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ক) মুদ্রা ধাতু কাকক বকে? 

খ) 𝐼2 কক তরে অবস্থায় পাওয়া সম্ভব ককনা? বযাখযা ককরা।

গ) ইকেকট্রন কবনযাকসর মাধযকম পর্যায় সারকিকত Y এর অবস্থান কনিযয় ককরা।

ঘ) X, Y ও Z কমৌে কতনকির পারমািকবক আকাকরর ক্রম কবকেষি ককরা।

Dhaka BOARD

পর্যায় সারকি

উত্তর

১)

[এখাকন X, Y ও Z প্রচকেত কমৌকের প্রতীক নয়] [ঢা.কবা.’১৯ || প্রশ্ন-২; রা.কবা.’১৯ || প্রশ্ন-১]

রসায়ন– ঢাকা কবার্য – ২০১৯

ক) মুদ্রা ধাতু কাকক বকে?

পর্যায় সারকির গ্রুপ-11 কত অবকস্থত ধাতব ববকিষ্ট্যসম্পন্ন (উজ্জ্বেতা) অবস্থান্তর কমৌে কর্মন: তামা (𝐶𝑢), রুপা

(𝐴𝑔) ও স্বিযকক (𝐴𝑢) মুদ্রা ধাতু বো হয়।

কমৌে

X

Y

Z

কমৌে পর্যায় সারকিকত 𝐶𝑎 এর চার ঘর র্াকন অবকস্থত।

৪র্য পর্যাকয়র 2 নং গ্রুকপ অবকস্থত।

𝐶𝑙 পরমািুর কচকয় ২কি কপ্রািন কম আকে।



খ) 𝐼2 কক তরে অবস্থায় পাওয়া সম্ভব ককনা? বযাখযা ককরা।

𝐼2 কক তরে অবস্থায় পাওয়া সম্ভব না। কারি একি এককি উর্ধ্যপাকতত পদার্য।

র্কদ ককান ককিন পদার্যকক তাপ কদকে তা সরাসকর গযাকস পকরিত হয় এবং িীতেীকরকি সরাসকর ককিকন

রূপান্তকরত হয় তকব সংকেষ্ট্ পদার্যকিকক উদ্বায়ী পদার্য বকে। উর্ধ্যপাকতত পদার্যগুকোকক তাপ কদকে তা তরকে

পকরিত না হকয় সরাসকর বাকে পকরিত হয়। বাযু়মণ্ডেীয় চাকপ, 𝐼2 উর্ধ্যপাকতত হয়। অর্যাৎ ককিন 𝐼2 কক তাপ

কদকে তা তরকে পকরিত না হকয় সরাসকর 𝐼2 এর বাকে পকরিত হয়। অর্যাৎ 𝐼2 কক তরে অবস্থায় পাওয়া সম্ভব

নয়। ককন্তু চাপ বৃকি ককর আকয়াকর্কনর বৈধ কবনু্দর চাকপর উপকর কনকয় কগকয় ককিন আকয়াকর্নকক তাপ প্রকয়াকগ

তরেীভূত করা সম্ভব।

গ) ইকেকট্রন কবনযাকসর মাধযকম পর্যায় সারকিকত Y এর অবস্থান কনিযয় ককরা।

উদ্দীপককর Y কমৌেকি পর্যায় সারকিকত 20
40𝐶𝑎 এর চার ঘর র্াকন অবকস্থত অর্যাৎ একি 𝐶𝑟(24)। কনকে পর্যায়

সারকিকত 𝐶𝑟 এর অবস্থান কনিযয় করা হকো—

কক্রাকময়াম (𝐶𝑟) এর ইকেকট্রন কবনযাস— 𝐶𝑟 24 = 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 𝟑𝒅𝟓 𝟒𝒔𝟏

ইকেকট্রন কবনযাস কর্কক কদখা র্ায়, 𝐶𝑟 এর সবযকিষ ইকেকট্রনকি d অরকবিাকে প্রকবি করায় একি d ব্লকভুক্ত

কমৌে।

পর্যায় কনিযয়: 𝐶𝑟 এর সবযকিষ কক্ষপর্ ৪র্য কক্ষপর্ হওয়ায় 𝐶𝑟(24) ৪র্য পর্যাকয়র কমৌে।

গ্রুপ কনিযয়: 𝐶𝑟(24) d ব্লকভুক্ত হওয়ায় এর গ্রুপ = d অরকবিাকে কমাি ইকেকট্রন সংখযা + কর্াজ্যতা স্তকরর

কমাি ইকেকট্রন সংখযা

= 5 + 1 = 6

সুতরাং, 𝐶𝑟(24) কমৌেকি পর্যায় সারকির ৪র্য পর্যাকয়র গ্রুপ-6 এ অবকস্থত।

রসায়ন– ঢাকা কবার্য – ২০১৯



ঘ) X, Y ও Z কমৌে কতনকির পারমািকবক আকাকরর ক্রম কবকেষি ককরা।

উদ্দীপকক উকেকখত X কমৌেকিকত 𝐶𝑙 পরমািু কচকয় 2কি কপ্রািন কম অর্যাৎ X কমৌকের পারমািকবক সংখযা হকব

17 − 2 = 15। কাকজ্ই, X কমৌেকি হকো ফসফরাস (𝑃), ‘গ’ কর্কক পাই 'Y' কমৌেকি হকো কক্রাকময়াম (𝐶𝑟)

এবং Z কমৌেকি ৪নং পর্যাকয়র II নং গ্রুকপ অবস্থান ককর। সুতরাং কমৌেকির পারমািকবক সংখযা হকব 20। তাই

কমৌেকি হকব 𝐶𝑎।

𝑃, 𝐶𝑟 ও 𝐶𝑎 এর ইকেকট্রন কবনযাস কনকে কদয়া হকোোঃ

𝑃(15) → 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 𝟑𝒔𝟐 𝟑𝒑𝟑

𝐶𝑎 20 → 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 𝟒𝒔𝟐

𝐶𝑟(24) → 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 3𝑑5 𝟒𝒔𝟏

উপকরাক্ত ইকেকট্রন কবনযাস হকত কদখা র্ায় কর্, 𝑃 ৩য় পর্যাকয়র 10 + 5 = 15 নং গ্রুকপ, 𝐶𝑎 ৪র্য পর্যাকয়র

2নং গ্রুকপ এবং 𝐶𝑟 ৪র্য পর্যাকয়র 1 + 5 = 6 নং গ্রুকপ অবস্থান ককর।

জ্ানা আকে, পর্যায় সারকির একই পর্যাকয় বাম কর্কক র্ত র্াকন র্াওয়া র্ায় কমৌেসমূকহর পারমািকবক আকার

ততই হ্রাস পায়। কারি একই পর্যাকয় বাম কর্কক র্াকন র্াওয়ার সাকর্ সাকর্ এককি ককর পারমািকবক সংখযা

বাক়ে ককন্তু প্রধান িকক্তস্তর সংখযা বাক়ে না। ফকে, তাকদর মধযকার আকষযি বৃকি পায়।

রসায়ন– ঢাকা কবার্য – ২০১৯



একত িকক্তস্তকরর ইকেকট্রনগুকো কনউকিয়াকসর কদকক ঝুুঁকক র্াকক। ফকে পারমািকবক আকার হ্রাস পায়। আবার

একই গ্রুকপ উপর কর্কক কনকচ কমৌেসমূকহর আকার বৃকি পায়। কারি একই গ্রুকপ উপর কর্কক কনকচ এককি

ককর নতুন স্তর রু্ক্ত হয় ককন্তু বকহোঃস্তকর ককাকনা ইকেকট্রন রু্ক্ত হয় না বকে পারমািকবক আকার বৃকি পায়।

উকেকখত কতনকি কমৌকের মকধয ৩য় পর্যাকয়র 𝑃 সবযর্াকন অবস্থান ককর কসকহতু ৪র্য পর্যাকয়র বাকক দুকি পরমািু

কর্কক এর আকার কোি। 𝐶𝑟 কমৌেকি 𝐶𝑎 হকত র্াকন অবস্থান ককর কসকহতু 𝐶𝑟 এর আকার 𝐶𝑎 হকত কম।

সুতরাং কমৌে কতনকির পারমািকবক আকাকরর ক্রম হকব—

𝑃 < 𝐶𝑟 < 𝐶𝑎

রসায়ন– ঢাকা কবার্য – ২০১৯



পর্যায় সারকি

প্রশ্ন ১: 𝑁2 𝑔 + 3𝐻2 𝑔 ⇄ 2𝑁𝐻3 𝑔 ; ∆𝐻 = −92 𝑘𝑗/𝑚𝑜𝑙

উকেখয 𝑁 ≡ 𝑁 এবং 𝐻 − 𝐻 এর বন্ধনিকক্ত র্র্াক্রকম 946 এবং 435 kj/mol।

[ঢা. কবা. ’১৯ || প্রশ্ন-৪]

উত্তর

ক) গযােভাকনক ককাষ কাকক বকে?

খ) “কমর্ানযাে পাকনকত দ্রবিীয়”− বযাখযা ককরা।

গ) উদ্দীপককর কবকক্রয়ায় 𝑁 − 𝐻 এর বন্ধনিকক্ত কনিযয় ককরা।

ঘ) উদ্দীপককর কবকক্রয়ায় তাপমাৈা ও চাকপর বৃকি সমু্মখবতযী কবকক্রয়ার উপর একই প্রভাব রাখকব কক?

কবকেষি ককরা।

ক) গযােভাকনক ককাষ কাকক বকে? 

কর্ ককাকষ রাসায়কনক কবকক্রয়া ঘকিকয় তক়েৎ িকক্ত উৎপন্ন করা হয় তাকক গযােভাকনক ককাষ বকে।

রসায়ন– ঢাকা কবার্য – ২০১৯



খ) “কমর্ানযাে পাকনকত দ্রবিীয়”-বযাখযা ককরা।

কমর্ানযাে 𝐻 − 𝐶𝐻𝑂 এককি বজ্ব কর্ৌগ। এজ্নয পাকনকত দ্রবিীয় হওয়ার কর্া না। ককন্তু কমর্ানযাে

𝐻 − 𝐶𝐻𝑂 এর কাবযনাইে গ্রুপ > 𝐶 = 𝑂 কি এককি কপাোর গ্রুপ। C ও O এর তক়েৎ ঋিাত্মকতার

পার্যকয কবকি হওয়ায় কর্ৌকগ কপাোকরকির সৃকষ্ট্ হয়।

এজ্নয 𝐻2𝑂 অিু সহকজ্ই 𝐻-বন্ধকনর মাধযকম একত রু্ক্ত হকত পাকর বকে “কমর্ানযাে পাকনকত দ্রবিীয়।”

রসায়ন– ঢাকা কবার্য – ২০১৯
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গ) উদ্দীপককর কবকক্রয়ায় 𝑁 − 𝐻 এর বন্ধনিকক্ত কনিযয় ককরা।

𝑁2 + 3𝐻2 = 2𝑁𝐻3;

কবকক্রয়াকির গািকনক সংককত হে−

এখাকন এককি 𝑁 ≡ 𝑁 ও কতনকি 𝐻 − 𝐻 বন্ধন ভাকে এবং েয়কি 𝑁 − 𝐻 বন্ধন গকিত হয়।

ধকর, 𝑁 − 𝐻 এর বন্ধন িকক্ত x kj/mol

∆𝐻 = (কবকক্রয়কসমূকহর বন্ধন ভাোর জ্নয প্রকয়াজ্নীয় কমাি িকক্ত) – (উৎপাদ সমূকহর বন্ধন বতকর হকত

কনগযত কমাি িকক্ত)

⟹−92 = 946 + 3 × 435 − 6 × 𝑥

⟹ 6𝑥 = 2251 + 92

⟹ 𝑥 =
2343

6
= 390.5 𝑘𝑗/𝑚𝑜𝑙

সুতরাং উদ্দীপককর কবকক্রয়ার 𝑁 − 𝐻 এর বন্ধনিকক্ত 390.5 𝑘𝑗/𝑚𝑜𝑙।

রসায়ন– ঢাকা কবার্য – ২০১৯
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ঘ) উদ্দীপককর কবকক্রয়ায় তাপমাৈা ও চাকপর বৃকি সমু্মখবতযী কবকক্রয়ার উপর একই প্রভাব রাখকব কক? কবকেষি

ককরা।

উদ্দীপককর কবকক্রয়াকির ∆𝐻 মান ঋিাত্মক হওয়ায় কবকক্রয়াকি তাকপাৎপাদী কবকক্রয়া। এ কবকক্রয়ায় তাপমাৈা ও

চাকপর বৃকি সমু্মখমুখী কবকক্রয়ার উপর একই প্রভাব রাখকব না। কনকচ তা কবকেষি করা হকো−

তাপমাৈা বৃকি : উদ্দীপককর কবকক্রয়াকি এককি তাকপাৎপাদী কবকক্রয়া এবং আয়তন হ্রাকসর মাধযকম ঘকি। এজ্নয

কম তাপমাৈায় এ কবকক্রয়াকি সমু্মখবতযী হয় অর্যাৎ 𝑁2 ও 𝐻2 কবকক্রয়া ককর উৎপাদ 𝑁𝐻3 এর পকরমাি বৃকি

ককর। কদখা কগকে 450-550°C তাপমাৈার সমু্মখবতযী কবকক্রয়া সকবযাচ্চ হয়। তাপমাৈা র্ত বৃকি পায়

সমু্মখবতযী কবকক্রয়া হ্রাস পায় এবং পশ্চাৎবতযী কবকক্রয়ার গকত বৃকি পায়। অর্যাৎ উদ্দীপককর কবকক্রয়ার কক্ষকৈ

তাপমাৈা বৃকি করকে কবকক্রয়াকি পশ্চাৎমুখী হয়।

𝑁2 𝑔 + 3𝐻2 𝑔 ⇌ 2𝑁𝐻3 𝑔

𝑁2 𝑔 + 3𝐻2 𝑔 ← 2𝑁𝐻3 𝑔

চাকপর বৃকি : উদ্দীপককর কবকক্রয়াকি তাপপাৎপাদী এবং আয়তন হ্রাকসর মাধযকম ঘকি বকে চাপ বা়োকে এ

কবকক্রয়াকি সমু্মখবতযী হয়। অর্যাৎ চাপ বা়োকে 𝑁2 ও 𝐻2 পরস্পর কবকক্রয়া ককর 𝑁𝐻3 উৎপাদকনর হার বৃকি

ককর। চাপ র্ত বৃকি করা হয় কবকক্রয়াকি ততই সমু্মখবতযী অর্যাৎ র্ানকদকক সকর র্ায় এবং উৎপাকদর পকরমাি

বৃকি ককর। পরীক্ষায় কদখা কগকে, 200-250 atm চাকপ সমু্মখবতযী কবকক্রয়ার হার সকবযাচ্চ হয়। অর্যাৎ চাপ

বৃকি করকে উদ্দীপককর কবকক্রয়াকি সমু্মখবতযী হয়।

সুতরাং উপকরর আকোচনা কর্কক বো র্ায়, উদ্দীপককর কবকক্রয়া তাপমাৈা ও চাকপর বৃকি সমু্মখমুখী কবকক্রয়ার

উপর একই প্রভাব রাখকব না।

𝑁2 𝑔 + 3𝐻2 𝑔 = 2𝑁𝐻3 𝑔

রসায়ন– ঢাকা কবার্য – ২০১৯
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একসর্ ক্ষার সমতা

১. রাইয়ান কপকি বযর্া অনুভব করায় র্াক্তার তাকক এন্টাকসর্ িযাবকেি খাওয়ার পরামিয কদকেন। িযাবকেি

খাওয়ার পর তার বযর্া প্রিকমত হকো। ধাতব Cu তার কপকি সৃষ্ট্ গযাসকির জ্েীয় দ্রবকির সাকর্ কবকক্রয়া না

করকেও জ্ারিধমযী একসকর্র সাকর্ কবকক্রয়া ককর। [ঢা.কবা.’১৯ প্রশ্ন-৩]

উত্তর

ক. কযািায়ন কাকক বকে?

