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1 Which of the following grpups of elements are known as alkaline earth metals? 

নীচের কেোন্ কেণীর ক ৌলগুললচে "ক্ষোর  ৃলিেো ধোতু বলো হয়? 

2 
If z and σ are nuclear charge and screening constant respectively. What will be the effective nuclear charge? 

যলি কেোন পর োনুর লনউলিয়োচের লনউলিও আধোন z এবং ইচলক্ট্রচনর আবরণী ক্ষ তো σ হয়, তোহচল েোযযেরী লনউলিও 
আধোন েত হচব? 

3 
How does the electronegativity of elements in a group change? 

এেটি কেণীর ক ৌলগুললর তলিৎঋণ্নোত্মেতো লেভোচব পলরবতয ন হয়? 

4 What will be the oxidation number of iron ion in the given compound K4[Fe(CN)6], K3[Fe(CN)6] ? 

নীচের কযৌগগুললচত আয়রন আয়নগুললর জোরণ েংখ্যো েত K4[Fe(CN)6], K3[Fe(CN)6]?  

5 
Write formulae of three oxidising agents which can oxidise SnCl2 to SnCl4 . 

লতনটি জোরে পিোচথযর েংচেত কলখ্, যোহোরো SnCl2কে SnCl4-এ জোলরত েচরত পোচর।  

6 
An element of atomic number 110 is named as per IUPAC system as - 

110 পোাঃ ক্র োঙ্ক লবলিষ্ট ক ৌচলর IUPAC পদ্ধলতচত নো  লে হচব? 

7 
According to which theory HCl/Cl-  is conjugate acid base pair? 

অ্যোলেড-চবচের কেোন্ তত্ত্ব অ্নুেোচর HCl/Cl-  হল অ্নুবদ্ধ অ্যোলেড-ক্ষোরে কজোি ? 

8 According to Lewis concept what is the nature of BF3 ? 

লুইস্ তত্ত্ব অ্নুেোচর BF3 লে প্রেোচরর? 

9 What is the formula of a non aqueous solvent? 

এেটি অ্জলীয় দ্রোবচের েংচেত লে হচব? 



10 What are the oxidation numbers of Mn in MnO4
-  & MnO4

2- ? 

MnO4
-   ও MnO4

-2 আয়ন িটুিচত  যোঙ্গোলনচজর জোরণ-েংখ্ো লে লে? 

11 
W is the shape of ClF3? 

ClF3-এর আেৃলত লেরূপ ? 

12 

238U92
 belongs to which? 

238U92
  কেোন্ লেলরচজর ক ৌল? 

13 

24Mg12 + ___ → 27Si14 +1n0 

িূণযস্থোন পূরণ ের-24Mg12 + ___ → 27Si14 +1n0
   

14 What is the value of radioactivity unit 1Curie? 

কতজলিয়তোর এেে 1-Curie  োন েত? 

15 
What is the relation between half life and average life of radioactive elements? 

কতজলিয়তোয় অ্ধযোয়ু ও গিআয়ুর  চধয েম্পেয  লে? 

 


