সৃমষ্ট 
হি। েমদ আপতন ভকাণ প্রমতসরণ ভকাজণর মদ্বগুণ হয, তজি ওই মাধ্যজম প্রমতসরাঙ্ক কত? 
(xvi) উত্তি ভিজের সাহাজেয কী াজি সমশীিগ ও মিিমধ্গত প্রমতমিম্ব গ্ঠন করা োয? ভকান ধ্রজনর 
ভিজের সাহাজেয দীঘগদৃমষ্ট প্রমতকার করা োয? 
(xvii) ভকাজনা মাধ্যজম আজিার ভিগ্ 2 × 10 m/s হজি, ওই মাধ্যজমর প্রমতসরাঙ্ক কত?  
(xviii) একমে উত্তি ভিে ভথজক 20 cm দূজর একমে িস্তু রািার ফজি উৎপন্ন প্রমতমিম্ব ভিজের ভকাজনা 
মদজকই পাওযা জগ্ি না। ওই ভিজের ভফাকাস দূরত্ব কত? িাযুর সাজপজে কাজচর প্রমতসরাঙ্ক 
1.5 হজি, কাজচর সাজপজে িাযুর প্রমতসরাঙ্ক কত? 
 
মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও: 
প্রমতমে প্রজশ্নর মান- 1 
(i) ভেমমং-এর িামহস্ত মনযজম ভচৌম্বকজেে এিং তম়েৎজেজের মধ্যিতগী ভকাণ কত হজি? 
(ii) ভকান্ সমিাজযর ভেজে তুিযজরাধ্ িৃমি পায? 
B. মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও: 
(i) 1 কুিম্ব আধ্ান কাজক িজি? 
(ii) 1 ভ াল্ট তম়েৎমি ি িিজত কী ভিা ায? 
(iii) িাজিাচজি AC (পমরিতগী প্রিাহ) প্রজযাগ্ করজি কী হজি? 
 
(iv) তম়েৎচািক িি—িি না শমক্ত? 
(v) মি-মপন প্ল্াজগ্র উপজরর মদজকর ভমাো মপনজক কী িজি? 
(vi) একমে েজের নাম ভিজিা, োজত তম়েৎচুম্বক িযিহৃত হয। 
(vii) আিেগামতক মনযমানুসাজর, মনউরাি তাজরর রং কী হয? 
(viii) তম়েৎেমতার SI একক কী? 
(ix) ভকান্ িািজি অতযমধ্ক পারদেমনত দূিণ ঘজে? 
(x) 1 ওযাে-ঘণ্টা = কত েুি? 
(xi) ভকান্ মূিনীমতর ওপর ম মত্ত কজর ভেনাজরের িা িাযনাজমা কাে কজর? 
(xii) ভচৌম্বকজেজে অিমিত ভকাজনা তম়েৎিাহী তাজরর ওপর মিযারত িজির অম মুি ভকান্ মনযম 
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দ্বারা মনণগয করা হয? 
(xiii)  াস্বর িাল্ব, CFL, LED-এর মজধ্য ভকান্মেজত তম়েৎশমক্তর ভিমশ সােয হয? 
 
(xiv) অযামজপযার × ঘণ্টা—কীজসর একক? 
(xv) িাম়েজত িযিহৃত িামতগুমি ভমইন িাইজনর সজে কী াজি েুক্ত থাজক? 
(xvii) উযতা িৃমিজত অধ্গপমরিাহীর ভরাধ্াঙ্ক কজম। (সতয/মমথযা মনণগয কজরা) 
(xviii) 1 কুিম্ব তম়েতাধ্ানজক 1 ভ াল্ট মি িপ্রজ জদর মিরুজি মনজয ভেজত কত কােগ করজত হজি?  
(xix) একমে অধ্গপমরিাহীর উদাহরণ দাও। 
(xx) পমরিামহতাজঙ্কর অজনযানযকজক কী িজি? 
(xxxi) িাযনাজমাজত ভকান ধ্রজনর শমক্ত তম়েৎশমক্তজত রূপািমরত হয? 
(xxxii) একই পমরিাহী পদাজথগর একমে সরু তার ও একমে ভমাো তাজরর জদঘগয সমান। একই মি িপ্রজ জদ 
রািজি তাজদর ভকানমের মজধ্য মদজয তম়েৎপ্রিাহ ভিমশ হজি? 
 