খ. “একসর্ বৃকষ্ট্ই বহু জ্ীব কবেুকির কারি”— বযাখযা ককরা।

গ. রাইয়াকনর কপকির বযর্া কীভাকব প্রিকমত হকো? বযাখযা ককরা। 

ঘ. উদ্দীপককর কিকষাক্ত ঘিনাকি সমীকরিসহ কবকেষি ককরা।

ক. কযািায়ন কাকক বকে?

ধনাত্মক চাজ্যরু্ক্ত পরমািু বা কর্ৌগমূেককক কযািায়ন বকে।

রসায়ন– ঢাকা কবার্য – ২০১৯
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খ. “একসর্ বৃকষ্ট্ই বহু জ্ীব কবেুকির কারি”— বযাখযা ককরা।

বাযু় দূষকির ফকে বাযু়মণ্ডকে কবদযমান নাইকট্রাকজ্ন ও সােফার এর অক্সাইর্ (𝑁𝑂𝑥, 𝑆𝑂𝑥) জ্েীয়বাকের সাকর্

কবকক্রয়া ককর র্র্াক্রকম নাইকট্রক, নাইট্রাস ও সােকফউকরক, সােকফউরাস একসর্ বতকর ককর। একসর্ বৃকষ্ট্র

মাধযকম এই একসর্ আমাকদর ভূপৃকে পকতত হয়।

একসর্ বৃকষ্ট্ জ্ীকবর কবুঁকচ র্াকার জ্নয কর্ প্রকয়াজ্নীয় pH প্রকয়াজ্ন তা হ্রাস ককর এবং এর ফকে বহু অনুজ্ীব,

জ্ীকবর কবেুকি ঘকি চকেকে।

গ. রাইয়াকনর কপকির বযর্া কীভাকব প্রিকমত হকো? বযাখযা ককরা।

সাধারিত গযাকিক বুকক জ্বাোকপা়ো অর্বা কপকি বযর্া অনুভব করকে র্াক্তাররা এন্টাকসর্ কসবন করার

পরামিয কদকয় র্াককন। উদ্দীপকক বকিযত রাইয়াকনর কক্ষকৈও একই পরামিয র্াক্তার কদকয়কে।

ককান কারকি কপকি র্খন অকতকরক্ত 𝐻𝐶𝑙 একসর্ কনোঃসৃত হয় তখন পাকস্থেীর 𝑝𝐻 এর মান ককম র্ায় র্ার

ফকে কপকি বযর্া অনুভব হয়। এন্টাকসর্ হকো সাধারিত 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 ও 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 এর কমশ্রি। কপকি বযর্া

অনুভূত হকে র্কদ এন্টাকসর্ গ্রহি করা হয় তখন তা এককি প্রকতকষধক কহকসকব কাজ্ ককর।

কপকি উৎপন্ন একসর্ এন্টাকসকর্র মযাগকনকসয়াম বাই কাবযকনি বা কসাকর্য়াম বাইকাবযকনি, অযােুকমকনয়াম

হাইকরাক্সাইর্ 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 ও মযাগকনকসয়াম হাইকরাক্সাইর্ 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 সাকর্ কবকক্রয়া ককর র্া মূেত এককি

ক্ষার। এই কবকক্রয়ায় একসর্ ক্ষার দ্বারা পুকরাপুকর প্রিকমত হকয় েবি ও পাকন উৎপন্ন ককর। কর্কহতু একসর্

পুকরাপুকর প্রিকমত হকয় র্ায় কসকহতু কপকি জ্বাোকপা়ো তখন বন্ধ হকয় র্ায়।

𝐴𝑙(𝑂𝐻)3+3𝐻𝐶𝑙 → 𝐴𝑙𝐶𝑙3 + 3𝐻2𝑂

𝑀𝑔(𝑂𝐻)2+2𝐻𝐶𝑙 → 𝑀𝑔𝐶𝑙2 + 2𝐻2𝑂

রাইয়াকনর কপি বযর্া এভাকবই প্রিকমত হকয়কেে।
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ঘ. উদ্দীপককর কিকষাক্ত ঘিনাকি সমীকরিসহ কবকেষি ককরা।

উদ্দীপকক রাইয়াকনর কপকি সৃষ্ট্ গযাসকি 𝐻𝐶𝑙। 𝐻𝐶𝑙 এর জ্েীয় দ্রবি 𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) ধাতব 𝐶𝑢 এর সাকর্ কবকক্রয়া

ককর না। এর কারি হকো সকক্রয়তা কসকরকজ্ 𝐶𝑢 এর অবস্থান 𝐻 এর কনকচ হওয়ায় কনকচর ধাতু দ্বারা উপকরর

ধাতু বা কমৌেকক প্রকতস্থাপন করা সম্ভব হয় না। এজ্নয 𝐶𝑢, 𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) এর সাকর্ কবকক্রয়া ককর না।

𝐶𝑢 + 𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝑁𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

পক্ষান্তকর 𝐶𝑢 জ্ারিধমযী একসর্ কর্মন গাঢ় 𝐻2𝑆𝑂4 এর সাকর্ কবকক্রয়া ককর।

𝐻2𝑆𝑂4(গাঢ়) →
∆
𝑆𝑂2 + 𝐻2𝑂 + [𝑂]

𝐶𝑢 + [𝑂] → 𝐶𝑢𝑂

𝐶𝑢𝑂 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝐶𝑢𝑆𝑂4 +𝐻2𝑂

𝐶𝑢(𝑠) + 𝐻2𝑆𝑂4(গাঢ়) → 𝐶𝑢𝑆𝑂4 + 𝑆𝑂2 + 𝐻2𝑂

পক্ষান্তকর জ্ারিধমযী একসর্ কর্মন— গাঢ় নাইকট্রক একসর্ (𝐻𝑁𝑂3) ও গাঢ় 𝐻2𝑆𝑂4 এর সাকর্ কবকক্রয়া ককর।

কারি এই গাঢ় একসর্সমূহ কবকয়াকজ্ত হকয় জ্ায়মান অকক্সকজ্ন [𝑂] উৎপন্ন ককর। গাঢ় 𝐻𝑁𝑂3 এর সাকর্

𝐶𝑢 কনকোক্তভাকব কক্রয়া ককর−

2 𝐻𝑁𝑂3 → 𝐻2𝑂 + 2𝑁𝑂2 + [𝑂]

𝐶𝑢(𝑠) + [𝑂] → 𝐶𝑢𝑂

𝐶𝑢𝑂 + 2 𝐻𝑁𝑂3 → 𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2+𝐻2𝑂

সামকগ্রক কবকক্রয়া: 𝐶𝑢 + 4𝐻𝑁𝑂3 → 𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2+2𝐻2𝑂 + 2𝑁𝑂2

অতএব, ধাতব কপার 𝐻𝐶𝑙 একসকর্র সাকর্ কবকক্রয়া না করকেও জ্ারিধমযী 𝐻𝑁𝑂3 / 𝐻2𝑆𝑂4 একসকর্র সাকর্

কবকক্রয়া ককর।
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ক. খকনজ্ মে কাকক বকে?

খ. 𝐻2𝑆𝑂4 কনরুদক কহকসকব কক্রয়া ককর বযাখযা ককরা।

গ. "𝑋" ও "𝑌" এর সমন্বকয় গকিত ককোসাকার আককরককির ঘনীকরি প্রকক্রয়া বযাখযা ককরা।

ঘ. "𝑌" ও "𝑍" কক তাকদর আককরক হকত একই পিকত প্রকয়াগ ককর কনষ্কািন করা র্াকব কক? কবকেষি

ককরা।

খকনজ্ সম্পদ: ধাতু-অধাতু

১.

[এখাকন 𝑋, 𝑌 ও 𝑍 প্রচকেত কমৌকের প্রতীক নয়] [ঢা.কবা.১৯ প্রশ্ন-৮; রা.কবা.১৯ প্রশ্ন-৭]

উত্তর

ক. খকনজ্ মে কাকক বকে?

কবচূকিযত আককরককর মকধয মাকি, বাকে, পার্র, চুনাপার্র এবং ককতপয় অধাতু কভজ্াে কহসাকব র্াকক, র্াকদরকক

খকনজ্মে বকে।

রসায়ন– ঢাকা কবার্য – ২০১৯
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খ. 𝐻2𝑆𝑂4 কনরুদক কহকসকব কক্রয়া ককর বযাখযা ককরা।

কর্সব কর্ৌগ অনয ককাকনা কর্ৌকগর অিু কর্কক পাকন অপসারি ককর। তাকদরকক কনরুদক বকে। 𝐻2𝑆𝑂4 কনরুদক

কহসাকব কক্রয়া ককর। কারি। পাকনর প্রকত 𝐻2𝑆𝑂4 এর আকষযি খুব কবকি। 𝐻2𝑆𝑂4 এর সাকর্ পাকন কমিাকে

প্রচুর তাপ কনগযত হয়। পাকনর প্রকত ঘন 𝐻2𝑆𝑂4 এর প্রবে আসকক্তর কারকি তা কবকভন্ন কর্ৌগ হকত পাকন কবর

ককর কনকত পাকর কর্মন—

𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 𝐻2𝑆𝑂4 = 𝐶2𝐻4 + 𝐻2𝑆𝑂4. 𝐻2𝑂

এভাকবই 𝐻2𝑆𝑂4 কনরুদক কহসাকব কক্রয়া ককর।
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গ. "𝑋" ও "𝑌" এর সমন্বকয় গকিত ককোসাকার আককরককির ঘনীকরি প্রকক্রয়া বযাখযা ককরা।

উদ্দীপকক উকেকখত 𝑋 ও 𝑌 এর িতকরা পকরমািকক কবকেষি ককর পাই 𝑋 হকো অকক্সকজ্ন ও 𝑌 হকো

অযােুকমকনয়াম। 𝑋 ও 𝑌 এর সমন্বকয় গকিত ককোসাকার আককরককি হকো 𝐴𝑙2𝑂3.2𝐻2𝑂 (বক্সাইি)।

বক্সাইি (𝐴𝑙2𝑂3.2𝐻2𝑂) এর ঘনীভবকন কনকোক্ত পিকত বযবহৃত হয়। এ পিকতকত এককি উপরু্ক্ত দ্রাবকক

আককরককর কাকিত উপাদানকক দ্রবীভূত করা হয়। দ্রবিকক কহুঁকক কনকয় খকনজ্মে পৃর্ক করা হয়। অতোঃপর

দ্রবি কর্কক উপরু্ক্ত পিকতকত ঘনীকৃত আককরক সংগ্রহ করা হয়। কর্মন: অযােুকমকনয়াকমর আককরক বক্সাইকির

সাকর্ আয়রন অক্সাইর্, িাইিাকনয়াম অক্সাইর্, বাকে ইতযাকদ কমকশ্রত র্াকক।

বক্সাইিকক কসাকর্য়াম হাইরক্সাইর্ দ্রবি কর্াকগ 1500 − 2000°𝐶 তাপমাৈায় উত্তি করা হকে বক্সাইি

দ্রবীভূত হয় এবং আয়রন অক্সাইর্, িাইিাকনয়াম অক্সাইর্ ইতযাকদ দ্রবীভূত হয় না। দ্রবিকিকক কেকক খকনজ্মে

বাদ কদওয়া হয়। ফকে আককরক ঘন হয়।

𝐴𝑙2𝑂3 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻→
∆
2𝑁𝑎𝐴𝑙 𝑂2 + 𝐻2𝑂

পকরশ্রুতকক পাকন কর্াকগ উত্তি করকে অযােুকমকনয়াম হাইরক্সাইর্ অধোঃকক্ষি হয়। উচ্চ তাপমাৈায় উত্তি করকে

অযােুকমকনয়াম হাইরক্সাইর্ অযােুকমনায় রূপান্তকরত হয়।

𝑁𝑎𝐴𝑙 𝑂2 + 2𝐻2𝑂→
∆
𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 𝑁𝑎𝑂𝐻

2𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 →
∆
𝐴𝑙2𝑂3 + 3𝐻2𝑂
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ঘ. "𝑌" ও "𝑍" কক তাকদর আককরক হকত একই পিকত প্রকয়াগ ককর কনষ্কািন করা র্াকব কক? কবকেষি

ককরা।

উদ্দীপককর 𝑌 হকো 𝐴𝑙 এবং 𝑍 হকো 𝐹𝑒। একদর আককরকদ্বয় হকো র্র্াক্রকম বক্সাইি (𝐴𝑙2𝑂3.2𝐻2𝑂) ও

কহমািাইি (𝐹𝑒2𝑂3)।

𝐴𝑙 এর অবস্থান সকক্রয়তা কসকরকজ্ 𝐶 এর উপকর । তাই 𝐶, 𝐴𝑙2𝑂3 কর্কক 𝑂 কক অপসাকরত করকত পাকরনা।

