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                    i. Algorithm 

                    ii. Karnel 

                   iii. PASCAL 

                   iv. Microsoft 

      (f) Major ingredients of traditional ceramics 

                   i. Silica  

                   ii. Clay  

                   iii. Feldspar  

                   iv. All 

     (g) Catalyst used in Haber’s process for ammonia production is 

                   i. Reduced iron oxide 

                   ii. Nickel  

                   iii. Vanadium pentoxide  

                   iv. Silica gel 

        (h) Which of the following gas has the highest calorific value?  

                   i. Producer gas  

                   ii. Coal gas 

                   iii. Mond gas 

                   iv. Blast furnace gas 

2. Answer any four questions:                                              2 x 4 = 8 

   (a) What is Cupel? 

   (b) What are the main components of german silver? 

   (c) Ce4+ is diamagnetic (atomic number 58). Explain 

   (d) What are the advantages of gaseous fuel? 

   (e) How do biofertiliser promote plant growth? Explain. 

   (f) What is vitrification? 

   (g) What is DOS? Write classifications of DOS?. 
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   (h) What is HES? What are the uses of it? 

 

3. Answer any two questions:                                          6 x 2 = 12 

  a.   (i) What is single superphosphate and triple superphosphate?                2 

        (ii) Write the IUPAC names of the following compounds:                     2 

                A. K3[Cu(CN)4]  B. Na2[Fe(CN)5(NO)] 

       (iii)  Identify the following salts as double or complex and give reason:  2 

             A. K2SO4. Al2(SO4)3. 24H2O,  B. K4[Fe(CN)6] 

 

  b.    (i)    Briefly describe the separation technique of ion-exchange method for lanthanide 

                elements.                                                                                  4 

         (ii)   Write the preparation and uses of calomel.                             2 

           

   c. i. What is the role of gypsum in the setting of cement?                    2 

       ii. What is meant by octane number and knocking?                         2 

       iii. What is enamel?                                                                           2 

                                       

 d.  i.  What is lead free gasoline?                                                             2 

      ii. What is white cement?                                                                    2 

      iii.Give the manufacturing process of urea and mention their uses?   2          
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CHEMISTRY (General) 
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Full Marks: 25                                                                                              Time:Two hours 

মা জেনর পিরসংখ ান পূণ িচ  িনেদশ কের। াথ েদর যতদরূ স ব 
তােদর িনজ  ভাষায় উ র দওয়ার জন  অনুেরাধ করা হে  । 
 

1. যেকােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও:                                                1 x 5 = 5 
(a) িন িলিখত তথ িলর মাঝখােন ল া ানাইড সংেকাচেনর কারণ কী? 
 i. Zr এবং Hf এর অিভ  ব াসাধ আেছ 
 ii. La এবং Lu এর +3 জারণ অব ার অিভ  ািয়  
 iii. La এবং Lu এর অিভ  ব াসাধ আেছ 
 iv. উপেরর কউই না 
 
(b) যখন ফিরক লবেণ পটািসয়াম ফেরাসায়ানাইড যাগ করা হয়, তখন  
িক আ েখপ পের?  
 i. টানবুেলর নীল 
 ii. িশয়ান নীল 
 iii. অ ােকায়ােমিরন 
 iv. উপেরর কউই না 
 
(c) কমে  [CoF6]3-এ উপি ত লানেপঅর ইেলক েনর সংখ া 
 হওয়া উিচত 
 i. 3 
 ii. 5 
 iii. 0 
 iv. 4 
(d) Dimethylglyoxime িবকারক পরী া করার জন  ব ব ত হয় 
 i. Ca+2 

 ii. Ni+2 
 iii.  Fe+3 
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 iv. Al+3 
 (e) কানটা উ  েরর ভাষা িহেসেব পিরিচত? 
 i. অ ালগিরদম 
 ii. কােনল 
 iii. প াসেকল 
 iv. মাইে াসফট 
(f ) ঐিতহ গত িসরািমক ধান উপাদান হল? 
 i. িসিলকা 
 ii. কাদামা ট 
 iii. ফ ার 
 iv. উপেরর সব েলা 
(g) অ ােমািনয়া উৎপাদেনর জন  হ ােবর য়ায় ব ব ত অনুঘটক 
হল? 
 i. িবজািরত আয়রন অ াইড 
 ii. িনেকল 
 iii. ভ ানিডয়াম প াইড 
 iv. িসিলকা জল 
(h) িনেচর কান গ ােসর ক ােলািরিফক মান সবেচেয় বিশ ? 
 i. উৎপাদক গ াস 
 ii. কাল গ াস 
 iii. ম  গ াস 
 iv. া  ফােনস গ াস 
 
2. য কান চার ট ে র উ র দাও:                                           2X4=8 

(a) Cupel িক 
(b) জামান রৗপ  ধান উপাদান িক িক? 

(c) Ce4+ ডায়ম াগেন টক (পারমাণিবক সংখ া 58)। ব াখ া কর .  
(d) বায়বীয় ালািনর সুিবধা কী? 
(e) কীভােব জবসার উ েদর বৃ েক উৎসািহত কের? ব াখ া কর. 

(f) িভ িফেকশন িক  ?  
(g) DOS িক? DOS এর ণীিবভাগ িলখ? 
(h)HES িক? এটার ব বহার িক? 

 
3. যেকােনা দু ট ে র উ র দাও:                                             6X2=12 
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a. (i) একক সুপারফসেফট এবং পল সুপারফসেফট িক ?   2 
(ii) িনেচর যৗগ েলার IUPAC নাম িলখ .  2 

A. K3[Cu(CN)4]  B. Na2[Fe(CN)5(NO)] 

(iii) িন িলিখত লবণ িলেক ি ণ বা জ টল িহসােব িচি ত কর এবং 
কারণ িলখ .  2 
 A. K2SO4. Al2(SO4)3. 24H2O,  B. K4[Fe(CN)6] 
 
b. (i) ল া ানাইেডর জন  আয়ন-িবিনময় প িতর পৃথকীকরণ কৗশল ট 
সংে েপ বণনা কর .  4 
(ii) ক ােলােমেলর িত ও ব বহার িলখ .  2 
 
c. (i) িসেম  াপেন জপসােমর ভূিমকা কী?  2 
(ii) অকেটন সংখ া এবং নিকং বলেত কী বাঝায়?  2 

(iii) এনােমল িক .  2 
 
d. (i) সীসা মু  প ল িক ?  2 
(ii) সাদা িসেম  িক ?  2 
(iii) ইউিরয়া উৎপাদন য়া িলখ এবং তােদর ব বহার উে খ কর ? 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