Group-C 
প্রমতমে প্রজশ্নর মান-2 
(iii) সমান জদজঘগযর দুমে ভমাো ও সরু তামার তাজরর মজধ্য ভকান্মের ভরাধ্ ভিমশ? একই মি িপ্রজ জদ 
রািজি তাজদর ভকান্মের মজধ্য মদজয তম়েৎপ্রিাহ ভিমশ হজি? 
(iv) তম়েৎজকাজশর EMF কাজক িজি? 
(v) ভকাজনা িতগনীজত 2160 কুিম্ব তম়েৎ আধ্ান প্রিামহত হজত 20 মমমনে সময ভিজগ্জে। িতগনীর প্রিাহমাো কত 
হজি? 
(vi) গ্ামণমতক রূপ-সহ ওহজমর সূেমে মিিৃত কজরা। 
 
(vii) ওহম সূে মিিযক I িনাম V ভিিমচেমে আঁজকা। 
(viii) ভরাধ্াঙ্ক এিং পমরিামহতাঙ্ক কাজক িজি? 
(ix) একই মাজনর তম়েৎ উৎজসর সজে ২মে িাল্ব একিার ভেমণ সমিাজয, অনযিার সমািরাি সমিাজয েুক্ত থাকজি, 
ভকান্ ভেজে িাল্িগুমি ভিমশ উজ্জ্বি াজি জ্বিজি এিং ভকন? 
(x) মফউে তাজরর ভরাধ্ এিং গ্িনাঙ্ক ভকমন হওযা উমচত এিং ভকন? 
(xi) পাথগকয ভিজিা: LED এিং CFL | 
(xii) অযামমপযাজরর সত্তরণ মনযমমে ভিজিা। 
(xiii) জিদুযমতক ভমাের কী? এর কােগনীমত ভিজিা। 
(xiv) তম়েৎচুম্বকীয আজিশ মিিযক ভিজের সূেমে ভিজিা। 
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(xv) AC (পমরিতগী প্রিাহ)-র সুমিধ্াগুমি ভিজিা। 
 
 
(xvi) 32, 42, এিং 52 ভরাধ্মিমশষ্ট মতনমে পমরিাহীজক ভকান্ সমিাজয েুক্ত করজি প্রমতমে ভরাজধ্র 
মজধ্য মদজয একই মাোর তম়েৎ প্রিামহত হজি? সমিাজযর তুিযাঙ্ক ভরাধ্ কত হজি? 
(xvii) 20°C তাপমাোয তামার ভরাধ্াঙ্ক 1.68×10-2-m িিজত কী ভিাজ া? 
(xviii) ওহজমর সূে ভথজক ভরাজধ্র সংজ্ঞা দাও। 
(xix) একমে পমরিাহী তাজরর ভরাধ্ তারমের িযাজসর ওপর কী াজি মন গর কজর? 
(xx) 32, 42 এিং 512 ভরাধ্মিমশষ্ট মতনমে পমরিাহীজক একমে ভকাজশর সজে সমািরাি সমিাজয েুক্ত 
করজি ভকান্ ভরাধ্মের মজধ্য মদজয সজিগাচ্চ ও ভকান ভরাধ্মের মজধ্য মদজয সিগমনম্ন তম়েৎ প্রিামহত হজি? 
 
(xxi)  াস্বর িামত িযিহাজরর ভচজয CFL িামত িযিহাজরর দুমে সুমিধ্া উজেি কজরা। 
(xxii) 220V – 60W ও 110V–60W জিদুযমতক িামত দুমের ভরাজধ্র অনুপাত মনণগয কজরা। [ME 2019] 
(xxiii) 3052 ভরাধ্মিমশষ্ট একমে পমরিাহীর মধ্য মদজয 10A তম়েৎপ্রিাহ পাঠাজি কী হাজর তাপ উৎপন্ন হজি? 
(xxiv) ভেমমং-এর িামহস্ত মনযমমে মিিৃত কজরা। 
(xxv) আমথগং-এর প্রজযােনীযতা কী? 
 