তাই একক তক়েৎ কবকেষি পিকতকত কনষ্কািন করা হয় কাবযন কবজ্ারি পিতীকত কনষ্কািন করা র্ায় না।

কহমািাইি আককরকক আয়রন ধাতু কবদযমান। আয়রন ধাতুর অবস্থান সকক্রয়তা কসকরকজ্র মাকঝ হওয়ায় একিকক

কাবযন কবজ্ারি পিকতকত কনষ্কািন করা হয়।

বক্সাইি (𝐴𝑙2𝑂3 .2𝐻2𝑂 ) ) আককরক কর্কক অযােুকমকনয়াম (𝐴𝑙 ) ধাতু কনষ্কািকন তক়েৎ কবকেষি পিকত

অনুসরি করা হয়। অপরকদকক 𝐹𝑒2𝑂3 আককরক কর্কক আয়রন (𝐹𝑒) ধাতু কনষ্কািকন কাবযন কবজ্ারি পিকত

অনুসরি করা হয়।

বক্সাইি কর্কক অযােুকমকনয়াম কনষ্কািন প্রকক্রয়ায় গকেত এবং অনাসয বক্সাইি (র্া মূেত অযােুকমনা) এর তক়েৎ

কবকেষি করা হয়। ফকে অযােুকমনা 𝐴𝑙2𝑂3 কবকয়াকজ্ত হকয় 𝐴𝑙3+ ও 𝑂2− আয়ন উৎপন্ন ককর এবং কনেরূপ

কবকক্রয়া কদয়—

𝐴𝑙2𝑂3 → 2𝐴𝑙3+ + 3𝑂2−

কযাকর্াকর্ কবকক্রয়া : 𝐴𝑙3+ + 3𝑒− → A𝑙

অযাকনাকর্ কবকক্রয়া : 𝑂2− − 2𝑒− → 𝑂

𝑂 + 𝑂 → 𝑂2

𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2

অর্যাৎ বক্সাইি কর্কক উৎপন্ন 𝐴𝑙3+ আয়ন তক়েৎ কবকেষি পিকতকত কযাকর্াকর্ কবকক্রয়া ককর গকেত

অযােুকমকনয়াম উৎপন্ন ককর। এভাকব বক্সাইি আককরক কর্কক অযােুকমকনয়াম ধাতু কনষ্কািন করা হয়।

অপরকদকক 𝐹𝑒 ধাতু 𝐴𝑙 অকপক্ষা কম সকক্রয় হওয়ায় 𝐹𝑒2𝑂3 কর্কক 𝐹𝑒 ধাতু কনষ্কািকন কাবযন কবজ্ারি পিকত

অনুসরি করা হয়। প্রর্কম 400 − 600 °𝐶 তাপমাৈায় আয়রন অক্সাইর্সমূহ উর্ধ্যগামী 𝐶𝑂 দ্বারা কবজ্াকরত

হকয় কফরাস অক্সাইকর্ (𝐹𝑒𝑂) পকরিত হয়।

𝐹𝑒2𝑂3 + 𝐶𝑂 → 𝐹𝑒3𝑂4 + 𝐶𝑂2 ↑

𝐹𝑒3𝑂4 + 𝐶𝑂 → 𝐹𝑒𝑂 + 𝐶𝑂2 ↑
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কফরাস অক্সাইর্ 750 °𝐶 তাপমাৈায় সবযকিষ কবজ্ারকি ধাতব কেৌহ উৎপন্ন ককর।

𝐹𝑒0 + 𝐶𝑂
750 °𝐶

𝐹𝑒(𝑠) + 𝐶𝑂2

সুতরাং, কদখা র্ায় কর্, 𝐹𝑒 ও 𝐴𝑙 ধাতুকক একদর আককরক কর্কক একই পিকত প্রকয়াগ ককর কনষ্কািন করা র্ায়

না।
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ক) মুদ্রা ধাতু কাকক বকে? 

খ) 𝐼2 কক তরে অবস্থায় পাওয়া সম্ভব ককনা? বযাখযা ককরা।

গ) ইকেকট্রন কবনযাকসর মাধযকম পর্যায় সারকিকত Y এর অবস্থান কনিযয় ককরা।

ঘ) X, Y ও Z কমৌে কতনকির পারমািকবক আকাকরর ক্রম কবকেষি ককরা।

পর্যায় সারকি

উত্তর

১)

[এখাকন X, Y ও Z প্রচকেত কমৌকের প্রতীক নয়] [ঢা.কবা.’১৯ || প্রশ্ন-২; রা.কবা.’১৯ || প্রশ্ন-১]

ক) মুদ্রা ধাতু কাকক বকে?

পর্যায় সারকির গ্রুপ-11 কত অবকস্থত ধাতব ববকিষ্ট্যসম্পন্ন (উজ্জ্বেতা) অবস্থান্তর কমৌে কর্মন: তামা (𝐶𝑢), রুপা

(𝐴𝑔) ও স্বিযকক (𝐴𝑢) মুদ্রা ধাতু বো হয়।

কমৌে

X

Y

Z

কমৌে পর্যায় সারকিকত 𝐶𝑎 এর চার ঘর র্াকন অবকস্থত।

৪র্য পর্যাকয়র 2 নং গ্রুকপ অবকস্থত।

𝐶𝑙 পরমািুর কচকয় ২কি কপ্রািন কম আকে।



খ) 𝐼2 কক তরে অবস্থায় পাওয়া সম্ভব ককনা? বযাখযা ককরা।

𝐼2 কক তরে অবস্থায় পাওয়া সম্ভব না। কারি একি এককি উর্ধ্যপাকতত পদার্য।

র্কদ ককান ককিন পদার্যকক তাপ কদকে তা সরাসকর গযাকস পকরিত হয় এবং িীতেীকরকি সরাসকর ককিকন

রূপান্তকরত হয় তকব সংকেষ্ট্ পদার্যকিকক উদ্বায়ী পদার্য বকে। উর্ধ্যপাকতত পদার্যগুকোকক তাপ কদকে তা তরকে

পকরিত না হকয় সরাসকর বাকে পকরিত হয়। বাযু়মণ্ডেীয় চাকপ, 𝐼2 উর্ধ্যপাকতত হয়। অর্যাৎ ককিন 𝐼2 কক তাপ

কদকে তা তরকে পকরিত না হকয় সরাসকর 𝐼2 এর বাকে পকরিত হয়। অর্যাৎ 𝐼2 কক তরে অবস্থায় পাওয়া সম্ভব

নয়। ককন্তু চাপ বৃকি ককর আকয়াকর্কনর বৈধ কবনু্দর চাকপর উপকর কনকয় কগকয় ককিন আকয়াকর্নকক তাপ প্রকয়াকগ

তরেীভূত করা সম্ভব।

গ) ইকেকট্রন কবনযাকসর মাধযকম পর্যায় সারকিকত Y এর অবস্থান কনিযয় ককরা।

উদ্দীপককর Y কমৌেকি পর্যায় সারকিকত 20
40𝐶𝑎 এর চার ঘর র্াকন অবকস্থত অর্যাৎ একি 𝐶𝑟(24)। কনকে পর্যায়

সারকিকত 𝐶𝑟 এর অবস্থান কনিযয় করা হকো—

কক্রাকময়াম (𝐶𝑟) এর ইকেকট্রন কবনযাস— 𝐶𝑟 24 = 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 𝟑𝒅𝟓 𝟒𝒔𝟏

ইকেকট্রন কবনযাস কর্কক কদখা র্ায়, 𝐶𝑟 এর সবযকিষ ইকেকট্রনকি d অরকবিাকে প্রকবি করায় একি d ব্লকভুক্ত

কমৌে।

পর্যায় কনিযয়: 𝐶𝑟 এর সবযকিষ কক্ষপর্ ৪র্য কক্ষপর্ হওয়ায় 𝐶𝑟(24) ৪র্য পর্যাকয়র কমৌে।

গ্রুপ কনিযয়: 𝐶𝑟(24) d ব্লকভুক্ত হওয়ায় এর গ্রুপ = d অরকবিাকে কমাি ইকেকট্রন সংখযা + কর্াজ্যতা স্তকরর

কমাি ইকেকট্রন সংখযা

= 5 + 1 = 6

সুতরাং, 𝐶𝑟(24) কমৌেকি পর্যায় সারকির ৪র্য পর্যাকয়র গ্রুপ-6 এ অবকস্থত।
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ঘ) X, Y ও Z কমৌে কতনকির পারমািকবক আকাকরর ক্রম কবকেষি ককরা।

উদ্দীপকক উকেকখত X কমৌেকিকত 𝐶𝑙 পরমািু কচকয় 2কি কপ্রািন কম অর্যাৎ X কমৌকের পারমািকবক সংখযা হকব

17 − 2 = 15। কাকজ্ই, X কমৌেকি হকো ফসফরাস (𝑃), ‘গ’ কর্কক পাই 'Y' কমৌেকি হকো কক্রাকময়াম (𝐶𝑟)

এবং Z কমৌেকি ৪নং পর্যাকয়র II নং গ্রুকপ অবস্থান ককর। সুতরাং কমৌেকির পারমািকবক সংখযা হকব 20। তাই

কমৌেকি হকব 𝐶𝑎।

𝑃, 𝐶𝑟 ও 𝐶𝑎 এর ইকেকট্রন কবনযাস কনকে কদয়া হকোোঃ

𝑃(15) → 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 𝟑𝒔𝟐 𝟑𝒑𝟑

𝐶𝑎 20 → 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 𝟒𝒔𝟐

𝐶𝑟(24) → 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 3𝑑5 𝟒𝒔𝟏

উপকরাক্ত ইকেকট্রন কবনযাস হকত কদখা র্ায় কর্, 𝑃 ৩য় পর্যাকয়র 10 + 5 = 15 নং গ্রুকপ, 𝐶𝑎 ৪র্য পর্যাকয়র

2নং গ্রুকপ এবং 𝐶𝑟 ৪র্য পর্যাকয়র 1 + 5 = 6 নং গ্রুকপ অবস্থান ককর।

জ্ানা আকে, পর্যায় সারকির একই পর্যাকয় বাম কর্কক র্ত র্াকন র্াওয়া র্ায় কমৌেসমূকহর পারমািকবক আকার

ততই হ্রাস পায়। কারি একই পর্যাকয় বাম কর্কক র্াকন র্াওয়ার সাকর্ সাকর্ এককি ককর পারমািকবক সংখযা

বাক়ে ককন্তু প্রধান িকক্তস্তর সংখযা বাক়ে না। ফকে, তাকদর মধযকার আকষযি বৃকি পায়।

রসায়ন– রাজ্িাহী কবার্য – ২০১৯



একত িকক্তস্তকরর ইকেকট্রনগুকো কনউকিয়াকসর কদকক ঝুুঁকক র্াকক। ফকে পারমািকবক আকার হ্রাস পায়। আবার

একই গ্রুকপ উপর কর্কক কনকচ কমৌেসমূকহর আকার বৃকি পায়। কারি একই গ্রুকপ উপর কর্কক কনকচ এককি

ককর নতুন স্তর রু্ক্ত হয় ককন্তু বকহোঃস্তকর ককাকনা ইকেকট্রন রু্ক্ত হয় না বকে পারমািকবক আকার বৃকি পায়।

উকেকখত কতনকি কমৌকের মকধয ৩য় পর্যাকয়র 𝑃 সবযর্াকন অবস্থান ককর কসকহতু ৪র্য পর্যাকয়র বাকক দুকি পরমািু

কর্কক এর আকার কোি। 𝐶𝑟 কমৌেকি 𝐶𝑎 হকত র্াকন অবস্থান ককর কসকহতু 𝐶𝑟 এর আকার 𝐶𝑎 হকত কম।

সুতরাং কমৌে কতনকির পারমািকবক আকাকরর ক্রম হকব—

𝑃 < 𝐶𝑟 < 𝐶𝑎
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ক. খকনজ্ মে কাকক বকে?

খ. 𝐻2𝑆𝑂4 কনরুদক কহকসকব কক্রয়া ককর বযাখযা ককরা।

গ. "𝑋" ও "𝑌" এর সমন্বকয় গকিত ককোসাকার আককরককির ঘনীকরি প্রকক্রয়া বযাখযা ককরা।

ঘ. "𝑌" ও "𝑍" কক তাকদর আককরক হকত একই পিকত প্রকয়াগ ককর কনষ্কািন করা র্াকব কক? কবকেষি

ককরা।

খকনজ্ সম্পদ: ধাতু-অধাতু

১.

[এখাকন 𝑋, 𝑌 ও 𝑍 প্রচকেত কমৌকের প্রতীক নয়] [ঢা.কবা.১৯ প্রশ্ন-৮; রা.কবা.১৯ প্রশ্ন-৭]

উত্তর

ক. খকনজ্ মে কাকক বকে?

