Question Bank For BDP Course
ঐচ্ছিক পাঠক্রম ( Elective Course )

রসায়নচ্ছিদ্যা ( Chemistry )
ষষ্ঠ পত্র ( 6th Paper )
Physical Chemistry - I : ECH-06

1

Two identical porous containers are filled with oxygen and an unknown gas. Oxygen gas escapes (effuse)
through the hole in 120 second. Under similar conditions, the unknown gas takes 112 seconds to
escape/effuse. What is the molecular weight of the unknown gas? [Molecular weight of oxygen =32 g/mol]
ছিদ্রযু ক্ত দুটি সম্পূ র্ণ একই রকমের পাত্রমক অছিমেন এবং একটি অোনা গ্যাস ছিম়ে ভছতণ করা হল। অছিমেমনর স্বিন হমত সে়ে লামগ্ 120 সসমকন্ড। একই
পছরছিছতমত অপর গ্যাসটির স্বিমনর সে়ে লামগ্ 112 সসমকন্ড। অোনা গ্যাসটির আর্ছবক গুরুত্ব কত? অছিমেমনর আর্ছবক গুরুত্ব 32 g/mol।

2

One mole of an ideal gas occupies 10 liter (L) volume at 1 atm pressure. What is the temperature of the
gas? [universal gas constant R = 0.082 L.atm.mol-1.K-1]
1 সোল একটি আির্ণ গ্যামসর 1 atm চামপ আ়েতন 10 ছলটার (L) হমল গ্যাসটির তাপোত্রা কত ?
[সাবণেনীন গ্যাস ধ্রুবক R = 0.082 L.atm.mol-1. K-1]

3

Following Maxwell-Boltzmann distribution, what is the ratio of most probable speed and root mean
square speed of a gas?
েযািওম়েল-মবাল্টসেযান বন্টন অনু যা়েী গ্যামসর সবণাছিক সম্ভাবয গ্ছতমবগ্ এবং গ্ড় বগ্ণমবমগ্র েূ ল গ্ছতমবগ্ এর অনু পাত কত ?

4

One mole of carbon dioxide gas occupies a volume of 0.4 L at 300K and 40 atm pressure. Calculate its
compressibility factor. Given universal gas constant R = 0.082 L.atm.mol-1.K-1
300K উষ্ণতা়ে এবং 40 অযাটমোছি়োর চামপ 1 সোল কাবণন ডাই অিাইড গ্যামসর আ়েতন 0.4 L। এই গ্যামসর সংনেযতা গুর্ক কত? সিও়ো আমি
সাবণেনীন গ্যাস ধ্রুবক R = 0.082 L.atm.mol-1.K-1.

5

For a gas obeying van der Waals equation, the critical temperature (Tc) value is 300K and critical pressure
(Pc) value is 70 atm.; what is the value of van der Waals constant “b” (in liter/mol)?Universal gas constant
R =0.082 L.atm.mol-1.K-1
ভযান ডার ও়োল সেীকরর্ সেমন চমল এেন একটি গ্যামসর ক্রাছিক তাপোত্রার োন (Tc) 300K এবং ক্রাছিক চাপ এর োন (Pc)70 atm । সাবণেনীন
গ্যাস ধ্রুবক এর োন R = 0.082 L.atm.mol-1.K-1হমল ভযান ডার ও়োল ধ্রুবক “b” এর োন কত ?

6

When a capillary of radius “r” is dipped in water, water rises to a height of 2 cm. How much water will rise
in another capillary tube whose radius is one third of the first one (r/3)?
একটি "r" বযাসামিণর ককছর্ক (capillary) নমলর েমিয েল 2 cm অবছি ওপমর উঠমত পামর। অপর একটি ককছর্ক নল যার বযাসািণ প্রথে ককছর্ক
নমলর এক তৃ তী়োংর্ (r/3), তার েমিয কত উচ্চতা়ে েল উঠমত পারমব ?

7

What type of light (electromagnetic radiation) is used to measure crystal structure?
সকলাস অব়েব ছনর্ণ়ে করার েনয সকান িরমর্র আমলা (তছড়ৎচুম্বকী়ে ছবছকরর্ ) বযবহার করা হ়ে ?