Group-D 
4. মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও: 
প্রমতমে প্রজশ্নর মান ও 
(i) িাল্ব-এর ওপর ‘220V-100W ভিিার অথগ কী? এজেজে ভ াজল্টে ভরমেং এিং ওযাে ভরমে কত? িাল্বমের 
প্রিাহমাো এিং ভরাধ্ গ্ণনা কজরা। 
(ii) 200 W েমতাসম্পন্ন 2মে জিদুযমতক েে মদজন ৪ ঘণ্টা কজর চজি। 30 মদজন ওই জিদুযমতক েজের 
েনয কত োকার মিি মদজত হজি? (1 ইউমনজের দাম = 4 োকা) 
(iii) পমরিাহী, অধ্গপমরিাহী, অমতপমরিাহীর ভরাধ্াঙ্ক উন্নতার সজে কী াজি পমরিমতগত হয? প্রজযােনীয 
ভিিমচে আঁজকা। 
 
(iv) তম়েৎজকাজশর অ যিরীণ ভরাধ্ কাজক িজি? নষ্ট ভ াল্ট কী? অ যিরীণ ভরাধ্ এিং নষ্ট ভ াজল্টর 
রামশমািা ভিজিা। 
(v) 22, 32, 612 ভরাধ্কগুমিজক কী াজি সংজোগ্ করজি, 4.0 এিং 112 ভরাধ্ পাওযা োজি? 
(vi) মি ি পাথগজকযর সংজ্ঞা ভথজক H = I’Rt সমীকরণমে প্রমতষ্ঠা কজরা। 



মাধ্যমমক ভ ৌত মিজ্ঞান সাজেশন EK24 News, www.ek24.in 

(vii) তম়েৎ প্রিাজহর তাপীয ফি মিিযক েুজির সূেগুমি গ্ামণমতক রূপ-সহ মিিৃত কজরা।  
(viii) িাম়ের জিদুযমতক েেগুমি ভকন সমািরাি সমিাজয মকন্তু ভমইন মফউে ভেমণ সমিাজয, মূি িতগনীর 
সজে েুক্ত থাজক? শেগ সামকগে কী? 
(ix) ভেমমং-এর িানহস্ত মনযমমে মিিৃত কজরা। িাজিগাচজির ঘূণগজনর কী পমরিতগন হজি—(a) চুম্বজকর ভমরুর 
অিিান উিজে মদজি, (b) প্রিাহমাো িৃমি করজি। 
(x) তম়েৎশমক্ত ও তম়েৎেমতা কাজক িজি? সংজ্ঞা ভিজিা-BOT 
(xiii) 62 ভরাজধ্র ধ্াতি তারজক এমন াজি োনা হি োজত এর জদঘগয প্রাথমমক জদজঘগযর মদ্বগুণ হয। 
অমিম ভরাধ্ কত? 
 
(xiv) তম়েৎপ্রিাজহর ফজি ভকাজনা ধ্াতি পমরিাহীজত 800 J তাপ উৎপন্ন হি। প্রিাহমাো IA ও পমরিাহীর 
ভরাধ্ 2052 হজি, কত সময ধ্জর তম়েৎ প্রিামহত হজযমেি মনণগয কজরা। 
(xv) েিমিদুযৎ উৎপাদজনর ম মত্তগ্ত ভকৌশিমে সংজেজপ ভিজিা। এিাজন শমক্তর রূপািরমে কীরূপ?  
(xvi) তম়েৎচুম্বকীয আজিশসংিাি ফযারাজির সূেগুমি ভিজিা। পমরিতগী তম়েৎপ্রিাহ িিজত কী ভিাজ া?  
(xvii) 440 ওহম ভরাজধ্র িামতজক 220 ভ াল্ট ভমইনজস 10 ঘণ্টার েনয েুক্ত করা হি। িযমযত তম়েৎশমক্তর 
পমরমাণ BOT একজক মনণগয কজরা। 
(xviii) 10 ওহম ভরাধ্মিমশষ্ট একমে তারজক সমান দু- াজগ্  াগ্ কজর সমািরাি সমিাজয েুক্ত করা হি। 
তুিযজরাধ্ কত হজি মনণগয কজরা। 
 
পেগায সারমণ ও ভমৌজির ধ্জমগর পেগাযিৃত্ততা সাজেশন 
প্রমতমে প্রজশ্নর মান 2 
2. মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও। 
(1) ভমজন্ডমিজ র পেগায সারমণজত ভকান্ ভেমণমে অনুপমিত মেি? 
(ii) োরণ েমতার িমানুসাজর সাোও C), Br. R. I. 
(iii) ভমজন্ডমিজ র পেগায সারমণজত মদ্বতীয পেগাজয প্রথম পেগায অজপো ক-মে ভমৌি ভিমশ আজে? 
(iv) I, FCI, Br-ভক িমিধ্গমান তম়েৎ-ঋণাত্মকতা অনুসাজর সাোও। 
(v) একমে িরধ্াতুর উদাহরণ দাও। 
(vi) Li, B, N এিং F-ভক তম়েৎ-ঋণাত্মকতার ঊধ্বগিজম সাোও। 
 
