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1. �উব লাইট �ভে� �গেল িকেসর কারেন তা ফাটার শ� হয়?
বািতর িভতেরর চাপ বায়ুম�লীয় চােপর �চেয় কম
*এক� �ুেরােস� ল�া� �উেবর িভতেরর গ�াস কম চােপর পারদ বা� এবং আগ�ন,
�জনন, িনয়ন বা ি��ন �ারা গ�ত। বাইেরর বাতােসর �ায় 0.3% চাপ বািতর িভতের
থােক।

2.কািজিমরজ ফা�, যােক ক�ািসিমর ফা�ও বলা হয়, িতিন একজন �পািলশ �জব
রসায়নিবদ িছেলন যােক সাধারণত িনেচর �কান�র ধারণা িনেয় আসার জন� কৃিত�
�দওয়া হয়?
িভটািমন

*কািজিময়ারজ ফা� িছেলন একজন �পািলশ �জব রসায়নিবদ িযিন 1884 �থেক 1967 সাল
পয�� �বেঁচ িছেলন। িতিন িভটািমেনর ধারণা িনেয় আসা �থম ব�ি�েদর একজন।

3. এই িজিনস�িল স�েক�  িচ�া ক�ন:
�সািডয়াম পটািসয়াম
িনেচর �কান� শরীরেক িরহাইে�ট করার মলূ অংশ?

[A] �ধুমা� এক�
[B] 2 �ধুমা�
[C] উভয় 1 এবং 2
[D] 1 বা 2 এর �কােনা�ই নয়

C। [উভয় 1 এবং 2]
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*পটািসয়াম এবং �সািডয়াম হল ইেলে�ালাইট যা শরীরেক হাইে�েটড থাকেত সাহায� কের
এবং শরীের স�ক পিরমােণ র� ও তরল রাখেত সাহায� কের। িজিনস�িলেক ভারসােম�র
মেধ� িফিরেয় আনেত, �সািডয়াম-পটািসয়াম পা� �কােষর বাইেরর তরেল �সািডয়ামেক
�ফরত পাঠায়, �যখােন এ� জল �ারা অনসুরণ করা হয়। �সািডয়াম-পটািসয়াম পা�
এক� �কাষ �থেক িতন� �সািডয়াম আয়ন �বর কের এবং দ�ু পটািসয়াম আয়ন িভতের
রােখ। এ� বারবার ঘেট।

4. যখন এক� পারমাণিবক দঘু�টনা ঘেট, তখন Strontium-90 এক� বড় �া�� সমস�া
হেয় দাঁড়ায়। এই আইেসােটাপ স�েক�  সবেচেয় ���পূণ� উে�গ িক?
�ি�য়াম-90 হাড় এবং অি� ম�ােত জমা হয় এবং ক�া�ার সৃি� কের
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*�ি�য়াম-90 �ক "হােড়র স�ানকারী" বলা হয় কারণ এ� �জব রাসায়িনকভােব
ক�ালিসয়ােমর মেতা আচরণ কের, পরবত� লাইটার �প 2 উপাদান। এ� �হণ করার পের
�ায় 70-80% �ডাজ শরীেরর বাইের চেল যায়, সাধারণত দিূষত খাবার বা জেলর মাধ�েম।
�ন�য়াম -90 এর �ায় সম�ই যা এখনও শরীের রেয়েছ হাড় এবং অি� ম�ােত। বািক
1% র� এবং নরম �সু�েত থােক। এ� হােড়র ক�া�ার, িনকট� �সু�েত ক�া�ার এবং
হােড় থাকেল িলউেকিময়া হেত পাের।

5.ক�া�ার-সৃি�কারী রাসায়িনক�িল ভারেতর �বকাির িশে� ব�ব�ত �বিশরভাগ
উপাদান�িলেত পাওয়া যায় বেল বলা হয়।
পটািসয়াম ��ােমট
পটািসয়াম আেয়ােডট
পটািসয়াম সালেফট
পটািসয়াম ি��ল
নীেচর �কাড �থেক স�ক উ�র চয়ন ক�ন:

1 এবং 2 �ধুমা�

*পটািসয়াম ��ােমট এক� �াস 2B কািস�েনােজন, যার মােন এ� ক�া�ােরর কারণ হেত
পাের। অন�িদেক, পটািসয়াম আেয়ােডট "থাইরেয়ড ব�ািধ" সৃি� করেত পাের, অেটাইিমউন
থাইরেয়ড �রাগেক আরও সাধারণ কের তুলেত পাের এবং থাইরেয়ড ক�া�ােরর ঝঁুিক
বাড়ায়।

6.হাই�ািজন স�েক� , িনেচর �কান� সত�?
এ� অেনক ধরেনর রেকট �ালািনেত ব�ব�ত হয়।
[িবিভ� রেকট �ালািন এ� ব�বহার কের।]
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হাই�ািজেনর রাসায়িনক সূ� N2 H4 রেয়েছ। এ� অ�ােমািনয়ার মেতা গ� এবং এ� এক�
পির�ার তরল যা আ�ন ধরেত পাের। এ� অেনক রেকট �ালািনর এক� অংশ।

7. HCl গ�ােসর ��ে� িনেচর �কান� সত�?
[A] এ� এক� বণ�হীন এবং তী� গ�যু� গ�াস
[B] এ� পািনেত অত�� �বণীয়
[C] a এবং b
স�ক উ�র হল C. [A এবং B]
এ� এমন এক� গ�াস যার �কােনা রঙ এবং তী� গ� �নই। এ� এক� পির�ার তরেল
পিরণত করা সহজ, এবং যখন এ� িহমািয়ত হয়, এ� সাদা ��ক গঠন কের। এ� জেল
খুব ভাল �বীভূত হয়।

8. পারদ এবং অন� এক� ধাতুর িম�েণর নাম িক?
[A] গ�ািলন�ন [B] আমলগাম
[C] �মগািলয়াম [D] হলদু ধাতু

অন� ধাতুর সােথ পারেদর এক� সংকর ধাতুেক "অ�ামালগাম" বলা হয়। এ� �তির করা
অংশ�িলর উপর িনভ� র কের, এ� এক� ক�ন, এক� তরল বা এক� নরম �প� হেত
পাের।

9. ম�ালাকাইট �কান ধাতুর আকিরক?
[A] দ�া \s[B] অ�ালিুমিনয়াম [C] �লাহা [D] তামা

10.ম�ালাকাইট এক� অত�� ���পূণ� তামা আকিরক। এ� এক� তামা কাব�েনট
হাই��াইড খিনজ। CuCO3.Cu(OH)2 হল এর রাসায়িনক সূ�। Bayer �ি�য়ার সােথ
িক করার আেছ?
[A] কপার অ�াইড �তির করা [B] অ�ালিুময়াম অ�াইড �তির করা
[C] িজ� অ�াইড �তিরর �ি�য়া [D] িসিলকন ডাই অ�াইড �তিরর �ি�য়া

Bayer �ি�য়া হল ব�াইট (অ�ালিুমিনয়াম অ�াইড) পিরেশাধন কের িশ� পিরেবেশ
অ�ালিুমনা �তির করা হয়। এই �ি�য়ায়, কি�ক �সাডা (�সািডয়াম হাইে�া�াইড) এবং
চুেনর এক� গরম �বণ ব�বহার করা হয় ব�াইট আকিরক �থেক অ�ালিুমনােক আলাদা
করেত (ক�ালিসয়াম অ�াইড)।
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