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1

0.5 Ampere current is passed through a solution of silver nitrate (AgNO3) for 400 seconds. The
electrochemical equivalent of silver is 0.0011180g. What will be the amount of silver deposited?
সিলভার নাইট্রেট (AgNO3) এর একটি দ্রবট্রের মট্রযে সিট্র়ে 0.5 অ্োসি়োর তস়িৎ 400 সিট্রকন্ড যট্রর চালনা করা হট্রলা। সিলভার এর তস়িৎ রািা়েসনক
তু লাঙ্ক 0.0011180g। কত পসরমান সিলভার উৎপন্ন হট্রব ?

2

The distance between the electrodes of a conductivity cell is 1 cm and the cross-section area of each is
1 cm2. If the cell is filled with KCl solution, then the resistance of the cell is 7.25 ohm. What is the
specific conductance of the solution?
একটি পসরবাসহতা সকাট্রের তস়িৎদ্বার দুটির মট্রযে দূরত্ব 1 cm এবং প্রসতটি প্রস্থট্রেি 1 cm2। উক্ত সকাে KCl দ্রবে দ্বারা পূ েণ করট্রল সকাট্রের সরায হ়ে
7.25 ওহম । উক্ত দ্রবট্রের আট্রপসিক পসরবাসহতা গেনা করুন ।

3

Which experimental method is used to estimate transport number?
সকান পরীিামূ লক পদ্ধসত স্থানান্তরে িংখ্োবাবহানাঙ্ক (transport number) মাপার জনে বেবহার করা হ়ে?

4

Which of the four statements is INCORRECT about Daniel cell?
i) The spontaneous reaction happening at anode is oxidation of Zn to Zn2+ (Zn  Zn2+ + 2e-)
ii) Daniel cell is a galvanic cell or an electrochemical cell. It is also reversible.
iii) The spontaneous reaction happening at cathode is reduction of Cu2+ to Cu (Cu2+ + 2e-  Cu)
iv) Although Daniel cell is an electrochemical cell, it is non-reversible.
ড্োসনট্র়েল সিল িংক্রান্ত সনট্রচর সকান সববৃ সতটি ভুল?
i) অ্োট্রনাট্রড্ অ্র্ণাৎ ঋোত্মক সে স্বতঃস্ফূ তণ জারে সবসক্র়ো টি ঘট্রট সিটি হল Zn  Zn2+ + 2e-।
ii) ড্োসনট্র়েল সকাে একটি গোলভাসনক সকাে এবং তস়িৎ রািা়েসনক সকাে। এটি একটি পরাবতণ তস়িৎ সকাে।
iii) কোট্রর্াট্রড্ অ্র্ণাৎ যনাত্মক তস়িৎদ্বার এর সে স্বতঃস্ফূ তণ সবজারে সবসক্র়ো ঘট্রট সিটি হল Cu2+ + 2e-  Cu ।
iv) ড্োসনট্র়েল সকাে একটি তস়িৎ রািা়েসনক সকাে হট্রলও এটি অ্পরাবতণ সকাে

5

Calculate the standard Gibbs free energy change for the following cell reaction: Cu + 2Ag+ = Cu2+ +2
Ag ; Given E0 (Cu/ Cu2+) = +0.34 V and E0 (Ag/ Ag+) = +0.80 V; F = 96500 C
সনম্নসলসখ্ত তস়িৎ সকাট্রের সবসক্র়োর জনে প্রমাে সগভি মুক্ত শসক্তর পসরবতণ ন এর মান সনেণ়ে করুন। Cu + 2Ag+ = Cu2+ +2 Ag ;

E0 (Cu/ Cu2+) = +0.34 V ; E0 (Ag/ Ag+) = +0.80 V; F = 96500 C

6

pH of HCl solution was measured in a cell using a standard hydrogen electrode as reference. The cell
potential (E or EMF of the cell) was found to be 0.125 V. What is the pH of the HCl solution?
একটি HCl দ্রবট্রের pH একটি তস়িৎ সকাট্রের িাহাট্রেে সনেণ়ে করা হট্রলা োর িট্রে একটি প্রমাে হাইট্ররাট্রজন ইট্রলকট্রোড্েু ক্ত আট্রে। েসি ওই সকাট্রের
তস়িচ্চালক বট্রলর মান 0.125 সভাল্ট হ়ে, তাহট্রল ওই HCl দ্রবট্রের pH কত?

