
১. ঠিক উত্তর নির্ বাচি কররা 

 

১. ১ যেঠি মৃদ ুতন়িৎনর্রেষ্য যেঠি হর া – 

(ক) স োডিযোম সলোরোইি (খ) অ্যোমমোডিযোম  োলমেট (গ)  োলডেউডরক অ্যোড ি (ঘ) 

অ্যানেঠিক অ্যানেড 

 

১.২ অ্যারমানিযা গ্যােরক শুষ্ক কররত হর  যে যেৌগ্ঠি উপেুক্ত তা হর া – 

 (ক) P4O10 (খ) গোঢ় H2SO4 (গ) অ্িোর্দ্র CaCl2 (ঘ) CaO 

 

১.৩ তাপ পনরর্ানহতারের SI একক হর া – 

(ক) WmK 

(খ) Wm-1 K 

(গ্) Wm-1K-1 

(ঘ) WmK-1 

২. নিরচর র্াকযগুন  েতয অ্থর্া নমথযা তা নিরূপণ কররা: 

২.১ তড়িৎডিমেষমের  ময র্দ্িমের মমযয ডিময তড়িৎ পডরিহে কমর ইমলকট্রি। 

উত্তর: ডমথ্যো। 

২.২ যোতুর আকডরক সথ্মক যোতু ডিষ্কোশমি ডিজোরে অ্পডরহোর্ র । 

উত্তর :  তয। 

২.৩ দিঘ রয প্র োরে গুেোমের একমক দিমঘ রযর একক সিই 

উত্তর:  তয। 

৩. েংনিপ্ত উত্তর দাও : 



৩.১ কযা নিযাম কার্ বরিরির মরযয ভর নহোরর্ কযা নিযারমর িতকরা পনরমাণ নিণ বয 

কররা (Ca=40)। 

উত্তর: কযোলডশযোম কোি রমিট ( CaCO3)-এর গ্রোম-আেডিক ভর = 40+12 + ( 16 × 3) = 100 

100g কযোলডশযোম কোি রমিমটর কযোলডশযোমমর এর পডরমোে 40g 

∴ কযোলডশযোম কোি রমিমটর মমযয ভর ডহ োমি কযোলডশযোমমর শতকরো পডরমোে=  

40×100/100 = 40 % 

৩.২ অ্যারমানিযা, ো ফার ট্রাইঅ্ক্সাইড ইতযানদর নিল্প উৎপাদরি র্যর্হৃত অ্িুঘিক 

েূক্ষ্ম চুণ ব আকারর রাখা হয যকি? 

উত্তর: অ্যোমমোডিযো,  োলেোর ট্রোইঅ্ক্সোইি ইতযোডির ডশল্প উৎপোিমি িযিহৃত তিুঘটক  ূক্ষ্ম চুে র 

আকোমর রোখো হয কোরি – 

(i) পৃষ্ঠতমলর সেত্রেল িৃদ্ধি : ডশল্প প্রস্তুডতমত ডিডভন্ন অ্িুঘটকীয ডিদ্ধিযো গুডল অ্িুঘটমকর 

পৃষ্ঠতমলর  ংস্পমশ র ঘমট । সকোি অ্িুঘটক ডিচূে র অ্িস্থোয থ্োকমল তোর পৃষ্ঠতমলর 

সেত্রেলিোম়ি। অ্িুঘটমকর পৃষ্ঠতমলর সেত্রেল র্ত িোম়ি তোর  দ্ধিয সকমের  ংখযোও তত 

িোম়ি। 

(ii) অ্ডযমশোষমের েমতোিৃদ্ধি : ডিচূে র অ্িুঘটমকর সেমত্র ডিদ্ধিযোর হোর িৃদ্ধি পোয এিং 

ডিদ্ধিযোজোত পিোমথ্ রর উৎপোিি হোর িো়িমত থ্োমক । 

৪. িীমচর প্রশ্নটটর উত্তর িোও : 

৪.১ একঠি তন়িৎরকারষ্র তন়িচ্চা ক র্  10V ও আভযন্তরীণ যরায 2 ওহম। 

তন়িৎরকাষ্ঠিরক ৪ ওহম যরাযরকর েরে েুক্ত করা হ । যরাযকঠিরত 60 যেরকরে কত 

জু  তাপ উৎপন্ন হরর্ তা নিণ বয কররা। 

উত্তর : তড়িৎমকোমষর তড়িচ্চোলক িল (E)= 10V 

তড়িৎমকোমষর আভযন্তরীে সরোয (r) =2 ওহম 

িোইমরর সরোয (R) = 8ওহম 

 ময (t) = 60 স মকণ্ড 

 

∴ তড়িৎ প্রিোহ মোত্রো (I) = E/(R+r)  

= 10/(8+2) 



=10/10 A  

= 1A 

এখি সরোযকটটমত 60 স মকমণ্ড উৎপন্ন তোপ (H) = I2Rt 

= 12 × 8 × 60 জলু 

= 480 জলু 

 


