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১। টটস্টটিউবফ থাকা টকান ভয়রাবক ানন দ্বাযা দূয কযা মায়?    

 ক. টানডয়াভ টলাযাআড   খ. লুনিবকন্ট    গ. টের    ঘ. নিবরটিন  

২।  ফ বননম্ন খযচ য় টকান দ্ধনে  

 ক. ভাআবরা যানারাআন   খ. নডপাবযনিয়ার যানারাআন  গ. টনভ ভাআবরা যানারাআন ঘ. ম্যাবরা যানারাআন  

৩।  ব্যযবযট টথবক টপাোঁটায় টপাোঁটায় টম দ্রফণ টমাগ কযা য় োবক কী ফবর?  

 ক. প্রভাণ দ্রফণ    খ. ভত্ব দ্রফণ   গ. ভত্ব দ্রফণ   ঘ. ননযবক্ষ দ্রফণ  

৪।  MSDS এয পূণ বরূ টকানটি?  

 ক. Materials Safety Data Sheets     খ. Metal Safety Data Sheets   

 গ. Materials Service Data Sheets     ঘ. Materials Safety Double Sheets  

৫।  ল্যাফবযটনযবে ব্যফহৃে যাবপ্রান য়া উনচৎ-  

 ক. খাবটা  াপ াো   খ. াদা ফবণ বয  রম্বা  গ. কাবরা ফবণ বয  রম্বা াো   ঘ. নীরফবণ বয  খাবটা াো  

৬।  টম ফ যভাণুয ননউট্রন ংখ্যা ভান নকন্তু টপ্রাটন ংখ্যা  বয ংখ্যা নবন্ন য় , োযা যস্পবযয কী?  

 ক. অআবাবটা   খ. অআবাফায   গ. অআবাভায    ঘ. অআবাবটান  

৭।  m এয ভান--  

 ক. +t  টথবক o ম বন্ত  খ. -t  টথবক o ম বন্ত       গ. +t  টথবক শূন্য -l  ম বন্ত       ঘ. +t  টথবক শূন্যফাবদ -t  ম বন্ত  

৮। ননি বক্ষয চানযনদবক আবরকট্রবনয ঘূণ ববনয নদক প্রকাকাযী ংখ্যাবক নক ফবর?  

 ক. টকায়ান্টাভ ংখ্যা   খ. প্রধান টকায়ান্টাভ ংখ্যা   গ. কাযী টকায়ান্টাভ ংখ্যা   ঘ. নস্পন টকায়ান্টাভ ংখ্যা  

৯। দ্রাব্যো গুণপবরয নীনেয প্রবয়াগ---  

 ক. নফবেলনণক যায়বন  খাদ্য রফবণয ধঃবক্ষন  খ. রবব যাবভাননয়া টাডা প্রণানরবে NaHCO3 এয উৎবক্ষণ  

 গ. এনড  ক্ষাবযয প্রভন নফনরয়ায়    ঘ. িাযক  নফিাযবকয ভবে টযডক্স নফনরয়ায়  

১০। যভাণুয বযন্তবয নননদ বষ্ট প্রধান নিস্তবয ফ বানধক কয়টি যনফটার থাকা ম্ভফ?  

 ক. 2n2  
 খ. n2  

  গ. 2টি     ঘ. 4টি  

১১।  নযডফাগ ব ধ্রুফক (RH) এয ভান কে?  

 ক. 109678m-1  
খ. 109678cm-1

   গ. 109768cm-1
   ঘ. 109578cm-1

  

১২।  l  এয ভান 0, 1 বর উনিস্তবয মথারবভ--  

 ক. d, f    খ. s, d     গ. s, p     ঘ. p, d 

১৩।  200C োভাত্রায় াননবে NaCl এয দ্রাব্যো কে?  

 ক. 6.15 mol  খ. 6.15 molL-1 
 গ. 10.0mol    ঘ. 10.0 molL-1

 

১৪।  আবরকট্রন নফন্যা ম্পনক বে টকান নীনেটি টকায়ান্টভ ংখ্যায ধাযণায নবনিবে প্রনেনিে?  

 ক. অউপফাউ নীনে   খ. নরয ফিবন নীনে   গ. াআবিনফাবগ বয নীনে   ঘ. হুবেয নীনে  

১৫।  টলানযন যভাণুয মৄগ্ম আবরকট্রবনয টক্ষবত্র টকান টকায়ান্টভ টটটি প্রবমািয ?  

 ক. n=2, l=1, m=0   খ. n=2, l=1, m=1   গ. n=3, l=1, m=1   ঘ. n=3, l=0, m=0  

১৬।  ীযবকয ফন্ধবনয প্রকৃনে বে---  

 ক. অয়ননক   খ. ভবমািী    গ. ধাফে    ঘ. নন্নবফ  

১৭। নফশুদ্ধ ভবমািী টমৌগ বরা--  

 ক. H2, N2   খ. H2, H2O   গ. Cl2, H2O    ঘ. O2, H2O 

১৮। NH3 ণুবে ফন্ধন টকাবণয ভান-- 

 ক. 900   খ. 104.50   গ. 1050   ঘ. 1070 

১৯।  SP3 ংকযণ টদখা মায়---  

 ক. NH3 টমৌবগ   খ. NH4+ টমৌগমূরবক   গ. KNO3 টমৌবগ   ঘ. CaCl2 টমৌবগ  

২০।  ননবচয টকানটি টারায নু নয়?  