(vii) 'পারমাণমিক  র অজপো পারমাণমিক সংিযা ভমৌজির প্রাথমমক ধ্মগ”-ভকান্ মিজ্ঞানী এমে প্রমাণ কজরন? 
(viii) পেগায সারমণর ভকান ভেমণজত কমঠন, তরি এিং গ্যাসীয—এই মতনপ্রকার ভমৌিই অিিান কজর? 
(ix) Li, Rb, K, Na-ভক আযনাইজেশন শমক্তর ঊধ্বগিজম সাোও। 
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(x) আধু্মনক দীঘগ পেগায সারমণর ভকান ভেমণজত মনমিয ভমৌিগুমিজক রািা হজযজে? 
(xi) পেগায সারমণর মদ্বতীয পেগাজয অিমিত মনমিয ভমৌিমের নাম কী? 
(xii) সতয/মমথযা মনিগাচন কজরা: আধু্মনক পেগায সারমণজত হযাজিাজেন ভমৌিগুমি 17নং ভেমণজত অিমিত। 
(xiii) একমে ইউজরমনযাজমাত্তর ভমৌজির উদাহরণ হি 
(xv) ভতেমিয মনমিয ভমৌিমের নাম ভিজিা। 
 
Group-C 
3. মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও: 
(i) Cl2-এর ইজিকরন আসমক্ত F, অজপো ভিমশ ভকন? 
(ii) Cl ও Cl- আযজনর িযাসাজধ্গর তুিনা কজরা। 
(iii) োরীয মৃমত্তকা ভমৌি িিজত কী ভিাজ া? পারমাণমিক িযাসাধ্গ অনুোযী ভমৌিগুমি সাোও: P Cl, Si, . 
(iv) পেগায সারমণজত 17 নং ভেমণর হযাজিাজেন ভমৌজির সজে হাইজোজেনজক রািার সপজে েুমক্ত দাও। 
(v) ইউজরমনযাজমাত্তর ভমৌি িিজত কী ভিাজ া? উদাহরণ দাও। 
 
Group-D 
 
প্রমতমে প্রজশ্নর মান-2 
 
4. মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও: 
(i) (a) মিোরণ েমতার িমানুসাজর সাোও – F CI, Br, I 
(b) ভেমণ 17-র ভমৌিগুমিজক হযাজিাজেন ভমৌি িিা হয ভকন? 
(c) আধু্মনক পেগায সূেমে ভিজিা। 
(ii) (a) পারমাণমিক িযাসাজধ্গর িমানুসাজর সাোও- Ba, Be, Ca, Mg | 
(b) দুমে ইউজরমনযাজমাত্তর ভমৌজির নাম ভিজিা।1+2 
(iii) একমে ধ্জমগর নাম ভিজিা, ো পেগাযিৃত্ত নয। পেগায ও ভেমণ িরাির তম়েৎ-ঋণাত্মকতা কী াজি পমরিমতগত 
হয? 
 
