
 

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর লিি : 

 

১. তন়িততর প্রভাতে রাসায়নিক পনরেততি ঘটতে সমীকরণসহ এমি উদাহরণ দাও। 

 

উ: সালফিউফিক অ্যাফসড মেশান া চল তফ়িৎ পফিবহন  সক্ষে। এই অ্যাফসড মেশান া জনলি 

েধ্য ফিন়ে তফ়িৎ প্রবাহ ঘাটানল জনলি িাসা়েফ ক পফিবতত  হ়ে।জল ফবফিষ্ট হন়ে সমূ্পর্ ত  তু  

ধ্ে ত ফবফশষ্ট িুটট আলািা গ্যাস হাইনরানজ  ও অ্ক্সিনজ  এ পফির্ত হ়ে। এই ধ্িন ি ফবক্সি়ো 

মক বলা হ়ে ইনলকনরালাইফসস বা তফ়িৎ ফবনিষর্। 

 

ফবক্সি়োি সেীকির্: 2H2O -> 2H2+O2 

 

২. অিুঘটক েিতত কী লোঝায় উপযুক্ত রাসায়নিক নেক্রিয়ার সমীকরণসহ েযািযা 

কতরা। 

 

উ: মেসব িাসা়েফ ক পিার্ ত ফবক্সি়ো়ে উপফিত মর্নক ফবক্সি়োি মবগ্ বা়িা়ে ফকিংবা কো়ে ফকন্তু 

ফবক্সি়োি মশনষ ফ নজি সমূ্পর্ ত অ্পফিবফততত র্ানক, মসই সেস্ত িাসা়েফ ক পিার্ তনক অ্ ুঘটক 

বা কযাটাফলস্ট বলা হ়ে। 

 

  মেে  েযাঙ্গাফ জ ডাই অ্িাইড হনলা এক প্রকানিি ধ্ াত্মক অ্ ুঘটক। অ্ক্সিনজ  

প্রস্তুফতনত েযাঙ্গাফ জ ডাই অ্িাইড বযবহাি কিনল সহনজ অ্ক্সিনজ  উৎপন্ন হ়ে।পটাফশ়োে 

মলানিট মক সাধ্াি ত 600 মর্নক 650 ফডগ্রী মসলফস়োস উষ্ণতা়ে উত্তপ্ত কিনল অ্ক্সিনজ  

উৎপন্ন হ়ে। ফকন্তু পটাফশ়োে মলানিট এি সনঙ্গ েযাঙ্গাফ জ ডাই অ্িাইড ফেফিত কনি োত্র 

200 মর্নক 250 ফডফগ্র মসলফস়োস উষ্ণতা়ে উত্তপ্ত কিনল অ্ক্সিনজ  উৎপন্ন হ়ে। এনক্ষনত্র 

েযাঙ্গাফ জ ডাই অ্িাইড ফবক্সি়োি মবগ্ বৃক্সি কনি। 

 

 

৩. রাসায়নিক কারিািায় কঠিি অিুঘটকতক সূক্ষ্ম চূণ ত অথো সর তারজানির আকাতর 

রািা হয় লকি তা েযািযা কতরা । 

 

উ: কাির্ গুন়িা কিনল অ্ ুঘটক এি মক্ষত্রিল বান়ি। কটিন ি উপফিতনল েত মবফশ সিংখাক 

অ্রু্, পিোরু্ বা আ়ে  ফবক্সি়োি সুনোগ্ পা়ে ফবক্সি়ো ঘনট তত তা়িাতাফ়ি। অ্ ুঘটনকি 

কাজও ঘনট তা়িাতাফ়ি। তাই িাসা়েফ ক কািখা া়ে কটি  অ্ ুঘটক বযবহাি কিনল তা সুক্ষ্ম 

গুুঁ়ি বা সরু তািজফল আকানি িাখা হ়ে। 



 

৪. মািেতদতহ উৎতসচতকর গুরুত্ব উতেি কর। 

উ: ো বনিনহ উৎনসচক এি গুরুত্ব অ্পফিসীে।খািয ালীনত শকতিা জাতী়ে খানিযি পফিপাক 

কনি অ্যাোইনলজ ও লাইনপজ  ােক িুই উৎনসচক। 

আবাি হাইনরানজ  পাি অ্িাইড মক সাধ্াি  তাপোত্রা়ে মেনে মি়ে কযাটানলজ  ােক 

উৎনসচক। 

মকানষি োইনটাকক্সি়ো শক্সি উৎপন্ন কিনত লানগ্ সাইনটানিাে অ্ক্সিনডজ উৎনসচক। 

এছা়িাও ো ুনষি লালািনস র্াকা ফবফেন্ন উৎনসচক ফবফেন্ন ধ্িন ি খািয উপািা  মক োেনত 

সাহােয কনি। 

 

 

ো ুনষি পাচ  ক্সি়ো অ্িংশগ্রহর্কািী ফবফেন্ন উৎনসচক: 

 

উৎতসচতকর িাম উৎস সােতেট এর িাম 

অ্যাোইনলজ অ্গ্নাশ়ে মেতসাি 

টা়োফল  লালাগ্রফি মসি মেতসাি 

লযাকনটাজ আফিক গ্রফি লযাকনটাজ শকতিা 

টরপফস  অ্গ্নাশ়ে মপপনটা  

মিফ   পাক গ্রফি িুগ্ধ মপ্রাটট  

লাইনপজ পাট গ্রফি িযাট 

েনেজ লালাগ্রফি েলনটাজ 

 

৫. িাোর লসাডা ও টারটানরক অযানসতডর লকিাস লমশাতি লকাি নেক্রিয়া হয় িা, নকন্তু 

জি নদতিই দ্রুত নেক্রিয়া ঘতট।েযািযা কতরা। 

 

উ: খাবাি মসাডা ও টািটাফিক এফসনডি মকলাস মেশানলই ফবক্সি়ো শুরু হ়ে  া কাির্ তানিি 

অ্ ু বা আেিা পিস্পি মেশাি সুনোগ্ পা়ে  া। জলী়ে োধ্যনে খাবাি মসাডা ও টািটাফিক 

এফসনডি আ়ে  মক েুি কনি মি়ে। তখ  খুব সহনজই তানিি েনধ্য িাসা়েফ ক ফবক্সি়ো 

হও়োি সুনোগ্ ততফি হ়ে। ফবক্সি়োটট কাব ত  ডাই-অ্িাইড উৎপন্ন হ়ে বুিবুি  সহ মবি হনত 

র্ানক। 