কবচূকিযত আককরককর মকধয মাকি, বাকে, পার্র, চুনাপার্র এবং ককতপয় অধাতু কভজ্াে কহসাকব র্াকক, র্াকদরকক

খকনজ্মে বকে।

কচৈোঃ ভূত্বককর প্রধান প্রধান উপাদান
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খ. 𝐻2𝑆𝑂4 কনরুদক কহকসকব কক্রয়া ককর বযাখযা ককরা।

কর্সব কর্ৌগ অনয ককাকনা কর্ৌকগর অিু কর্কক পাকন অপসারি ককর। তাকদরকক কনরুদক বকে। 𝐻2𝑆𝑂4 কনরুদক

কহসাকব কক্রয়া ককর। কারি। পাকনর প্রকত 𝐻2𝑆𝑂4 এর আকষযি খুব কবকি। 𝐻2𝑆𝑂4 এর সাকর্ পাকন কমিাকে

প্রচুর তাপ কনগযত হয়। পাকনর প্রকত ঘন 𝐻2𝑆𝑂4 এর প্রবে আসকক্তর কারকি তা কবকভন্ন কর্ৌগ হকত পাকন কবর

ককর কনকত পাকর কর্মন—

𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 𝐻2𝑆𝑂4 = 𝐶2𝐻4 + 𝐻2𝑆𝑂4. 𝐻2𝑂

এভাকবই 𝐻2𝑆𝑂4 কনরুদক কহসাকব কক্রয়া ককর।

𝐻𝐶

𝐻

𝐻

𝐶

𝐻

𝐻

𝑂𝐻𝑆

𝑂

𝑂

𝑂 𝑂𝐻 𝐻
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গ. "𝑋" ও "𝑌" এর সমন্বকয় গকিত ককোসাকার আককরককির ঘনীকরি প্রকক্রয়া বযাখযা ককরা।

উদ্দীপকক উকেকখত 𝑋 ও 𝑌 এর িতকরা পকরমািকক কবকেষি ককর পাই 𝑋 হকো অকক্সকজ্ন ও 𝑌 হকো

অযােুকমকনয়াম। 𝑋 ও 𝑌 এর সমন্বকয় গকিত ককোসাকার আককরককি হকো 𝐴𝑙2𝑂3.2𝐻2𝑂 (বক্সাইি)।

বক্সাইি (𝐴𝑙2𝑂3.2𝐻2𝑂) এর ঘনীভবকন কনকোক্ত পিকত বযবহৃত হয়। এ পিকতকত এককি উপরু্ক্ত দ্রাবকক

আককরককর কাকিত উপাদানকক দ্রবীভূত করা হয়। দ্রবিকক কহুঁকক কনকয় খকনজ্মে পৃর্ক করা হয়। অতোঃপর

দ্রবি কর্কক উপরু্ক্ত পিকতকত ঘনীকৃত আককরক সংগ্রহ করা হয়। কর্মন: অযােুকমকনয়াকমর আককরক বক্সাইকির

সাকর্ আয়রন অক্সাইর্, িাইিাকনয়াম অক্সাইর্, বাকে ইতযাকদ কমকশ্রত র্াকক।

বক্সাইিকক কসাকর্য়াম হাইরক্সাইর্ দ্রবি কর্াকগ 1500 − 2000°𝐶 তাপমাৈায় উত্তি করা হকে বক্সাইি

দ্রবীভূত হয় এবং আয়রন অক্সাইর্, িাইিাকনয়াম অক্সাইর্ ইতযাকদ দ্রবীভূত হয় না। দ্রবিকিকক কেকক খকনজ্মে

বাদ কদওয়া হয়। ফকে আককরক ঘন হয়।

𝐴𝑙2𝑂3 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻→
∆
2𝑁𝑎𝐴𝑙 𝑂2 + 𝐻2𝑂

পকরশ্রুতকক পাকন কর্াকগ উত্তি করকে অযােুকমকনয়াম হাইরক্সাইর্ অধোঃকক্ষি হয়। উচ্চ তাপমাৈায় উত্তি করকে

অযােুকমকনয়াম হাইরক্সাইর্ অযােুকমনায় রূপান্তকরত হয়।

𝑁𝑎𝐴𝑙 𝑂2 + 2𝐻2𝑂→
∆
𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 𝑁𝑎𝑂𝐻

2𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 →
∆
𝐴𝑙2𝑂3 + 3𝐻2𝑂
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ঘ. "𝑌" ও "𝑍" কক তাকদর আককরক হকত একই পিকত প্রকয়াগ ককর কনষ্কািন করা র্াকব কক? কবকেষি

ককরা।

উদ্দীপককর 𝑌 হকো 𝐴𝑙 এবং 𝑍 হকো 𝐹𝑒। একদর আককরকদ্বয় হকো র্র্াক্রকম বক্সাইি (𝐴𝑙2𝑂3.2𝐻2𝑂) ও

কহমািাইি (𝐹𝑒2𝑂3)।

𝐴𝑙 এর অবস্থান সকক্রয়তা কসকরকজ্ 𝐶 এর উপকর । তাই 𝐶, 𝐴𝑙2𝑂3 কর্কক 𝑂 কক অপসাকরত করকত পাকরনা।

তাই একক তক়েৎ কবকেষি পিকতকত কনষ্কািন করা হয় কাবযন কবজ্ারি পিতীকত কনষ্কািন করা র্ায় না।

কহমািাইি আককরকক আয়রন ধাতু কবদযমান। আয়রন ধাতুর অবস্থান সকক্রয়তা কসকরকজ্র মাকঝ হওয়ায় একিকক

কাবযন কবজ্ারি পিকতকত কনষ্কািন করা হয়।

বক্সাইি (𝐴𝑙2𝑂3 .2𝐻2𝑂 ) ) আককরক কর্কক অযােুকমকনয়াম (𝐴𝑙 ) ধাতু কনষ্কািকন তক়েৎ কবকেষি পিকত

অনুসরি করা হয়। অপরকদকক 𝐹𝑒2𝑂3 আককরক কর্কক আয়রন (𝐹𝑒) ধাতু কনষ্কািকন কাবযন কবজ্ারি পিকত

অনুসরি করা হয়।

বক্সাইি কর্কক অযােুকমকনয়াম কনষ্কািন প্রকক্রয়ায় গকেত এবং অনাসয বক্সাইি (র্া মূেত অযােুকমনা) এর তক়েৎ

কবকেষি করা হয়। ফকে অযােুকমনা 𝐴𝑙2𝑂3 কবকয়াকজ্ত হকয় 𝐴𝑙3+ ও 𝑂2− আয়ন উৎপন্ন ককর এবং কনেরূপ

কবকক্রয়া কদয়—

𝐴𝑙2𝑂3 → 2𝐴𝑙3+ + 3𝑂2−

কযাকর্াকর্ কবকক্রয়া : 𝐴𝑙3+ + 3𝑒− → A𝑙

অযাকনাকর্ কবকক্রয়া : 𝑂2− − 2𝑒− → 𝑂

𝑂 + 𝑂 → 𝑂2

𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2

অর্যাৎ বক্সাইি কর্কক উৎপন্ন 𝐴𝑙3+ আয়ন তক়েৎ কবকেষি পিকতকত কযাকর্াকর্ কবকক্রয়া ককর গকেত

অযােুকমকনয়াম উৎপন্ন ককর। এভাকব বক্সাইি আককরক কর্কক অযােুকমকনয়াম ধাতু কনষ্কািন করা হয়।

অপরকদকক 𝐹𝑒 ধাতু 𝐴𝑙 অকপক্ষা কম সকক্রয় হওয়ায় 𝐹𝑒2𝑂3 কর্কক 𝐹𝑒 ধাতু কনষ্কািকন কাবযন কবজ্ারি পিকত

অনুসরি করা হয়। প্রর্কম 400 − 600 °𝐶 তাপমাৈায় আয়রন অক্সাইর্সমূহ উর্ধ্যগামী 𝐶𝑂 দ্বারা কবজ্াকরত

হকয় কফরাস অক্সাইকর্ (𝐹𝑒𝑂) পকরিত হয়।

𝐹𝑒2𝑂3 + 𝐶𝑂 → 𝐹𝑒3𝑂4 + 𝐶𝑂2 ↑

𝐹𝑒3𝑂4 + 𝐶𝑂 → 𝐹𝑒𝑂 + 𝐶𝑂2 ↑
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কফরাস অক্সাইর্ 750 °𝐶 তাপমাৈায় সবযকিষ কবজ্ারকি ধাতব কেৌহ উৎপন্ন ককর।

𝐹𝑒0 + 𝐶𝑂
750 °𝐶

𝐹𝑒(𝑠) + 𝐶𝑂2

সুতরাং, কদখা র্ায় কর্, 𝐹𝑒 ও 𝐴𝑙 ধাতুকক একদর আককরক কর্কক একই পিকত প্রকয়াগ ককর কনষ্কািন করা র্ায়

না।
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রাসায়কনক বন্ধন

প্রশ্ন ২: 𝑖 𝐶𝐻4 + 2𝑂2 ⟶ 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂; ∆𝐻 = −891 𝑘𝑗/𝑚𝑜𝑙

[𝐶 − 𝐻, 𝑂 = 𝑂 ও 𝑂 − 𝐻 বন্ধনিকক্ত র্র্াক্রকম 414, 498, 464 𝑘𝑗/𝑚𝑜𝑙]
𝑖𝑖 235𝑈 + 0

1𝑛 ⟶ 90𝑆𝑟 + 143𝑋𝑒 + 30
1𝑛 + িকক্ত [রা. কবা. ’১৯ || প্রশ্ন-৬]

উত্তর

ক) গযাকসাহে কাকক বকে?

খ) তক়েৎদ্বার কবকক্রয়া জ্ারি কবজ্ারি কবকক্রয়া বযাখযা ককরা।

গ) (𝑖) নং কবকক্রয়ায় 𝐶 = 𝑂 এর বন্ধন িকক্ত কনিযয় ককরা।

ঘ) আমাকদর কদকির কপ্রক্ষাপকি উদ্দীপককর কবকক্রয়াদ্বকয়র ককানকি কবদুযৎ উৎপাদকনর জ্নয উপকর্াগী বকে

তুকম মকন কর? রু্কক্তসহ কবকেষি ককরা।

ক) গযাকসাহে কাকক বকে?

গযাকসাহে (Gasohol) হকো এক প্রকার বজ্ব জ্বাোকন কর্খাকন কপকট্রাকের সাকর্ 10– 20% ইর্ানে কমকশ্রত

র্াকক।
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খ) তক়েৎদ্বার কবকক্রয়া জ্ারি কবজ্ারি কবকক্রয়া বযাখযা ককরা।

তক়েৎ রাসায়কনক ককাকষ কবগকেত বা দ্রবীভূত তক়েৎকবকেকষযর মকধয কর্ দুকি কবদুযৎ পকরবাহী অর্যাৎ ধাতব দণ্ড

বা গ্রাফাইি দণ্ড প্রকবি করাকনা হয় তাকদরকক তক়েৎদ্বার বকে। ককাকষ কর্ তক়েৎদ্বাকর ককাকনা পরমািু বা আয়ন

ইকেকট্রন তযাগ ককর তাকক অযাকনার্ বকে। অর্যাৎ অযাকনাকর্ জ্ারি কবকক্রয়া সংঘকিত হয়। কযাকর্ার্ তক়েৎদ্বার

কর্কক ধনাত্মক আয়ন ইকেকট্রন গ্রহি ককর। অর্যাৎ এ তক়েৎদ্বাকর কবজ্ারি কবকক্রয়া সংঘকিত হয়। সুতরাং

অযাকনার্ ও কযাকর্াকর্ র্র্াক্রকম জ্ারি- কবজ্ারি কবকক্রয়া সংঘকিত হয়। অতএব, তক়েৎদ্বার কবকক্রয়া জ্ারি-

কবজ্ারি কবকক্রয়া।

অযাকনার্ তক়েৎদ্বার : 𝑍𝑛 𝑠 ⟶ 𝑍𝑛2+ 𝑎𝑞 + 2𝑒− (জ্ারি- কবকক্রয়া)

কযাকর্ার্ তক়েৎদ্বার : 𝐶𝑢2+ 𝑎𝑞 + 2𝑒− ⟶ 𝐶𝑢(𝑠) (কবজ্ারি- কবকক্রয়া

সুতরাং তক়েৎদ্বার কবকক্রয়া জ্ারি-কবজ্ারি কবকক্রয়া।
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গ) (𝑖) নং কবকক্রয়ায় 𝐶 = 𝑂 এর বন্ধন িকক্ত কনিযয় ককরা।

উদ্দীপক অনুসাকর,

𝐶 − 𝐻 এর বন্ধনিকক্ত ⟶ 414 𝑘𝑗/𝑚𝑜𝑙

𝑂 = 𝑂 এর বন্ধনিকক্ত ⟶ 498 𝑘𝑗/𝑚𝑜𝑙

𝑂 − 𝐻 এর বন্ধনিকক্ত ⟶ 464 𝑘𝑗/𝑚𝑜𝑙

𝐶 = 𝑂 এর বন্ধনিকক্ত ⟶?

সংকেষ্ট্ কবকক্রয়াকি কনেরূপ :

কবকক্রয়ায় 4 কমাে 𝐶 − 𝐻 ও 2 কমাে 𝑂 = 𝑂 বন্ধন ভাকে এবং 2 কমাে 𝐶 = 𝑂 ও 4 কমাে 𝑂 − 𝐻 বন্ধন

গক়ে।

𝐶𝐻4 𝑔 + 2𝑂2 𝑔 ⟶ 𝐶𝑂2 𝑔 + 2𝐻2𝑂 𝑔 ;∆𝐻 = −890 𝑘𝑗/𝑚𝑜𝑙

আমরা জ্াকন, কবকক্রয়া তাপ (∆𝐻) = বন্ধন ভােকত প্রকয়াজ্নীয় িকক্ত − {নতুন বন্ধন গিকন কনগযত িকক্ত}

⟹ −891 = 4 × 𝐶 − 𝐻 + 2 𝑂 = 𝑂 − {2 𝐶 = 𝑂 + 4 𝑂 − 𝐻 }

⟹ −891 = 4 × 414 + 2 × 498 − {2 𝐶 = 𝑂 + 4 × 464}

∴ 𝐶 = 𝑂 = 843.5

সুতরাং, 𝐶 = 𝑂 এর বন্ধন িকক্ত = 843.5 𝑘𝑗/𝑚𝑜𝑙।
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ঘ) আমাকদর কদকির কপ্রক্ষাপকি উদ্দীপককর কবকক্রয়াদ্বকয়র ককানকি কবদুযৎ উৎপাদকনর জ্নয উপকর্াগী বকে তুকম

মকন কর? রু্কক্তসহ কবকেষি ককরা।

উদ্দীপককর (i) নং কবকক্রয়াকি রাসায়কনক কবকক্রয়া এবং (ii) নং কবকক্রয়াকি কনউকিয়ার কবকক্রয়া। আমাকদর কদকির

কপ্রক্ষাপকি উদ্দীপককর কবকক্রয়াদ্বকয়র মকধয (ii) নং অর্যাৎ কনউকিয়ার কবকক্রয়া কবদুযৎ উৎপাদকনর জ্নয অকধক

উপকর্াগী বকে আকম মকন ককর। কনকচ তা রু্কক্তসহ কবকেষি করা হকো—

প্রাকৃকতক গযাস (𝐶𝐻4) কক কপা়োকনার ফকে উদূ্ভত তাপ িকক্তকক বযবহার ককর বাংোকদিসহ পৃকর্বীর কবকভন্ন

স্থাকন তাপ ইকিকনর িারবাইন ঘুকরকয় কবদুযৎিকক্ত উৎপাদন করা হয়। বাংোকদকির কসংহভাগ কবদুযৎ এই

প্রকক্রয়ায় বতকর করা হয়। এই প্রকক্রয়ায় কবদুযৎ উৎপাদন প্রকক্রয়া সহজ্সাধয এবং তাপকবদুযৎ ককন্দ্র স্থাপন করা