প্রমতমে প্রজশ্নর মান — 3 
(iv) ভকান্ ভমৌজির োরণেমতা সজিগাচ্চ হয? ভেমণ িরাির োরণ ধ্জমগর কীরূপ পমরিতগন হয? মনমিয গ্যাস ভকান্ 
ভেমণজত অিমিত? 
(v) ভেমণ 14-এর প্রথম ভমৌিমের নাম ভিজিা। ‘ভনাি গ্যাস' কথামের অথগ কী? তৃতীয পেগাজযর 
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সিগজশি ভমৌিমের নাম ভিজিা।1+1+1 
(VI) ভেমণ িরাির ভমৌজির মিোরণ ধ্জমগর কীরূপ পমরিতগন হয। পেগায সারমণজত নাইজরাজেজনর অিিান 
(vii) ভমৌজির তম়েৎ-ঋণাত্মকতা কাজক িজি? উপর ভথজক নীজচর মদজক দীঘগ পেগায সারমণর গ্রুপ । ভমৌিগুমির 
তম়েৎ-ঋণাত্মকতা কী াজি পমরিমতগত হয। 
(viii) পেগাযগ্ত ধ্মগ কাজক িজি? ‘োরীয মৃমত্তকা ভমৌি’ কথার অথগ কী? ভকান্ ভেমণর ভমৌিগুমিজক োরীয মৃমত্তকা 
ভমৌি িজি? 
(ix) ভমৌজির আযনন শমক্ত িিজত কী ভিাজ া? পেগায সারমণর পেগায ও ভেমণ িরাির আযনন শমক্ত কী াজি 
পমরিমতগত হয? 
(x) ভকাজনা ভমৌজির পরমাণুজত 17মে ইজিকরন ও 18মে মনউরন আজে। ভকান্ কণামের সংিযা দ্বারা 
ভমজন্ডমিজ র পেগায-সারমণজত ভমৌিমের অিিান মনণগয করা োয না? ভমৌিমে ভমজন্ডমিজ র পেগায 
সারমণজত ভকান পেগায ও ভকান ভেমণজত অিমিত? 
 
(xi) Cl(17), Na(11), Mg(12), Ca(20), S(16), F(9) এজদর মজধ্য—(i) ভকান্ ধ্াতি ভমৌিগুমি ভমজন্ডমিজ র 
পেগায সারমণর মদ্বতীয ভেমণজত অিমিত? (ii) ভকান্ অধ্াতি ভমৌিগুমি পেগায সারমণর 
তৃতীয পেগাজয অিমিত? [ভমৌিগুমির মচজহ্নর পাজশ িন্ধনীর মজধ্য পারমাণমিক সংিযা ভদওযা হি] নীজচর 
ভমৌিগুমিজক িমহ্রাসমান পরমাণুর আকার অনুোযী সাোও: O, C, F, Li. (1+1)+1 
(xii) A, B, C ভমৌিগুমির পারমাণমিক সংিযা হি েথািজম 6, 8 ও 10। C হি একমে মনমিয গ্যাসীয 
ভমৌি। (i) ভকান্ ভমৌিমের অপরা-তম়েৎধ্মমগতা সিজচজয ভিমশ? (ii) ভকান্ ভমৌিমের পরমাণুর 3M আকার সিজচজয 
কম? (iii) B ভমৌিমে পেগায সারমণর ভকান্ ভেমণজত অিমিত? 1+1+1 
(xiii) ভমােজির পরীোর গুরুত্বপূণগ মসিাি কী? পেগায সারমণর ভেজে এই মসিাজির গুরুত্ব কী? 2+1 
(xiv) ভিাজিরাইনাজরর েযী সূেমে ভিজিা। Cl, Br, I ও F-ভক তাজদর োরণ েমতার ঊধ্বগিজম 
 
(xv) A(9) এিং B(12) ভমৌি দুমের ভেজে নীজচর েকমে পূরণ কজরা: 
(xvi) ভমৌিসমূজহর পেগািৃত্ত ধ্মগ িিজত কী ভিা ায, একমে উদাহরণ-সহ ভিজিা। একমে ধ্জমগর উজেিকজরা ভেমে 
পেগািৃত্ত ধ্মগ নয। 
(xvii) ভকাজনা ভমৌজির পরমাণুর আযনাইজেশন শমক্ত িিজত কী ভিা ায? Li, Rb, K ও Na-ভক 
আযনাইজেশন শমক্তর ঊধ্বগিজম সাোও। 
(xviii) হাইজোজেজনর ধ্জমগর সজে গ্রুপ 1 ভমৌিগুমির একমে ধ্জমগর এিং গ্রুপ 17 ভমৌিগুমির দুমে ধ্জমগর 
সাদৃশয উজেি কজরা। 
 
আযনীয ও সমজোেী িন্ধন সাজেশন 
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2. মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও: 
(i) ভকান্ শজতগ NaCl তম়েৎ পমরিহণ কজর? 
(ii) কমঠন NaCl ভকিাজস, একমে Nat-এর চারমদজক ক-মে CI- উপমিত থাজক? 
(iii) কমঠন অিিায আযনীয ভেৌজগ্র তম়েৎ পমরিহজণর অেমতার কারণ কী? 
(iv) LiH-এ উপমিত কযাোযন ও অযানাযনগুমি উজেি কজরা। 
(v) জদনমিন েীিজন িযিহৃত একমে সমজোেী এিং একমে তম়েৎজোেী ভেৌজগ্র নাম ভিজিা। 
 