7

Why NH4NO3 and KCl is used in salt bridge to eliminate liquid junction potential?
িসিস্থল সবভব সনমূ ণল করার জনে অ্োট্রমাসন়োম নাইট্রেট এবং পটাসশ়োম সলারাইড্ট্রক লবে সিতু ট্রত সকন বেবহার করা হ়ে?

8

The half-life of a first order reaction is 28 second. What is its rate constant?
একটি প্রর্ম ক্রম সবসক্র়োর অ্যণজীবন 28 সিট্রকন্ড। সবসক্র়োটির হার ধ্রুবক কত?

9

For the reaction, N2(g) + O2(g) → 2NO(g); Ii the initial concentration of N2 was 0.500 M and the
concentration of N2 was 0.450 M after 0.100 s, what is the rate of the reaction?
N2(g) + O2(g) → 2NO(g) সবসক্র়োটির সিট্রে েসি N2 এর প্রার্সমক গাঢ়ত্ব 12.5 M হ়ে এবং 0.1 সিট্রকন্ড পট্রর N2এর গাঢ়ত্ব 0.450 M হ়ে তাহট্রল
সবসক্র়োটির হার কত?

10

The reaction inversion of sucrose: C12H22O11 + H2O = C6H12O6 (glucose) + C6H12O6 (fructose). The
rate equation for the reaction is written as Rate = k1.[sucrose]. What is the order of the reaction?
িু ট্রক্রাট্রজর ইনভাশণন সবসক্র়ো টি হলC12H22O11 + H2O = C6H12O6 (glucose) + C6H12O6 (fructose)। এই সবসক্র়োটি সবসক্র়ো হাট্ররর
িমীকরেটি হট্রলাRate = k1.[sucrose]। এই সবসক্র়োটির ক্রম কত?

11

According to Arrhenius equation, what will be the intercept and slope of log(k) versus (1/T) plot?
আরট্রহসন়োি এর তত্ত্ব অ্নু ো়েী log(k) বনাম (1/T) সলখ্সচট্রের সেি এবং নসতর মান সক হট্রব?

12

The molar extinction coefficient of coumarin derivative is 22,000 mol-1 cm-1. According to LambertBeer's law, what will be the optical density or absorbance of 0.0001 molar coumarin solution? Path
length l = 1 cm
একটি সেৌট্রগর সমালার এক্সটিংশন গুোঙ্ক 22000mol-1 cm-1।লোম্বাটণ সব়োর িমীকরে অ্নু ো়েী ওই সেৌগটির 0.0001সমালার (M)গাঢ়ত্ব দ্রবট্রের
আট্রলাক ঘনত্ব বা অ্বট্রশােোঙ্ক কত হট্রব? অ্সতক্রান্ত আট্রলাক পর্ l = 1 cm

13

A molecule absorbs a light of certain wavelength, then emits/radiates a light of longer wavelength
almost immediately. When the source of excitation is removed, the emission/radiation stops
immediately. What is this phenomenon known as?
একটি অ্েু সে তরে দিট্রঘণের আট্রলা সশােে কট্রর প্রা়ে তৎিনাত তারট্রচট্র়ে সবসশ তরেদিট্রঘণের আট্রলা সবসকরে কট্রর।আট্রলার আপতন বি হট্রল অ্েু
সর্ট্রক সবসকরেও বিহট্র়ে ো়ে।এই ঘটনাটি সক নাট্রম পসরসচত?

14

Molecules having hydrophilic and hydrophobic part can form large aggregates in solutions over a
certain concentration. This type of aggregations can be found in soap water. What are these aggregates
know as?
দ্রাবক আিক্ত এবং দ্রাবক সবট্রদ্বেী অ্ংশ সিট্র়ে দতসর অ্নুগুসল দ্রবট্রে বৃ হৎকোর আকার সনট্রত পাট্রর।এই যরট্রনর বৃ হৎ কলট্র়েড্ কোর িাবান জট্রলর মট্রযে
পাও়ো ো়ে।এট্রির সক সক বলা হ়ে?

15

In ammonia synthesis using Haber -Bosch process, finely divided iron powder is used as catalyst.
Which is the type of catalysis in this case?
সহবার পদ্ধসতট্রত অ্োট্রমাসন়ো দতসরর িম়ে িূ ক্ষ্ম সলাহাচুর অ্নুঘটক সহট্রিট্রব বেবহার হ়ে।এটি সক যরট্রনর অ্নুঘটন?