কতমন বযয়বহুে নয়। উকেখয কর্, প্রাকৃকতক গযাস এককি অনবায়নকর্াগয জ্বাোকন এবং আগামী ককয়ক বেকরর

মকধয বাংোকদকির প্রাকৃকতক গযাকসর মজু্দ ফুকরকয় র্াকব বকে আিংকা করা হকে। বাংোকদি ক্রমি কিল্প

উন্নকতর কদকক অগ্রসর হকে এবং ক্রমাগত কবদুযকতর চাকহদা বৃকি পাকে। এমন বাস্তবতায় কবদুযকতর কবিাে

চাকহদা পূরি করািা অকনক কষ্ট্সাধয। তাই পকরকস্থকত কবকবচনায় উন্নত কবকের মকতা বাংোকদিককও কনউকিয়ার

কবদুযৎ উৎপাদকনর পকরকল্পনা করকত হকয়কে।

ইউকরকনয়াম-235 কক উচ্চ িকক্ত সম্পন্ন কিা দ্বারা আঘাত করকে ককেু পকরমাি ভর হারায়, এই হারাকনা ভর

আইকনস্টাইকনর 𝐸 = 𝑚𝑐2 সমীকরি মকত িকক্তকত রূপান্তকরত হয়। এই িকক্ত কাকজ্ োকগকয় কবদুযৎ উৎপাদন

করা হয়। এক কমাে ইউকরকনয়াম হকত প্রচুর পকরমাি িকক্ত উৎপাকদত হয় এবং তার সমপকরমাি িকক্ত কপকত

2.2 × 107 কমাে কমকর্ন গযাসকক কপা়োকত হকব র্া প্রচুর পকরমাকি কগ্রন হাউস গযাস কনগযত করকব।
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তকব কনউকিয়ার কবদুযৎ কককন্দ্র স্থাপন খুব বযয়বহুে এবং উৎপাদনকার্য খুবই ঝুুঁককপূিয। ককননা প্রাকৃকতক দুকর্যাগ

বা র্াকিক ত্রুকির কারকি ককাকনা দুঘযিনা ঘিকে বাংোকদকির মকতা ঘনবসকতপূিয কদকি বযাপক প্রািহাকন ও

ক্ষয়ক্ষকতর হওয়ার সম্ভাবনা উক়েকয় কদয়া র্ায় না। তকব কবকভন্ন উন্নত কদি অতযাধুকনক প্ররু্কক্ত বযবহার ককর

পকরকবি দূষি না ককর পারমািকবক চুকেকত কবদুযৎ উৎপাদন করকে। বতযমাকন পকরকস্থকতকত ইকতবাচক ও

কনকতবাচক উভয় কদক কবকবচনা ককর আমাকদর কনউকিয়ার কবদুযৎ উৎপাদন প্ররু্কক্ত অগ্রাহয করার সুকর্াগ কনই।

তকব কনউকিয়ার চুকে পকরচােনা ও এর বযবস্থাপনা অবিযই সুে হকত হকব।

সুতরাং উপকরউক্ত আকোচনা কর্কক বো র্ায় কর্, (ii) নং কবকক্রয়া তর্া কনউকিয়ার কবকক্রয়া অর্যাৎ পারমািকবক

কবদুযৎ কককন্দ্রর মাধযকম কবদুযৎ উৎপাদন আমাকদর কদকির জ্নয অকধক উপকর্াগী।
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ক. কট্রফকয়ে কাকক বকে?

খ. মযাগকনকসয়াম কাবযকনকির কবকর্াজ্ন উভমুখী কবকক্রয়া হকত পাকর− বযাখযা ককরা।

গ. 𝐴 কর্ৌকগর বন্ধন গিন বযাখযা ককরা।

ঘ. 𝐴 ও 𝐵 −কক আোদাভাকব পাকনকত চােনা করকে কর্ দুকি দ্রবি বতকর হয়, তাকদর 𝑝𝐻 মান কক একই

হকব? রু্কক্ত প্রদিযন ককরা।

একসর্ ক্ষার সমতা

২.

উত্তর

ক. কট্রফকয়ে কাকক বকে?

আন্তজ্যাকতক কতজ্কিয় রকি কচহ্ন র্ার সাহাকর্য অকতকরক্ত ক্ষকতকর কতজ্কিয় রকিকক বুঝায় তাকক কট্রফকয়ে 

বকে।
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খ. মযাগকনকসয়াম কাবযকনকির কবকর্াজ্ন উভমুখী কবকক্রয়া হকত পাকর− বযাখযা ককরা।  

মযাগকনকসয়াম কাবযকনি কনকোক্তভাকব কবকর্াকজ্ত হয়−

𝑀𝑔𝐶𝑂3(𝑠) → 𝑀𝑔𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2 ↑ (𝑔)

মযাগকনকসয়াম কাবযকনকির কবকর্াজ্ন কখাো জ্ায়গায় মূেত একমুখী কবকক্রয়া। কারি উৎপন্ন 𝐶𝑂2 বাতাকস উক়ে

র্ায়। ফকে পশ্চাৎমুখী কবকক্রয়া ঘিকত পাকর না।

তকব আবি পাকৈ কবকক্রয়াকি সংঘকিত করকে উৎপন্ন 𝐶𝑂2 উক়ে কর্কত পাকর না। তখন 𝑀𝑔𝑂 ও 𝐶𝑂2 কমকে

আবার 𝑀𝑔𝐶𝑂3 উৎপন্ন ককর এবং কবকক্রয়াকি উভমুখী হয়।
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গ. 𝐴 কর্ৌকগর বন্ধন গিন বযাখযা ককরা।

উদ্দীপককর কচৈ-১ এর কবকক্রয়াকি কনেরূপ—

𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 + 𝐻𝐶𝑙 → 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂

(𝐴)

সুতরাং, 𝐴 হকো কাবযন-র্াই-অক্সাইর্ (𝐶𝑂2) গযাস। কনকচ 𝐶𝑂2 কর্ৌকগর বন্ধন গিন বযাখযা করা হকো—

𝐶𝑂2 কর্ৌগকি সমকর্াজ্ী বন্ধকনর মাধযকম গকিত। একক্ষকৈ 𝐶 ও 𝑂 এর ইকেকট্রন কবনযাস কনকয় পাই,

𝐶(6) = 1𝑠2𝟐𝒔𝟏𝟐𝒑𝒙
𝟏𝟐𝒑𝒚

𝟏𝟐𝒑𝒛
𝟏

𝑂(8) = 1𝑠22𝑠22𝑝𝑥
2𝟐𝒑𝒚

𝟏𝟐𝒑𝒛
𝟏

ইকেকট্রন কবনযাস কর্কক কদখা র্ায়, 𝐶 এর কর্াজ্যতা স্তকর 4কি অরু্গ্ম ইকেকট্রন আকে। পক্ষান্তকর 𝑂 এর

কর্াজ্যস্তকর 2কি অরু্গ্ন ইকেকট্রন র্াকক। ফকে 𝐶 এর 2 কি অরু্গ্ম ইকেকট্রন কি 𝑂 পরমািুর 2 কি অরু্গ্ম

ইকেকট্রকনর সাকর্ কদ্ব-বন্ধকনর মাধযকম রু্ক্ত হয়। কাবযকনর অপর 2কি ইকেকট্রন আকরককি পরমািুর 2কি অরু্গ্ম

ইকেকট্রকনর সাকর্ পুনরায় কদ্ব− বন্ধকনর মাধযকম রু্ক্ত হকয় 𝐶𝑂2 (𝑂 = 𝐶 = 0) অিু গিন ককর।

এভাকব ইকেকট্রন কিয়াকরর মাধযকম 𝐶𝑂2 এর মকধয সমকর্াজ্ী বন্ধন সৃকষ্ট্ হয়।
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ঘ. 𝐴 ও 𝐵 −কক আোদাভাকব পাকনকত চােনা করকে কর্ দুকি দ্রবি বতকর হয়, তাকদর 𝑝𝐻 মান কক একই

হকব? রু্কক্ত প্রদিযন ককরা।

উদ্দীপককর কচৈ-১ ও ২ এ সংঘকিত কবকক্রয়াগুকো−

𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 + 𝐻𝐶𝑙 → 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂

(𝐴)

𝑁𝐻4𝐶𝑙 +𝐶𝑎𝑂 → 𝐶𝑎𝐶𝑙2 + 𝑁𝐻3 𝑔 + 𝐻2𝑂

(𝐵)

সুতরাং, 𝐴 ও 𝐵 গযাস দুকি র্র্াক্রকম কাবযন র্াইঅক্সাইর্ ও অযাকমাকনয়া আোদাভাকব পাকনকত চােনা করকে

দ্রবি দুকি কভন্ন কভন্ন 𝑝𝐻 মাকনর হকব।

𝐶𝑂2 গযাসকক পাকনকত চােনা করকে কাবযকনক একসর্ উৎপন্ন হয়। অর্যাৎ 𝐶𝑂2 এর জ্েীয় দ্রবকি 𝐻+ আয়ন

দান ককর। ফকে পাকনকত 𝐶𝑂2 গযাস র্াকায় 𝑝𝐻 মান 7 অকপক্ষা কম হকব।

𝐶𝑂2 𝑔 + 𝐻2𝑂 𝑙 → 2𝐻+ + 𝐶𝑂3
2−

𝑁𝐻3 গযাসকক পাকনকত চােনা করকে 𝑁𝐻4 𝑂𝐻 উৎপন্ন হয় র্া পাকনকত 𝑂𝐻− আয়ন কদয়।

𝑁𝐻4 𝑂𝐻 ⇌ N𝐻4+ +𝑂𝐻−

সুতরাং 𝑁𝐻3 গযাকসর জ্েীয় দ্রবি ক্ষারধমযী। 𝑂𝐻− আয়ন উপকস্থত র্াকায় 𝑝𝐻 এর মান 7 অকপক্ষা কবকি

হকব।

অতএব উকেকখত আকোচনা কর্কক বো র্ায়, 𝐶𝑂2 ও 𝑁𝐻3 পৃর্কভাকব পাকনকত চােনা করকে কর্ দুইকি দ্রবি

উৎপন্ন হয় তাকদর 𝑝𝐻 মান একই হকব না।
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৩. 𝐹𝑒𝐶𝑙3(𝑎𝑞) + 3𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) →

উপকরর কবকক্রয়ার আকোকক কনকচর েককি পূরি করা হকো−

সমকন্বত অধযায় ৭ ও ৯ [রা.কবা.’১৯ প্রশ্ন-৩]

উত্তর

ক. সমািু কাকক বকে?

খ. বষযাকাকে পাকা বাক়ের োদ কপকেে হকে বােু কদওয়া হয় ককন?

গ. ককান পাকৈর দ্রবিকি অকধক োেকচ বাদামী হকব? বিযনা ককরা।

ঘ. উদ্দীপককর কবকক্রয়াকি কদ্ব-প্রকতস্থাপন ও করর্ক্স উভয় ধরকনর কবকক্রয়াকক সমর্যন ককর ককনা? রু্কক্তসহ

কবকেষি ককরা।

ক. সমািু কাকক বকে?

একই আিকবক সংককত ককন্তু কভন্ন গািকনক সংককত কবকিষ্ট্ দুকি কর্ৌগকক পরস্পকরর সমািু (Isomer) বকে।
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একসর্ ক্ষার সমতা

উপাদান ১ম
পাৈ

২য় 
পাৈ

৩য় 
পাৈ

সবযকমাি 
আয়তন

অধোঃকক্ষকপর
বিয

0.5 𝑀 𝐹𝑒𝐶𝑙3 এর
আয়তন(𝑚𝐿)

6 4 2 12 োেকচ  বাদামী

পাকনর 
আয়তন(𝑚𝐿)

2 4 6 12

0.5 𝑀 𝑁𝑎𝑂𝐻
এর আয়তন(𝑚𝐿)

50 50 50 150



খ. বষযাকাকে পাকা বাক়ের োদ কপকেে হকে বােু কদওয়া হয় ককন?

বষযাকাকে পাকা বাক়ের োদ কপকেে হকে বােু কদওয়া হয়। এর কারি বষযাকাকে পাকা বাক়ের োকদ কপকেেধমযী

পদার্য জ্মা হয় র্া মূেত ক্ষারধমযী । এ সমসযা দূর করকত একত অম্লধমযী পদার্য বােু (𝑆𝑖𝑂2) কর্াগ করা হয়।

ফকে প্রিমন কবকক্রয়ার মাধযকম কপকেেতা দূর হকয় র্ায়।

কপকেেকারক পদার্য + বােু (𝑆𝑖𝑂2) → েবি + পাকন

(ক্ষারধমযী) (অম্ল ধমযী) কনরকপক্ষ পদার্য
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গ. ককান পাকৈর দ্রবিকি অকধক োেকচ বাদামী হকব? বিযনা ককরা।

উদ্দীপককর কবকক্রয়াকি পূিয ককর পাই— 𝐹𝑒𝐶𝑙3(𝑎𝑞) + 3𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝐹𝑒 𝑂𝐻 3 𝑠 ↓ +3𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞)

1𝑚𝑜𝑙 3𝑚𝑜𝑙 োেকচ বাদামী

অধোঃকক্ষপ

কবকক্রয়া কর্কক কদখা র্ায়, 1𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙3 ও 3 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 এর সাকর্ কবকক্রয়া ককর োেকচ বাদামী বকিযর

𝐹𝑒 𝑂𝐻 3 এর অধোঃকক্ষপ উৎপন্ন ককরকে। তাহকে,

𝑉1𝑆1 = 3𝑉2𝑆2

বা, 𝑉2 =
𝑉1𝑆1

3𝑆2

=
50×0.5

3×0.5
= 16.67 𝑚𝐿

অর্যাৎ প্রকত পাকৈ বযবহৃত 0.5 𝑀 𝑁𝑎𝑂𝐻 দ্রবকির 50 𝑚𝐿 কবকক্রয়ায় অপর কবকক্রয়ক 0.5 𝑀 𝐹𝑒𝐶𝑙3 দ্রবকির

16.67 𝑚𝐿 এর সাকর্ কবকক্রয়া করকত সক্ষম। সুতরাং, ১ম পাকৈর কমাি দ্রবি (6 + 2 + 50 = 58 𝑚𝐿)