নফলয় 

টকাড 

1 7 6 
1 7 7 

 

োনযখঃ ১৫-১০-২০২০ 



 

 ক. HCl    খ. HF     গ. H2O    ঘ. AgI  
২১।  টকানটি ভবমািী টমৌগ?  

 ক. NaCl    খ. MgO    গ. HCl     ঘ. HaH  

২২।  Al2O3 টমৌগটি টকান প্রকৃনেয?   

 ক. ম্লধভী    খ. ক্ষাযধভী    গ. উবধভী    ঘ. ননযবক্ষ  

২৩।  d-ব্লক টভৌবরয টমৌগমূ-- 

 ক. অয়ননক প্রকৃনে   খ. টারায প্রকৃনে    গ. গ্যাীয় প্রকৃনে    ঘ. েযর প্রকৃনে  

২৪।  ধােফ টভৌবরয যভাণুমূবয ংবমাবগ নুগঠবনয ভয় কী সৃনষ্ট কবয?  

 ক. আবরকট্রন মৄগর   খ. আবরকট্রন মৄগর   গ. আবরকট্রন নিযো   ঘ. আবরকট্রননিয  

২৫।  টমািযো স্তবয আবরকট্রবনয নফকল বণ েত্ত্ববক কী ফবর?  

 ক. VSPER   খ. VSEPR    গ. VPSER    ঘ. VSERP 

২৬।  অদ ব গ্যা ভীকযবণ গ্যা ণুমূবয মুিবাবফ চরাচবরয িন্য অয়েন কী ধযা য় ?  

 ক. V    খ. V-1    গ. V+1   ঘ. V+n 

২৭।  গ্যাবয অংনক চাবয টমাগপর কে? 

 ক. 1 atm    খ. 2 atm    গ. 10.015 atm  ঘ. 101.325 atm  

২৮।  গ্যা ণুমূ--  

 ক. গনেীর    খ. নিনেীর    গ. নফবািয   ঘ. নননিয়  

২৯।  টকানটি নরয়কাযীমূরক?  

 ক. -CHO     খ. -NO2   গ. -NH2  ঘ. -COOH  
৩০।  াযবপ য়াটাবযয নফশুদ্ধোয ভানদণ্ড বরা--  

 ক. BOD  COD    খ. ানন ব্যিাব য়া    গ. ানন কাবরা য়া  ঘ. ানন নীর য়া  

৩১।  ফায়ুভেবরয েকযা কে বাগ 30 km উচ্চোয ভবে থাবক?  

 ক. 30 বাগ     খ. 33 বাগ   গ. 66 বাগ   ঘ. 99 বাগ  

৩২।  250C োভাত্রায় নননদ বষ্ট ববযয একটি গ্যাবয অয়েন 450cm3। চা নিয টযবখ ঐ গ্যাবয অয়েন অবযা 120cm3
 বৃনদ্ধ কযবে কে োভাত্রা বৃনদ্ধ কযবে বফ ?  

 ক. 7.450C   খ. 74.50C   গ. 7450C  ঘ. 7500C 

৩৩।  STP- টে একটি গ্যাবয ঘনত্ব 1.25gL-1; 270C োভাত্রায় এফং 700 mm (Hg) চাব গ্যাটিয ণুমূবয r .m.s টফগ কে?  

 ক. 
1210169.5  cms   খ. 

1210169.5  ms   গ. 
1210169.5  cms  ঘ. 

1210169.5  ms  

৩৪।  যানয ফায়ু টথবক নাআবট্রাবিন গ্রণ কবয টকানটি উনিজ্জ টপ্রাটিন  যানভবনা এনড উৎন্ন কবয ?  

 ক. যাবিাবটাব্যাক্টয    খ. নভফাবয়াটিক িীফাণু  গ. নরগুনভনা   ঘ. যাবভাননয়া  

৩৫।  16g নক্সবিবন ণুয ংখ্যা কে?  

 ক. 6.0231023  
 খ. 3.01151023 

 গ. 6.0231022 
ঘ. 3.01151022  

৩৬।  াননয িায়ী খযোয িন্য দায়ী অয়ন বরা--  

 ক. Mg2+  Ca2+
    খ. Na+  k+  

 গ. NH4+  H+ 
 ঘ. OH-  NO3

-

 

৩৭।  াযানফশ্ব জুবে োভাত্রা রভাগে বৃনদ্ধয ঘটনাবক কী ফবর?   

 ক. বফনশ্বক উষ্ণায়ন    খ. উষ্ণো নফপ্লফ    গ. নফশ্বায়ন   ঘ. নগযায়ন  

৩৮।  ফাস্তফ গ্যাবয টক্ষবত্র অদ বগ্যা সূত্র প্রবমািয বফ টকান বে ব?  

 ক. উচ্চোভাত্রা  ননম্নচাব    খ. উচ্চ চা  োভাত্রায়   গ. ননম্নচা  োভাত্রায়   ঘ. শুধুআ উচ্চ োভাত্রায়  

৩৯।  গ্যাভানক্সন কায ফানণনিযক নাভ?  

 ক. টফননিন    খ. াআবলাববক্সন   গ. টফননিন টক্সাবলাযাআড ঘ. টফনবিাবপবনান  

              প্রবাফক 

৪০।      + 3cl2                666 ClHC               নফনরয়াটিবে প্রবাফক কী?  

 ক. ন্ধকায     খ. মৃদু সূম বাবরাক    গ. প্রখয সূম বাবরাক  ঘ. কম্পন  