(vi) মযাগ্জনমশযাম ভিারাইি ভেৌজগ্ উপমিত অযানাযনমের সংজকত ভিজিা। 
(vii) একমে ভমৌমিক অণু এিং একমে ভেৌমগ্ক অণুর নাম ভিজিা, োজত মেিন্ধন উপমিত। 
(viii) দুমে পরমাণুর মজধ্য তম়েৎ-ঋণাত্মকতার পাথগকয িুি কম হজি, ভসগুমির মজধ্য কী ধ্রজনর িন্ধন 
গ্মঠত হজি—তম়েৎজোেী না সমজোেী? 
(ix) ভকান্ সমজোেী ভেৌজগ্র েিীয র্দ্িণ তম়েৎ পমরিহণ কজর? 
(x) একমে তরি এিং একমে কমঠন সমজোেী ভেৌজগ্র নাম ভিজিা। 
 
(xi) হাইজোজেন দ্বারা গ্মঠত একমে আযনীয ভেৌজগ্র নাম ভিজিা। 
(xii) হাইজোজেন ভিারাইি অণুজত ভকান ধ্রজনর িন্ধন িতগমান? 
(xiii) F, অণুর িুইস িট্ মচে অঙ্কন কজরা। (F = 9) 
(xiv) CaO-ভত কী ধ্রজনর রাসাযমনক িন্ধন িতগমান? 
(xv) N, অণুর িুইস িট্ মচে অঙ্কন কজরা। 
 
 
 
3. মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও: 
প্রমতমে প্রজশ্নর মান-2 
 
(i) ইজিকরন িে গ্ঠন ভদিাও HE, CaO 
(ii) NaCl এিং মমজথজনর মজধ্য দুমে ভ ৌতধ্জমগর পাথগকয ভিজিা। 
(iii) 4মে পরমাণুেুক্ত একমে অণুর নাম ভিজিা, োজত মতনমে সমজোেী একিন্ধন উপমিত। অণুমের 
ইজিকরন িে গ্ঠন ভিজিা। 
(iv) সমজোেী না তম়েৎজোেী—কী ধ্রজনর িন্ধন উপমিত? H,, C_H,, NaCl, CHIT 
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(v) ইজিকরন িে গ্ঠন ভদিাও H2O, MgCl,18) 
(xii) CO2-এর িুইস িে মচে আঁজকা। 
(xiii) সমজোেী ও তম়েৎজোেী ভেৌজগ্র দুমে পাথগকয ভিজিা। 
(xiv) মচমনর েিীয র্দ্িণ তম়েৎ পমরিহণ করজত পাজর না, মকন্তু ভসামিযাম ভিারাইজির েিীয র্দ্িণ,পাজর—ভকন? 
 
(xv) ভিামরন কী কী ধ্রজনর রাসাযমনক িন্ধজনর মাধ্যজম পৃথক পৃথক াজি ভসামিযাম ও হাইজোজেজনর 
সজে েুক্ত হজয েথািজম ভসামিযাম ভিারাইি ও হাইজোজেন ভিারাইি গ্ঠন কজর? উ যজেজে 
ইজিকরন িে গ্ঠন এঁজক ভদিাও। 
(xvi) িুইজসর ধ্ারণা অনুসাজর সমজোেী িন্ধন কী াজি গ্মঠত হয একমে উদাহরণ মদজয ভিজিা।  
(xvii) ভসমিযাম ভিারাইজির িন্ধন NaCl মহজসজি প্রকাশ করা োয না ভকন? 
(xviii) একমে তরি ও একমে কমঠন সমজোেী ভেৌজগ্র উদাহরণ দাও। 
(xix) ভকাজশি আযনীয িন্ধন গ্ঠন কী াজি িযািযা কজরন? 
(xx) তরি হাইজোজেন ভিারাইি তম়েৎ পমরিহজণ সেম নয, মকন্তু গ্মিত ভসামিযাম ভিারাইি তম়েৎ 
পমরিহজণ সেম—িযািযা কজরা। 
(xxi) দুমে ভ ৌতধ্জমগর সাহাজেয ভসামিযাম ভিারাইি ও নযাপথমিজনর মজধ্য পাথগকয কজরা।  
 
