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আমরা পৃিথবীেত যত পিরবত� ন �দিখ তার সবই রাসায়িনক িবি�য়ার
কারেণ হয়। সুতরাং, আমরা বলেত পাির �য রসায়ন হল িব�ােনর শাখা
যা আমােদর বেল �য কীভােব িজিনস �তির হয়, তােদর �বিশ�� এবং
�িতি�য়া কী এবং কীভােব নতুন িজিনস �তিরেত ব�বহার করা �যেত
পাের।

1. আধুিনক রসায়েনর জনক িহেসেব কােক স�ািনত করা হয়?

অ�াে�াইন ল�াভেয়িসয়ার

2. পয�ায় সারিণ �ক আিব�ার কেরন?

িদিমি� �মে�িলভ

3. পৃিথবীর বায়ুম�েল সবেচেয় �বিশ গ�াস �কান�?
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নাইে�ােজন (78.08%)

4. ধানে�ত এবং জলাভূিম �থেক �কান গ�ােসর উ�ব হেয়েছ?

িমেথন
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5. অেটােমাবাইল িন�াশেন �কান িবষা� উপাদান থােক?

এক� সীসা

6. �কান গ�াস অ�ািসড বিৃ� ঘটায়?

সালফার ডাই অ�াইড, নাইে�ােজন অ�াইড

7. মাইে�ািচপ �তিরেত �কান ধাতু ব�বহার করা হয়?

িসিলকন

8. িসিলকন �ারা সৃ� িবষা�তােক কী বেল?

িসিলেকািসস

রাসায়িনক �যৗগ RDX �কান আকাের ব�ব�ত হয়?

িবে�ারক িহেসেব

উি�� সংর�ণকারী িহসােব পিল______ �ফাম ব�বহার করা হয়।

ইউেরেথনস
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রসায়ন িব�ােনর এক� শাখা যা মানবজািতেক পিরেষবা �দােনর জন� ব�বহার করা �যেত পাের।
িববিৃতেত ম�ব� ক�ন।

দঢ়ৃভােব না

�জব রাসায়িনক �যৗগ ব�বহার করা হয়...

উ: �েকর িচিকৎসা

B. খাদ� সংর�ণকারী

C. রা�ার �তল

D. উপেরর সব�েলা

সাবােনর গঠন বলনু?

ক : ফ�া� অ�ািসড সহ �সািডয়াম লবণ।

খ. ফ�া� অ�ািসড সহ পটািসয়াম লবণ

গ. ক এবং খ উভয়ই

িডটারেজ� িহসােব সং�ািয়ত করা হয়.....

এক� তরল সাফ� �া��া�

�কান �যৗগ� �ার িহসােব ব�ব�ত হয় না?

নাইে�ােজন হাই��াইড
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