8

Among the following which are NOT extensive property? (I) Internal energy (U) (II) Pressure (P) (III)
Enthalpy (H) (IV) Gibbs free energy (G) (V) Density (VI) Entropy (S) (VII) Surface tension
সকানগুছল বযাপক চল (extensive property)ন়ে (I) অভযিরীর্ র্ছক্ত (U) (II) চাপ (P) (III) এনথালছপ (H) (IV) ছগ্বস েু ক্ত র্ছক্ত (G) (V) ঘনত্ব
(VI) এনট্রছপ (S) (VII) পৃ ষ্ঠটান

9

Suppose a sealed container having a weightless piston with 5 liter (L) gas inside. A constant external
pressure 1.5 atm is applied to push down the piston. The final volume of the gas is 4 L. Calculate the work
done on the gas in Joules (J). Given 1 L.atm = 101.33 J
একটি ওেনহীন ছপস্টন দ্বারা আবদ্ধ ছসছলন্ডার এ 5 ছলটার গ্যাস আমি। ছপস্টনটিমক বাছহযক চাপ 1.5 atm ছিম়ে িীমর িীমর সংমকাচন করা হল। গ্যামসর অছিে
আ়েতন4 L হমল সংমকাচনেছনত কামযণর পছরোন েু ল (joule / J) এ ছনর্ণ়ে করুন . 1 L.atm = 101.33 J

10

Suppose a gas obeys the law P(V-b) = RT. What is the isothermal, reversible work required to change the
volume of the gas from V1 to V2 ?
একটি গ্যাস P(V-b) = RT সূ ত্র সেমন চমল। পরা বতণ সমোষ্ণ উপাম়ে গ্যামসর আ়েতন V1 সথমক V2 সত পছরবতণ ন করমত কত পছরোন কাযণ করমত হমব?

11

One mole of a monoatomic ideal gas is heated from 300K to 500 K at constant volume. What will be the
amount of internal energy change (ΔU)? Given for monoatomic gas, Cv = (3/2)R; R = 8.314 J.mol-1K-1
ছির আ়েতমন 1 সোল এক পারোর্ছবক একটি আির্ণ গ্যাস সক 300K সথমক 500 K উষ্ণতা়ে ছনম়ে যাও়ো হমলা .এই পছক্র়ো়ে অভিরীন র্ছক্ত পছরবতণ ন
(ΔU)কত হমব ? [Cv = (3/2)R; R = 8.314 J.mol-1K-1]

12

What is the work done in free expansion against zero pressure of an ideal gas?
আির্ণ গ্যামসর সেমত্র শুনয চামপর ছবরুমদ্ধ স্বািীন প্রসারর্ এ কামযণর োন কত ?

13

Calculate the standard enthalpy of reaction: ZnO(s) + CO(g) = Zn(s) + CO2(g); Given ΔfH°(ZnO, s) = –
348.28 kJ mol–1; ΔfH°(CO2, g) = – 393.51 kJ mol–1; ΔfH° (CO, g) = – 110.53 kJ mol–1; ΔfH° (Zn, s) = 0
ZnO(s) + CO(g) = Zn(s) + CO2(g) ছবছক্র়োটির প্রোন এনথালছপর পছরোন ছনর্ণ়ে করুন . ΔfH°(ZnO, s) = – 348.28 kJ mol–1; ΔfH°(CO2, g) =
– 393.51 kJ mol–1; ΔfH° (CO, g) = – 110.53 kJ mol–1;ΔfH° (Zn, s) = 0

14

For a Carnot engine, the efficiency is 50% and the temperature of the heat sink is 5°C. What is the
temperature of the heat source?
একটি কামনণা ইছিন এর কাযণিেতা 50% এবং ছনম্নতর উষ্ণতার তাপী়ে উৎমসর তাপোত্রা 5°C হমল উচ্চতর উষ্ণতার তাপী়ে উৎমসর তাপোত্রা কত ?

15

What is the entropy of a pure solid at 0K ?
একটি ছবশুদ্ধ কঠিন এ 0K সত কত এনট্রছপ হ়ে?