Group-D 
 
4. মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও: 
 
প্রমতমে প্রজশ্নর মান — 3 
(i) ভসামিযাম হাইোইজির ইজিকরন-িে গ্ঠন ভদিাও। CH,-এর িুইস-িে মচে অঙ্কন কজরা। 
(ii) NaCl কমঠন অিিায তম়েৎ পমরিহণ কজর না, মকন্তু গ্মিত অিিায অথিা েজি র্দ্িী ূত 
অিিায তম়েৎ পমরিহণ কজর ভকন? একমে তম়েৎজোেী ও একমে সমজোেী ভেৌজগ্র উদাহরণ 
দাও ো অষ্টক মনযজমর িযমতিমী। 
 
(iii) তম়েৎজোেী ও সমজোেী ভেৌজগ্র মজধ্য দুমে পাথগকয ভিজিা। একমে ভমৌজির (A) ইজিকরন মিনযাস 
K(2) L(8) M(7)। ভমৌিমের অণুর সংজকত কী? 
(iv) A ও B পরস্পর রাসাযমনক াজি েুক্ত হজি এিং দুমে B পরমাণু মনজেজদর মজধ্য েুক্ত হজি 
কী ধ্রজনর ভোেযতা সৃমষ্ট হজি েুমক্ত-সহ ভিজিা। ভকান্ ভমৌি পেগি অষ্টক সূে প্রজোেয হয? 
(v) তম়েৎজোেী ভেৌগ্গুমির গ্িনাঙ্ক সমজোেী ভেৌগ্ অজপো ভিমশ হয ভকন? হাইোইি আযজনর 
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ইজিকরন মিনযাস ভকান্ পরমাণুর সজে একই? 
 
তম়েৎপ্রিাহ ও রাসাযমনক মিমিযা 
 
2. মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও: 
(i) একমে আমিক র্দ্িজণর নাম ভিজিা, ো মৃদু তম়েমিজেিয। 
(ii) ইজিকজরাজপ্ল্মেং-এর েনয কযাজথাি মহজসজি কী িযিহৃত হয? 
(iii) তম়েদমিজেিজণর সময কযাজথাজি কী ঘজে— োরণ না মিোরণ? 
(iv) মিশুি েজি সামানয অযামসি ভমশাজি, ভকন তম়েৎ পমরিামহতা িৃমি পায? 
(v) ভগ্াল্ড ভপ্ল্মেং-এর সময অযাজনাি মহজসজি কী িযিহৃত হয? 
(vi) ভিাহার চামজচর ওপর মনজকজির প্রজিপ ভদওযার েনয কযাজথাি ও অযাজনাি মহজসজি কী কী ভনওযা হয? 
 
(vii) তম়েদমিজেিণ প্রমিযায কী প্রকার তম়েৎপ্রিাহ িযিহার করা হয? 
(viii) অযাজনাি মাজি উপমিত দুমে ধ্াতুর নাম ভিজিা। 
(ix) তম়েদমিজেিণ ভ ৌত পমরিতগন না রাসাযমনক পমরিতগন? 
(x) সামানয অযামসিেুক্ত েজির তম়েদমিজেিজণ কযাজথাি ও অযাজনাজি কী কী উৎপন্ন হয? 
(xi) কযাোযনগুমি ভকান্ তম়েদ্দ্বার ভথজক ইজিকরন িহণ কজর? 
(xii) Cu তম়েদ্বার িযিহার কজর CuSO-এর েিীয র্দ্িজণর তম়েদ্মিজেিজণ ভকান্ আযন কযাজথাজির 
মদজক ধ্ামিত হয? 
(xiii) মিশুি েজি অপ পমরমাজণ সািমফউমরক অযামসি ভোগ্ করজি উৎপন্ন র্দ্িজণর তম়েৎ পমরিামহতা 
মিশুি েজির ভথজক ভিমশ হয ভকন? 
 