এর মকধয 6 𝑚𝐿 𝐹𝑒𝐶𝑙3 মাৈ 2 𝑚𝐿 পাকনর মকধয র্াকায় সমূ্পিয 𝑁𝑎𝑂𝐻 দ্রবি কবকক্রয়ায় অংিগ্রহি করকত

পাকর এবং পাকৈর দ্রবিকি অকধক োেকচ বাদামী হয়।

অপরকদকক ২য় ও ৩য় পাকৈর কক্ষকৈ দ্রবকির কমাি আয়তন 58 𝑚𝐿 এর মকধয 4 𝑚𝐿 ও 2 𝑚𝐿 𝐹𝑒𝐶𝑙3 ও

4 𝑚𝐿 ও 6 𝑚𝐿 পাকন কর্াগ করায় 𝑁𝑎𝑂𝐻 এর সাকর্ কবকক্রয়াকি সমূ্পিযরূকপ করকত পাকর না।

কারি 𝐹𝑒𝐶𝑙3 এর আয়তন ১ম পাৈ অকপক্ষা ককম র্ায় এবং পাকনর পকরমাি ১ম পাৈ অকপক্ষা কবক়ে র্ায়।

ফকে ২য় ও ৩য় পাকৈর উৎপন্ন অধোঃকক্ষপ তুেনামূেক কম োেকচ বাদামী হকব। অর্যাৎ ১ম পাকৈর দ্রবিকি

অকধক োেকচ বাদাকম হকব।

𝑁𝑎𝑂𝐻 এর আয়তন, 𝑉1 = 50𝑚𝐿

𝑁𝑎𝑂𝐻 এর ঘনমাৈা, 𝑆1 = 0.5 𝑀

𝐹𝑒𝐶𝑙3 এর ঘনমাৈা, 𝑆2 = 0.5 𝑀

𝐹𝑒𝐶𝑙3 এর আয়তন, 𝑉2 = ?
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ঘ. উদ্দীপককর কবকক্রয়াকি কদ্ব-প্রকতস্থাপন ও করর্ক্স উভয় ধরকনর কবকক্রয়াকক সমর্যন ককর ককনা?রু্কক্তসহ

কবকেষি ককরা।

উদ্দীপককর কবকক্রয়াকি পূিয ককর পাই—

𝐹𝑒𝐶𝑙3(𝑎𝑞) + 3𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝐹𝑒 𝑂𝐻 3 𝑠 + 3𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞)

কবকক্রয়াকি কদ্ব-প্রকতস্থাপন ও করর্ক্স উভয় ধরকনর কবকক্রয়াকক সমর্যন ককর কক না কনকচ তা রু্কক্তসহ কবকেষি

করা হকো−

কদ্ব-প্রকতস্থাপন: ককাকনা কবকক্রয়ায় ১ম কবকক্রয়ককর এককি কমৌে দ্বারা ২য় কবকক্রয়ককর ককাকনা কমৌে বা কর্ৌগমূেক

প্রকতস্থাপন ককর নতুন কর্ৌগ এবং ১ম কবকক্রয়ককর অপর কমৌে বা কর্ৌগমূেককক ২য় কবকক্রয়ককর অপর কমৌে বা

কর্ৌগমূেক দ্বারা প্রকতস্থাপন ককর ২য় ককাকনা উৎপাদ উৎপন্ন করকে কস কবকক্রয়াকক কদ্ব-প্রকতস্থাপন কবকক্রয়া

বকে।

উদ্দীপককর কবকক্রয়া কর্কক কদখা র্ায়, ১ম কবকক্রয়ককর 𝐹𝑒3+ ২য় কবকক্রয়ককর 𝑂𝐻− দ্বারা প্রকতস্থাকপত হকয় ১ম

উৎপাদ 𝐹𝑒 𝑂𝐻 3 উৎপন্ন ককরকে। আবার ১ম কবকক্রয়ককর 𝐶𝑙− আয়ন ২য় কবকক্রয়ককর ১ম অংি 𝑁𝑎+ দ্বারা

প্রকতস্থাকপত হকয় ২য় উৎপাদ 𝑁𝑎𝐶𝑙 উৎপন্ন ককরকে।

সুতরাং উদ্দীপককর কবকক্রয়াকি কদ্ব-প্রকতস্থাপন কবকক্রয়া।

করর্ক্স কবকক্রয়া: কর্ কবকক্রয়ায় ইকেকট্রকনর স্থানান্তর ঘকি তাকক করর্ক্স কবকক্রয়া বকে। উদ্দীপককর কবকক্রয়াকি

আবার কেকখ পাই−

+𝟑 − 𝟏 +𝟏 −𝟏 +𝟑 − 𝟏 +𝟏 −𝟏

𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 3𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐹𝑒 𝑂𝐻 3 + 3𝑁𝑎𝐶𝑙

কবকক্রয়া কর্কক কদখা র্ায় কর্, এ কবকক্রয়ার প্রকতকি কবকক্রয়ক ও উৎপাকদর জ্ারি মান সমান। অর্যাৎ এ কবকক্রয়ায়

ইকেকট্রকনর স্থানান্তর হয় না বকে একি করর্ক্স কবকক্রয়া নয়।

সুতরাং উপকরর আকোচনা কর্কক বো র্ায়, উদ্দীপককর কবকক্রয়াকি কদ্ব-প্রকতস্থাপন ও করর্ক্স উভয় ধরকনর

কবকক্রয়াকক সমর্যন ককর না।

রসায়ন– রাজ্িাহী কবার্য – ২০১৯

(𝐹𝑒3+ + 3𝐶𝑙−) + 3 𝑁𝑎+ + 𝑂𝐻− → (𝐹𝑒3+ + 3𝑂𝐻−) + 3 𝑁𝑎+ + 𝐶𝑙−



Comilla BOARD

উত্তর

১. 𝐴 ও 𝐵 দুইকি কমৌে র্াকদর কপ্রািন সংখযা র্র্াক্রকম 20 ও 9।

সমকন্বত অধযায় ৩ ও ৫ [কু. কবা. ’১৯] প্রশ্ন-২

রসায়ন– কুকমো কবার্য – ২০১৯

পদাকর্যর গিন

ক. অরকবি কাকক বকে?

খ. কতজ্কিয়তা এককি কনউিীয় ঘিনা ককন? বযাখযা ককরা।

গ. 𝐴— কমৌকের ইকেকট্রন কবনযাস ককন 2𝑛2 সূৈ অনুসরি ককর না?

ঘ. 𝐴 ও 𝐵 দ্বারা গকিত কর্ৌগ ককিন অবস্থায় তক়েৎ পকরবহন না করকেও গকেত অবস্থায় ককর—কবকেষি

ককরা।

ক. অরকবি কাকক বকে?

কনউকিয়াকসর চারকদকক কর্ বৃত্তাকার কস্থর কক্ষপকর্ ইকেকট্রনসমূহ আবতযন ককর তাকক অরকবি বকে।



খ. কতজ্কিয়তা এককি কনউিীয় ঘিনা ককন? বযাখযা ককরা।

কতজ্কিয়তা হকো ককাকনা পরমািুর কনউকিয়াস কর্কক স্বত:সূ্ফতযভাকব কবকভন্ন রকি কর্মন 𝛼, 𝛽, 𝛾 ইতযাকদ

কনগযমকনর ঘিনা। কতজ্কিয় পদাকর্যর কনউকিয়াকস কবদযমান কপ্রািন ও কনউট্রকনর আকষযি সাধারি কনউকিয়াকসর

তুেনায় কম, তাই সহকজ্ই কভকে কর্কত পাকর।

একক্ষকৈ কনউকিয়াকসর পকরবতযন হকয় নতুন কনউকিয়াকস পকরিত হয়। অপরকদকক উচ্চতর কনউকিয়াসকক

কনউট্রন কিা দ্বারা আঘাত ককর অকপক্ষাকৃত কু্ষদ্র কনউকিয়াকস পকরিত করকে 𝛼, 𝛽, 𝛾 ইতযাকদ রকি কনগযমকনর

ঘিনা ঘকি। কনউকিয়াকসর ভােকন কতজ্কিয় রকি কনগযত হয়।

তাই কতজ্কিয়তা এককি কনউিীয় ঘিনা।

রসায়ন– কুকমো কবার্য – ২০১৯



গ. 𝐴— কমৌকের ইকেকট্রন কবনযাস ককন 2𝑛2 সূৈ অনুসরি ককর না?

উদ্দীপককর 𝐴 কমৌেকির কপ্রািন সংখযা 20 হওয়ায় একি কযােকসয়াম (𝐶𝑎)। এর ইকেকট্রন কবনযাস 2𝑛2 সূৈ

অনুসরি ককর না। কনকচ এর কারি বযাখযা করা হকো—

কযােকসয়াম (𝐶𝑎) এর ইকেকট্রন কবনযাস—

2𝑛2 নীকত মূেত কনকদযি ককর এককি প্রধান িকক্তস্তকর সকবযাচ্চ কতকি ইকেকট্রন র্াককত পাকর। এখাকন 𝑛

প্রধান িকক্তস্তর কনকদযি ককর। কসই নীকত অনুসাকর ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্য িকক্তস্তকর ইকেকট্রন র্াককত পারকব

র্র্াক্রকম 2, 8, 18, 32 কি।

এর কপ্রকক্ষকত 𝐶𝑎 পরমািুর ইকেকট্রন কবনযাস 2𝑛2 সূৈ কমকন চকে না। এর কারি আউফবাউ নীকত দ্বারা

বযাখযা করা র্ায় ।

আউফবাউ নীকত অনুসাকর, ইকেকট্রন প্রর্কম কনেিকক্তর অরকবিাকে এবং পকর উচ্চিকক্তর অরকবিাকে গমন

ককর। দুকি অরকবিাকের মকধয ককানকি কনেিকক্তর আর ককানকি উচ্চিকক্তর তা (𝑛 + 𝑙) এর মাকনর ওপর

কনভযর ককর। র্ার (𝑛 + 𝑙) এর মান কম কসকি কনেিকক্তর অরকবিাে।

3𝑑 এবং 4𝑠 অরকবিাকের জ্নয (𝑛 + 𝑙) এর মান কনেরূপ :

3𝑑 অরকবিাকে : 𝑛 = 3, 𝑙 = 2 ∴ 𝑛 + 𝑙 = 3 + 2 = 5

4𝑠 অরকবিাকে : 𝑛 = 4, 𝑠 = 0 ∴ 𝑛 + 𝑙 = 4 + 0 = 4

কযােকসয়াকমর কিষ ইকেকট্রন 2কি ৩য় িকক্তস্তকর না কগকয় 4𝑠 অর্যাৎ ৪র্য িকক্তস্তকর প্রকবি ককর। এ কারকিই

মূেত 𝐶𝑎 কমৌকের ইকেকট্রন কবনযাস 2𝑛2 সূৈ অনুসরি ককর না। বরং আউফবাউ নীকত অনুসরি ককর।

রসায়ন– কুকমো কবার্য – ২০১৯

𝐶𝑎(20) = 1𝑠2 2𝑠22𝑝6 3𝑠23𝑝6 4𝑠2

2 8 8 2



ঘ. 𝐴 ও 𝐵 দ্বারা গকিত কর্ৌগ ককিন অবস্থায় তক়েৎ পকরবহন না করকেও গকেত অবস্থায় ককর— কবকেষি

ককরা।

উদ্দীপককর 𝐴 ও 𝐵 কমৌেদ্বকয়র কপ্রািন সংখযা র্র্াক্রকম 20 ও 9। সুতরাং কমৌেদ্বয় র্র্াক্রকম 𝐶𝑎 ও 𝐹।

𝐶𝑎 ও 𝐹 দ্বারা গকিত কর্ৌগ 𝐶𝑎𝐹2। 𝐶𝑎 ধাতু এবং 𝐹 অধাতু। সুতরাং 𝐶𝑎𝐹2 কর্ৌগকি আয়কনক। পরস্পর

কবপরীত চাজ্য রু্ক্ত হওয়ায় 𝐹, 𝐶𝑎 এর সাকর্ দৃঢ়ভাকব রু্ক্ত হয়। ফকে ককিন অবস্থায় 𝐶𝑎𝐹2 ককোস জ্াকেকত

কনকদযষ্ট্ স্থাকন কবপরীত ধকমযর আধান 𝐶𝑎2+ ও 𝐹− পরস্পকরর সাকর্ দৃঢ়ভাকব কনকদযষ্ট্ স্থাকন রু্ক্ত র্াকক।

ফকে ককিন অবস্থায় কবদুযৎ পকরবহকনর জ্নয মুক্ত আধান র্াকক না। সুতরাং, একি ককিন অবস্থায় তক়েৎ

পকরবহন ককর না।

আবার, গকেত অবস্থায় 𝐶𝑎𝐹2 কর্ৌগকি 𝐶𝑎2+ ও 𝐹− আয়ন কহসাকব র্াকক এবং এ আয়ন দুকি চোচে করকত

পাকর। এই অবস্থায় কবদুযৎ প্রবাকহত করকে মুক্ত আধানগুকে ইকেকট্রন বাহক কহকসকব কাজ্ ককর এক স্থান হকত

অনয স্থাকন কবদুযৎ পকরবহন ককর।

𝐶𝑎2+ কযাকর্াকর্ কপৌঁোর পর তা কর্কক ইকেকট্রন গ্রহি ককর চাজ্য কনরকপক্ষ 𝐶𝑎(𝑠) ধাতুকত পকরিত হয়।

𝐶𝑎2+(𝑎𝑞) + 2𝑒− → 𝐶𝑎(𝑠)

অপরকদকক 𝐹− আয়ন অযাকনাকর্ কপৌঁকে ইকেকট্রন দান ককর 𝐹 পরমািু এবং দুকি 𝐹 পরমািু রু্ক্ত হকয় 𝐹2(𝑔)

গযাকস পকরিত হয়।

2𝐹−(𝑎𝑞) − 2𝑒− → 𝐹2(𝑔)

সুতরাং, 𝐶𝑎𝐹2 ককিন অবস্থায় কবদুযৎ পকরবহন না করকেও গকেত অবস্থায় কবদুযৎ পকরবহন ককর।

রসায়ন– কুকমো কবার্য – ২০১৯



রাসায়কনক কবকক্রয়া

১ 26.42𝑔 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 বতকরর েকক্ষয 20𝑔 চুকনর সাকর্ 5𝑔 পাকন কমিাকনা হকো ককন্তু প্রতযাকিত উৎপাদ

পাওয়া কগে না। সমকন্বত অধযায় ৬ ও ৭ [কু.কবা. ’১৯ প্রশ্ন-৪]

উত্তর

ক. পাইকরাোইকসস কাকক বকে?

