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পঞ্চম পত্র ( 5th Paper ) 

Inorganic Chemistry - III : ECH-05 

1 
Find out proper elements of group 16. 

১৬ নং শ্রেণীর সঠিক শ্র ৌলগুললকক লিলিত কর । 

2 
If in the aqueous solution of 1 mole the complex compound [Co.Cl(NH3)5]Cl2 ,silver nitrate (AgNO3) 
solution is added,then how many moles of AgCl will be precipitated 

যলি নীকির জটিলকযৌগটির [Co.Cl(NH3)5]Cl2, 1 শ্র োকলর জলীয় দ্রবকণ , AgNO3 (silver nitrate) দ্রবকণ যকেষ্ট 
পলর োকন শ্রযোগ করো হয়, তোহকল কত শ্র োল AgCl অধলিপ্ত হকব? 

3 Which of the following compound cannot act as a ligand? 

নীির শ্রকোন্ অণুগুলল সংলগ্নক  লহকসকব কোজ ককর নো? 

4 Which of the halide ion contains tripositive Iodine ions? 

নীির শ্রকোন্ হযোলোইড আয়কন লতন ধণোত্মক আয়ন েোকক? 

5 
In which group xenon (Xe) belongs to? 

শ্রজনন (Xe) শ্রকোন্ শ্রেণীর শ্র ৌল? 

6 Write the electronic configuration of Krypton (Kr)? 

লিপটকনর (Kr) ইকলকট্রন লবনযোসটি লক হকব? 

7 
What is the  colour of XeO4 ? 

XeO4- এর রং লক? 

8 What is the  position of lanthanoids in periodic table? 

পযযোয় সোরণীকত 'লযোনেোনোকয়ড' শ্র ৌলগুললর অবস্থোন শ্রলখ। 

9 Which phenomena is related with lanthanoid contraction? 

লযোনেোনকয়ড সংককোিন লক ঘটনো ঘকট ? 

10 Which method is used for Al  extrction  from bauxite ? 

বক্সোইট শ্রেকক Al  লনষ্কোলিত করো হয় শ্রকোন পদ্ধলতকত? 

11 Which method is used for Cu extraction from its ore ? 

Cu- এর আকোলরক 'Cu' লনষ্কোলিত করো হয় শ্রকোন পদ্ধলতকত? 

12 
Al-metal is purified by -which process? 

Al ধোতু লবশুলদ্ধকরণ করো হয় শ্রকোন পদ্ধলতকত?  

13 
What will be the structure of ML4 complex? 



ML4 ধরকণর জটিলকযৌকগর গঠন লক হকব? 

14 
What is the relationship between crystal field splitting energy of octahedral complex and tetrahedal 
complexes ? 

অষ্টতলকীয় এবং িতুষ্তপকীয়ষ জটিল শ্রযৌগদ্বকয়র শ্রিে্ রীয় লবভোবন (CFSE) যেোিক  ∆0 এবং ∆t এর  কধয 
সম্পকয  লক? 

15 
What is the structure of [Ni(DMG)2] ? 

[Ni(DMG)2] -এর গঠন শ্রলকখো? 

 