(xiv) ভকাজনা তম়েদমিজেজিযর েিীয র্দ্িজণর তম়েদমিজেিজণ ভকান্ আযন কযাজথাজির মদজক ধ্ামিতহয? 
(xv) তামার চামজচর ওপর রূজপার তম়েৎজিপন করজত কযাজথাি মহজসজি কী িযিহার করা হয? 
একমে ভেৌজগ্র উদাহরণ দাও োর েিীয র্দ্িণ মৃদু তম়েদমিজেিয। 
(xvii) তম়েদমিজেিজণর সময ভকান্ ইজিকজরািজক কযাজথাি িিা হয? 
(xviii) তম়েৎমিজেিজণ ভকান্ প্রকাজরর তম়েৎপ্রিাহ িযিহার করা হয? 
(xix) প্ল্যামেনাম ইজিকজরাি িযিহার কজর অিামযত েজির তম়েদমিজেিজণ কযাজথাি মিমিযামে ভিজিা। 
(xx) মপতজির ওপর ভসানার তম়েৎজিপন করজত তম়েদমিজেিয মহজসজি কী িযিহৃত হয?  
 
Group-C 
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3.প্রমতমে প্রজশ্নর মান 2 
(i) ইজিকজরাজপ্ল্মেং-এর সময কযাজথাি, অযাজনাি ও তম়েদমিজেিয মহজসজি কী কী ভনওযা হয?           
ইজিকজরাজপ্ল্মেং-এর একমে উজেশয ভিজিা। 
(ii) গ্াঢ় H2SO4-এর ভচজয িঘু H, SO, তীব্র অযামসি ভকন? 
(iii) তম়েদমিজেিণ পিমতজত Al মনষ্কাশজনর সমজয অযািুমমনার সজে িাজযািাইে ও ফুজযাস্পার 
ভমশাজনা হয ভকন? 
(iv) সি তম়েদমিজেিয পদাথগ তম়েজতর সুপমরিাহী, মকন্তু সি তম়েৎ পমরিাহী পদাথগ তম়েদমিজেিয নয ভকন? 
(v) ধ্াতি পমরিাহী ও তম়েদমিজেজিযর মজধ্য মতনমে পাথগকয ভিজিা। 
 
Group-D 
 
4. মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও: 
 
প্রমতমে প্রজশ্নর মান-3 
(i) কপার তম়েদ্দ্বার িযিহার কজর CuSO-এর েিীয র্দ্িজণর তম়েদমিজেিণ করজি কযাজথাি ও 
অযাজনাজির কী পমরিতগন হজি? কযাজথাি ও অযাজনাি মিমিযা ভিজিা।1+2 
(ii) তম়েদ্দ্বাজর ইজিকরন মিমনমজযর দৃমষ্টজকাণ ভথজক কযাজথাি ও অযাজনাজির সংজ্ঞা ভিজিা। মসি ারজপ্ল্মেং-এর 
েনয প্রজযােনীয অযাজনাি ও তম়েমিজেজিযর নাম ভিজিা। 
(iii) তম়েৎজিপন কাজক িজি? তম়েৎজিপজনর দুমে উভেশয ভিজিা। 
(iv) প্ল্যামেনাম তম়েদ্বার িযিহার কজর েজির তম়েদমিজেিণ করজি, কযাজথাি ও অযাজনাজি সংঘমেত মিমিযাগুমি 
ভিজিা। AB (গ্মিত)-র তম়েদমিজেিজণর সময কযাজথাি ও অযাজনাজির মদজক ভকাজ্কান্ আযন আকৃষ্ট হয? (A 
একমে মদ্বজোেী ভমৌি) 
 
(v) তম়েমিজেিজণর সাহাজেয অযািুমমমনযাম মনষ্কাশজনর েনয ভে গ্মিত মমেজণর তম়েদমিজেিণ করা হয, তাজত 
মিশুি অযািুমমনা ো়ো আর কী কী থাজক? এই তম়েমিজেিজণ কযাজথাি ও অযাজনাি মহজসজি কী কী িযিহৃত হয? 
(vi) তম়েদমিজেিণ পিমতজত কপার ধ্াতু মনষ্কাশজনর সময কযাজথাি ও অযাজনাি মহজসজি কী কী ভনওযা হয? 
কযাজথাি ও অযাজনাি মিমিযা ভিজিা। 
(vii) তম়েৎ পমরিহজণর মজধ্য দুমে পাথগকয ভিজিা। অমিশুি কপার দণ্ড ভকান্ ইজিকজরািরূজপ িযিহার করা হয? 
(viii) তম়েদমিজেিজণর সময ভকান্ শমক্ত রাসাযমনক মিমিযা ঘোজনার েনয দাযী? 
(ix) তম়েদমিজেিজণর সময কযাজথাজি ও অযাজনাজি কী কী মিমিযা সংঘমেত হয? 1+2 
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