খ. গযাকিক বা অম্লকরাকগ র্াক্তার এন্টাকসর্ খাওয়ার পরামিয কদন ককন? বযাখযা ককরা।

গ. উদ্দীপককর কবকক্রয়াকিকত জ্ারি-কবজ্ারি একই সকে ঘকিকে ককনা— বযাখযা ককরা।

ঘ. উদ্দীপককর কবকক্রয়াকিকত প্রতযাকিত উৎপাদ না পাওয়ার কারি কবকেষি ককরা।

ক. পাইকরাোইকসস কাকক বকে?

বাযু়র অনুপকস্থকতকত উচ্চ তাপমাৈায় কপকট্রাকেয়ামকক কবকর্াকজ্ত করার প্রকক্রয়াকক পাইকরাোইকসস বকে।

খ. গযাকিক বা অম্লকরাকগ র্াক্তার এন্টাকসর্ খাওয়ার পরামিয কদন ককন? বযাখযা ককরা।

পকরপাককর প্রকয়াজ্কন পাকস্থকেকত একসর্ সৃকষ্ট্ হয়। প্রকয়াজ্কনর অকতকরক্ত একসর্ পাকস্থকেকত ক্ষকতর সৃকষ্ট্

ককর। এ কর্কক পকরৈাকির জ্নয এন্টাকসর্ [𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 বা A𝑙(𝑂𝐻)3 ] জ্াতীয় ঔষকধ মযাগকনকিয়াম

হাইকরাক্সাইর্ বা অযােুকমকনয়াম হাইকরাক্সাইর্ র্াকক। এই ক্ষারগুকো পাকস্থকের একসর্কক প্রিকমত ককর েবি,

পাকন ও কাবযন র্াইঅক্সাইর্ উৎপন্ন ককর।

𝑀𝑔(𝑂𝐻)2+2𝐻𝐶𝑙 → 𝑀𝑔𝐶𝑙2 + 2𝐻2𝑂

এন্টাকসর্ অম্ল েবি পাকন

রসায়ন– কুকমো কবার্য – ২০১৯



গ. উদ্দীপককর কবকক্রয়াকিকত জ্ারি-কবজ্ারি একই সকে ঘকিকে ককনা— বযাখযা ককরা।

পরীক্ষার প্রশ্নপকৈ (গ) নং প্রশ্নকি কেে “উদ্দীপককর কবকক্রয়াকিকত। জ্ারি-কবজ্ারি একই সকে ঘকিকে-বযাখা

ককরা”। প্রশ্নকি ত্রুকিপূিয র্াকায় সংকিাধন ককর কনকোক্ত উত্তরকি প্রদান করা হকো।

উদ্দীপককর বিযনা অনুর্ায়ী, 26.42 𝑔 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 বতকরর েকক্ষয 20𝑔 চুকনর সাকর্ 5𝑔 পাকন কমিাকনা হয়।

অর্যাৎ সংঘকিত কবকক্রয়াকি হকো—

𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2

চুন পাকন চুকনর পাকন

কবকক্রয়াকিকত 1 কমাে 𝐶𝑎𝑂, 1 কমাে 𝐻2𝑂 এর সাকর্ কবকক্রয়া ককর 1 কমাে 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 উৎপন্ন ককর।

কবকক্রয়াকিকত জ্ারি-কবজ্ারি কক্রয়া সংঘকিত হয়কন। জ্ারি-কবজ্ারকির ইকেকট্রনীয় মতবাদ অনুসাকর, কর্

কবকক্রয়ায় একই সাকর্ ইকেকট্রকনর আদান-প্রদান ঘকি তাকক জ্ারি-কবজ্ারি কক্রয়া বকে। উদ্দীপককর কবকক্রয়ার

কবকক্রয়ক এবং উৎপাকদ কমৌেসমূকহর জ্ারি মাকনর ককাকনা পকরবতযন ঘকি কন।

অর্যাৎ কবকক্রয়াকিকত জ্ারি-কবজ্ারি কক্রয়া সংঘকিত হয় কন।

রসায়ন– কুকমো কবার্য – ২০১৯

𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2
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+2
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ঘ. উদ্দীপককর কবকক্রয়াকিকত প্রতযাকিত উৎপাদ না পাওয়ার কারি কবকেষি ককরা।

উদ্দীপককর উকেকখত কবকক্রয়াকি কনেরূপ:

𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2

56𝑔 18𝑔 74𝑔

74𝑔 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 উৎপন্ন করকত 𝐶𝑎𝑂 প্রকয়াজ্ন = 56𝑔

∴ 26.42𝑔 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 উৎপন্ন করকত 𝐶𝑎𝑂 প্রকয়াজ্ন =
56×26.42

74
𝑔

= 20𝑔

ককন্তু সরবরাহকৃত পাকনর পকরমাি কদওয়া আকে মাৈ 5𝑔। অর্যাৎ পাকন (𝐻2𝑂) হকো এখাকন কেকমকিং 

কবকক্রয়ক। কবকক্রয়া কর্কক আরও কদখা র্ায়—

74𝑔 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 উৎপন্ন করকত 𝐻2𝑂 প্রকয়াজ্ন = 18 𝑔

∴ 26.42𝑔 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 উৎপন্ন করকত 𝐻2𝑂 প্রকয়াজ্ন =
18×26.42

74
𝑔 = 6.43 𝑔

অতএব, 26.42𝑔 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 উৎপন্ন করকত 𝐻2𝑂 প্রকয়াজ্ন 6.43𝑔, ককন্তু প্রকশ্ন সরবরাহকৃত পাকন 5𝑔।

অর্যাৎ (6.43 − 5.0) 𝑔 = 1.43 𝑔 পাকন সরবরাহ কম হওয়ায় এ কবকক্রয়ায় প্রতযাকিত 26.42 𝑔

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 উৎপন্ন হয় কন।

রসায়ন– কুকমো কবার্য – ২০১৯



খকনজ্ সম্পদ: ধাতু-অধাতু

৩. 𝐴 এককি কমৌে র্ার গেনাঙ্ক 119°𝐶 এবং ফ্রাি পিকতকত ইহা উকত্তােন করা হয় ।

𝑂2 𝑂2 𝐻2𝑆𝑂4

উত্তর

ক. সূ্থে সংককত কাকক বকে ?

খ. 𝐶2𝐻6 এককি পযারাকফন ককন? বযাখযা ককরা।

গ. উদ্দীপক হকত সকবযাচ্চ 𝐶 প্রাকির িতযগুকো কেকখা।

ঘ. উদ্দীপককর 𝐶 → 𝐸 এবং 𝐶 → 𝐷 → 𝐸 এর মকধয 𝐸 বতকরকত ককানকি উত্তম কবকেষি কর।

ক. সূ্থে সংককত কাকক বকে ?

কর্ সংককত দ্বারা অিুকত কবদযমান পরমািুর সরে অনুপাত প্রকাি ককর তাকক সূ্থে সংককত বকে।

রসায়ন– কুকমো কবার্য – ২০১৯

𝐴 → 𝐵 → 𝐶 𝐷

𝐸 [কু.কবা.১৯ প্রশ্ন-৬]



খ. 𝐶2𝐻6 এককি পযারাকফন ককন? বযাখযা ককরা।

পযারাকফন িকের অর্য আসকক্তহীন। 𝐶2𝐻6 এককি পযারাকফন এর কারি 𝐶2𝐻6 এককি অযােককন। র্ার গািকনক

সংককত :

সংককত কর্কক কদখা র্ায়, 𝐶2𝐻6 এর প্রকতকি কাবযন পরমািু 𝐻 পরমািুর সাকর্ একক বন্ধন (𝐶 − 𝐻) দ্বারা

রু্ক্ত। এ বন্ধনগুকো একক হওয়ায় খুব িকক্তিােী। ফকে 𝐶2𝐻6 কর্ৌগকি ককাকনা একসর্, ক্ষারক বা জ্ারক-

কবজ্ারক পদাকর্যর সাকর্ কবকক্রয়া ককর না। এজ্নয একদরকক পযারাকফন বকে।

রসায়ন– কুকমো কবার্য – ২০১৯

𝐻 𝐻

𝐻 − 𝐶 − 𝐶 − 𝐻

𝐻 𝐻



গ. উদ্দীপক হকত সকবযাচ্চ 𝐶 প্রাকির িতযগুকো কেকখা।

উদ্দীপককর 𝐵 অর্যাৎ 𝑆𝑂2 হকত সকবযাচ্চ 𝑆𝑂3 প্রাকির িতযগুকো কনেরূপ :

𝑆𝑂2 বাযু়র 𝑂2 এর সাকর্ কবকক্রয়া ককর 𝑆𝑂3 উৎপন্ন ককর।

2𝑆𝑂2 + 𝑂2 ⇌ 2𝑆𝑂3 + তাপিকক্ত

𝑆𝑂2 হকত সকবযাচ্চ পকরমাি 𝑆𝑂3 কপকত হকে ককেু িতয পােন করকত হকব। কারি একি তাকপাৎপাদী ও

উভমুখী কবকক্রয়া। এখাকন ো িাকতকেয়ার নীকত অনুসরি ককর সকবযাচ্চ পকরমাি 𝑆𝑂3 বতকর করা সম্ভব।

িতযগুকো হকো—

i. অতযানুকূে তাপমাৈা: তাপপাৎপাদী হওয়ায় তাপমাৈা কমাকে সামযাবস্থা কপেকনর কদকক আসকব একত 𝑆𝑂3

কবয়াক কজ্ত হকয় 𝑆𝑂2 এবং অকক্সকজ্কন পকরিত হকব। আবার তাপমাৈা কবকি কমাকে কবকক্রয়ার হার হ্রাস

পাকব। এ দুইকি কবপরীত কবষয় কবকবচনায় করকখ 440–500°𝐶 তাপমাৈা অতযানুকূে তাপমাৈা কহসাকব রাখকে

সকবযাচ্চ পকরমাি 𝑆𝑂3 পাওয়া র্াকব।

ii. অতযানুকূে চাপ : কবকক্রয়ার কমােসংখযা (2 + 1) = 3 ককন্তু উৎপাকদর কমােসংখযা 2 অর্যাৎ আয়তকনর

সংককাচন ঘিকে। তাই ো িাকতকেয়ার নীকত অনুর্ায়ী উচ্চচাকপ 𝑆𝑂3 এর উৎপাদন বা়েকব।

iii. প্রভাবক : অতযানুকূে তাপমাৈা ও চাকপ 𝑃𝑡 বা 𝑉2𝑂5 বযবহার করকে সকবযাচ্চ পকরমাি 𝑆𝑂3 উৎপন্ন হকব।

v. উৎপন্ন 𝑺𝑶𝟑 সংগ্রহ : কবকক্রয়াস্থে হকত 𝑆𝑂3 সকরকয় কফেকত হকব। অনযর্ায় 𝑆𝑂3 কবকয়াকজ্ত হকয় 𝑆𝑂2 ও

𝑂2 এ রূপান্তকরত হকব।

রসায়ন– কুকমো কবার্য – ২০১৯

(𝐴)  (𝐵)  (𝐶)                    (𝐷) 

(𝐸)

𝑆
𝑂2

𝑆𝑂2
𝑂2

𝑆𝑂3 𝐻2𝑆2𝑂7

𝐻2𝑆𝑂4

𝐻2𝑆𝑂4



ঘ. উদ্দীপককর 𝐶 → 𝐸 এবং 𝐶 → 𝐷 → 𝐸 এর মকধয 𝐸 বতকরকত ককানকি উত্তম কবকেষি কর।

উদ্দীপককর 𝐴 কমৌকের গেনাঙ্ক 119°𝐶 হওয়ায় কমৌেকি সােফার (𝑆)। সুতরাং কবকক্রয়াকি পূিয ককর পাই-

উদ্দীপককর 𝐶 → 𝐸 ও 𝐶 → 𝐷 → 𝐸 এ দুকি পকর্র মকধয 𝐸 উৎপাদকনর জ্নয 𝐶 → 𝐷 → 𝐸 পর্কি উত্তম।

কনকচ তা কবকেষি করা হকো-

𝐶 → 𝐷 → 𝐸 পকর্র জ্নয 𝑆𝑂3 কক 98% 𝐻2𝑆𝑂4 এ কিাষি ককর ধূমায়মান সােকফউকরক একসর্

(𝐻2𝑆2𝑂7) বা অকেয়াম অর্যাৎ 𝐷 উৎপন্ন করা হয়। এরপর 𝐷 তর্া 𝐻2𝑆2𝑂7 এর সাকর্ প্রকয়াজ্ন অনুপাকত

পাকন কমকশ্রত ককর 𝐻2𝑆𝑂4 বা 𝐸 উৎপন্ন করা হয়।

𝑆𝑂3 + 𝐻2𝑆𝑂4(98%)→ 𝐻2𝑆2𝑂7

অকেয়াম (𝐷)

𝐻2𝑆2𝑂7 + 𝐻2𝑂 → 2𝐻2𝑆𝑂4

(𝐷) (𝐸)

অপরকদকক কদ্বতীয় পর্ 𝐶 → 𝐸 এর জ্নয 𝐶 অর্যাৎ 𝑆𝑂3 কক পাকনর সাকর্ কমকশ্রত ককর 𝐻2𝑆𝑂4(𝐸) উৎপন্ন

করা হয়। ককন্তু একক্ষকৈ সমসযা হকো 𝑆𝑂3 বাতাকসর জ্েীয় বাকের সাকর্ রু্ক্ত হকয় সােকফউকরক একসকর্র

ঘন কুয়ািা সৃকষ্ট্ ককর র্া ঘনীভূত করা অতযন্ত ককিন।

𝑆𝑂3 + 𝐻2𝑂 → 𝐻2𝑆𝑂4

(𝐸)

কাকজ্ই 𝐸 অর্যাৎ 𝐻2𝑆𝑂4 উৎপাদকনর জ্নয 𝐶 → 𝐸 এবং 𝐶 → 𝐷 → 𝐸 পর্ দুকির মকধয 𝐶 → 𝐷 → 𝐸

পর্কি উত্তম।

রসায়ন– কুকমো কবার্য – ২০১৯

(𝐴)  (𝐵)  (𝐶)                    (𝐷) 

(𝐸)

𝑆
𝑂2

𝑆𝑂2
𝑂2

𝑆𝑂3 𝐻2𝑆2𝑂7

𝐻2𝑆𝑂4

𝐻2𝑆𝑂4

(𝐴)  (𝐵)  (𝐶)       (𝐸)

𝑆
𝑂2

𝑆𝑂2
𝑂2

𝑆𝑂3
𝐻2𝑂

𝐻2𝑆𝑂4



ক) কমকেকেকফর সংকিাকধত পর্যায় সূৈকি কেখ।

খ) 𝑁𝑒 কমৌেকি কর্ৌগ গিন করকত আগ্রহী নয় ককন? বযাখযা ককরা।

গ) ইকেকট্রন কবনযাস ককর পর্যায় সারকিকত 'Y' কমৌকের অবস্থান বযাখযা ককরা।

ঘ) উদ্দীপককর 'X', 'Y', 'Z' কমৌেগুকোর মকধয ককানকির পারমািকবক বযাসাধয তুেনামূেক কম? উত্তকরর পকক্ষ

রু্কক্ত দাও।

Jessore BOARD

উত্তর

২)

রসায়ন– র্কিার কবার্য – ২০১৯

পর্যায় সারকি

ক) কমকেকেকফর সংকিাকধত পর্যায় সূৈকি কেখ।

কমকেকেকফর সংকিাকধত পর্যায় সূৈকি হকে— “কমৌেসমূকহর কভৌত ও রাসায়কনক ধমযাবকে তাকদর পারমািকবক

সংখযা অনুর্ায়ী পর্যায়ক্রকম আবকতযত হয়।”

Na

X

Z

Ca Sc Ti Y … Zn Ga

Al

B

[র্.কবা.’১৯ || প্রশ্ন-৪]



খ) 𝑁𝑒 কমৌেকি কর্ৌগ গিন করকত আগ্রহী নয় ককন? বযাখযা ককরা।

কনয়কনর পারমািকবক সংখযা 10। এর ইকেকট্রন কবনযাস হকো—

10𝑁𝑒 ⟶ 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6

ইকেকট্রন কবনযাস হকত কদখা র্ায়, 𝑁𝑒 এর কিষ কক্ষপকর্ ৮কি ইকেকট্রন কবদযমান। একি অতযন্ত কস্থকতিীে

ইকেকট্রনীয় কািাকমা। এ কস্থকতিীে ইকেকট্রন কািাকমার জ্নয 𝑁𝑒 অনয ককাকনা কমৌকের সাকর্ ইকেকট্রন তযাগ

অর্বা গ্রহি বা কিয়ার ককরনা। অর্যাৎ রাসায়কনক বন্ধন বতকর ককর না। তাই কনয়ন অনয কারও সাকর্

ককাকনারূপ কবকক্রয়া না ককর কনকিয় অবস্থা প্রদিযন ককর।

গ) ইকেকট্রন কবনযাস ককর পর্যায় সারকিকত 'Y' কমৌকের অবস্থান বযাখযা ককরা।

Y কমৌেকি হকে ভযানাকর্য়াম (𝑉)। ভযানাকর্য়াকমর ইকেকট্রন কবনযাস—

𝑉 23 = 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 3𝑑3 4𝑠2

কমৌেকির কিষ কক্ষপর্ ৪র্য কক্ষপর্। সুতরাং কমৌেকি ৪র্য পর্যাকয় অবকস্থত। আবার কমৌেকির সবযকিষ

ইকেকট্রনকি 3𝑑 অরকবিাকে প্রকবি ককর। ফকে, কমৌেকি এককি d-ব্লক কমৌে। কমৌেকিকত 3d ও 4s

অরকবিাকের কমাি ইকেকট্রকনর সংখযা 3 + 2 = 5 কি। সুতরাং, কমৌেকি গ্রুপ-5 এ অবকস্থত।

সুতরাং, V কমৌেকি ৪র্য পর্যাকয়র গ্রুপ-5 এ অবকস্থত।
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ঘ) উদ্দীপককর 'X', 'Y', 'Z' কমৌেগুকোর মকধয ককানকির পারমািকবক বযাসাধয তুেনামূেক কম? উত্তকরর পকক্ষ

রু্কক্ত দাও।

উদ্দীপককর X, Y ও Z কমৌেৈয় র্র্াক্রকম পিাকসয়াম (𝐾), ভযানাকর্য়াম (𝑉) ও রুকবকর্য়াম (𝑅𝑏)। একদর মকধয

ভযানাকর্য়াকমর পারমািকবক বযাসাধয সবকচকয় কম। এর কারি কনকচ বযাখযা করা হকো—

পারমািকবক আকার তর্া পারমািকবক বযাসাধয কমৌকের এককি পর্যায়বৃত্ত ধময। পর্যায় সারকির বাম হকত

র্ানকদকক অগ্রসর হকে পারমািকবক সংখযা বৃকির সাকর্ সাকর্ কমৌেসমূকহর পারমািকবক আকার হ্রাস পায়। এর

কারি হকো পারমািকবক সংখযা বৃকির সাকর্ কমৌকের পারমািুর কনউকিয়াকস এককি ককর কপ্রািন রু্ক্ত হয় এবং

কসই সাকর্ িকক্তস্তকর এককি ককর ইকেকট্রনও রু্ক্ত হয়। কনউকিয়াকস কপ্রািন সংখযা বৃকি পাওয়ায় বকহোঃস্থ

ইকেকট্রন কমঘ কনউকিয়াস কতৃযক আরও দৃঢ়ভাকব আকৃষ্ট্ হয় এবং ফেস্বরূপ পরমািুর আকারও ক্রমি কমকত

র্াকক।

আবার একই গ্রুকপর উপর কর্কক কনকচ কমৌেসমূকহর পারমািকবক বযাসাধয বৃকি পায়। এর কারি হকো একই

গ্রুকপ উপর কর্কক কনকচ অবকস্থত কমৌেগুকোর কক্ষকৈ কর্াজ্যতা স্তকরর ইকেকট্রন বৃকি না কপকেও নতুন এককি

কর্াজ্যতা স্তকরর সৃকষ্ট্ হয়। ফকে নতুন আগত ইকেকট্রকনর সাকর্ ককন্দ্রীয় কনউকিয়াকসর দূরত্ব বৃকি পায়। অর্যাৎ,

পরমািুর বযাসাধয বৃকি পায়।

এখন, 𝐾, 𝑉, 𝑅𝑏 কমৌেৈকয়র ইকেকট্রন কবনযাস—

19𝐾 ⟶ 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 4𝑠1

23𝑉 ⟶ 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 3𝑑3 4𝑠2

37𝑅𝑏 ⟶ 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 3𝑑10 4𝑠2 4𝑝6 5𝑠1

𝐾 ও 𝑅𝑏 এর ইকেকট্রন কবনযাস হকত কদখা র্ায় কর্, উভকয়র সবযকিষ স্তকর ১কি ককর ইকেকট্রন র্াককেও 𝐾 এ

তা ৪র্য িকক্তস্তকর ও Rb এ তা ৫ম িকক্তস্তকর অবকস্থত। কনউকিয়াস হকত দূরত্ব বা়োয় সবযকিষ স্তকরর ১কি

ইকেকট্রন প্রকত K অকপক্ষা Rb কনউকিয়াস দুবযেভাকব আকষযি ককর। ফকে K এর আকার Rb অকপক্ষা কম

হয়। আবার 𝐾 ও 𝑉 এর ইকেকট্রন কবনযাস হকত কদখা র্ায় 𝐾 ও 𝑉 এ ইকেকট্রকনর সবযকমাি িকক্তস্তর সংখযা

4কি ককর। ককন্তু K অকপক্ষা V এ কনউকিয়াকস ধনাত্মক কপ্রািন ও কক্ষপকর্ ঋিাত্মক ইকেকট্রন সংখযা বৃকি

পায়। ফকে V কনউকিয়াস K অকপক্ষা অকধকতর আকষযি বকে কিষ কক্ষপকর্র 1কি ইকেকট্রন আকষযি ককর।

অর্যাৎ, K অকপক্ষা V এর আকার কোি হয়। সুতরাং, কমৌেৈকয়র পারমািকবক বযাসাকধযর ক্রম হকো—

𝑉 < 𝐾 < 𝑅𝑏
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রাসায়কনক বন্ধন

উত্তর

ক) তক়েৎকবকেষয কাকক বকে ?

খ) 20 পারমািকবক সংখযাকবকিষ্ট্ কমৌকের কক্ষকৈ ইকেকট্রন 3d কিকে না কগকয় 4s এ র্ায় ককন ?

গ) উদ্দীপককর ককাকষ সংঘকিত তক়েৎদ্বার কবকক্রয়াগুকো বযাখযা ককরা।

ঘ) উদ্দীপককর ককাকষর কার্যকাকরতা সচে রাখকত 𝐾𝑁𝑂3 এর ভূকমকা অপকরসীম– উকক্তকি মূেযায়ন ককরা।

ক) তক়েৎকবকেষয কাকক বকে ?

কর্ সকে কর্ৌগ কবগকেত বা দ্রবীভূত অবস্থায় তক়েৎ পকরবহি ককর কস সকে কর্ৌগকক ইকেককট্রাোইি বা

তক়েৎকবকেষয বকে।

রসায়ন– র্কিার কবার্য – ২০১৯

প্রশ্ন ৫:

𝑀𝑔𝑆𝑂4 দ্রবি 𝐶𝑢𝑆𝑂4 দ্রবি

𝐾+𝑁𝑂3
−

e- e-

[র্. কবা. ’১৯ || প্রশ্ন-৫]



খ) 20 পারমািকবক সংখযাকবকিষ্ট্ কমৌকের কক্ষকৈ ইকেকট্রন 3d কিকে না কগকয় 4s এ র্ায় ককন ?

20 পারমািকবক সংখযা কবকিষ্ট্ কমৌেকি হকো কযােকসয়াম।

আউফবাউ নীকত অনুসাকর, ইকেকট্রন প্রর্কম কম িকক্তর অরকবিাকে প্রকবি ককর এবং পকর ক্রমান্বকয় উচ্চ

িকক্তর অরকবিাকে প্রকবি ককর। আর অরকবিাকের িকক্তর মান কনভযর ককর প্রধান িকক্তস্তর (𝑛 ) ও

উপিকক্তস্তকরর (𝑙) মাকনর কর্াগফকের উপর।

3d অরকবিাকের কক্ষকৈ, (𝑛 + 𝑙) = 3 + 2 = 5

4s অরকবিাকের কক্ষকৈ, (𝑛 + 𝑙) = 4 + 0 = 4

িকক্তর মান অনুর্ায়ী, 4s < 3d

কর্কহতু 4s অরকবিাকের িকক্ত, 3d অরকবিাে কর্কক কম কসকহতু Ca এর ইকেকট্রন 3d কিকে না কগকয় 4s

এ র্ায়। ইকেকট্রন কবনযাসকি কনেরূপ—

𝐶𝑎 20 = 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 4𝑠2 3𝑑0

গ) উদ্দীপককর ককাকষ সংঘকিত তক়েৎদ্বার কবকক্রয়াগুকো বযাখযা ককরা।

উদ্দীপককর বাম অধযককাকষর তক়েৎদ্বার হকে মযাগকনকসয়াম তক়েৎদ্বার (𝑀𝑔/𝑀𝑔2+) এবং র্ান অধযককাকষর

তক়েৎদ্বারকি হকে কপার তক়েৎদ্বার (𝐶𝑢2+/𝐶𝑢)। তক়েৎ রাসায়কনক সাকরর কর্ককাকনা ২কি ধাতুর মকধয কর্

ধাতুকি উপকর অবকস্থত কস ধাতুর দণ্ডকি অযাকনার্ এবং কর্ ধাতুকি কনকচ অবকস্থত কস ধাতুর দণ্ডকি কযাকর্ার্

কহকসকব কাজ্ করকব। 𝑀𝑔 এবং 𝐶𝑢 তক়েৎদ্বাকরর মকধয 𝑀𝑔 ধাতু উপকর অবকস্থত তাই 𝑀𝑔

ধাতু অযাকনার্ এবং 𝐶𝑢 ধাতু কযাকর্ার্ কহকসকব কাজ্ করকব।

অযাকনার্ অধযকবকক্রয়া : 𝑀𝑔 ⟶𝑀𝑔2+ + 2𝑒− [জ্ারি কবকক্রয়া]

কযাকর্ার্ অধযকবকক্রয়া : 𝐶𝑢2+ + 2𝑒− ⟶ 𝐶𝑢 [কবজ্ারি কবকক্রয়া]

পূিযকবকক্রয়া : 𝑀𝑔 + 𝐶𝑢2+ ⟶𝑀𝑔2+ + 𝐶𝑢 [জ্ারি-কবজ্ারি কবকক্রয়া]
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ঘ) উদ্দীপককর ককাকষর কার্যকাকরতা সচে রাখকত 𝐾𝑁𝑂3 এর ভূকমকা অপকরসীম– উকক্তকি মূেযায়ন ককরা।

উদ্দীপককর ককাকষর কার্যকাকরতা সচে রাখকত েবিকসতু (𝐾𝑁𝑂3) এর ভূকমকা অপকরসীম। কনকচ উকক্তকি

মূেযায়ন করা হকো—

উদ্দীপককর কবকক্রয়ায় অযাকনাকর্ ধাতব দুকি ইকেকট্রন তযাগ ককর 𝑀𝑔2+ আয়কন পকরিত হয় এবং কযাকর্াকর্

র্াকা 𝐶𝑢𝑆𝑂4 এর দ্রবি কর্কক 𝐶𝑢2+ আয়ন ইকেকট্রন দুকি গ্রহি ককর 𝐶𝑢 পরমািুকত পকরিত হয় ককন্তু𝑆𝑂42−

আয়কনর ককাকনা পকরবতযন হয় না। ফকে দ্রবি ঋিাত্মক আধান প্রাি হয়। অর্যাৎ দুইকি দ্রবকির আধান

কনরকপক্ষতা নষ্ট্ হয়। ফকে ককেুক্ষকির মকধয কবকক্রয়া বন্ধ হকয় কবদুযৎ প্রবাহ বন্ধ হকয় র্ায়। এই কবকক্রয়া চােু

রাখকত েবিকসতু বযবহার করা হয়। েবিকসতু কহসাকব 𝐾𝑁𝑂3 বযবহার করকে তা 𝐾+ ও 𝑁𝑂3
− আয়কনর সৃকষ্ট্

ককর। অযাকনাকর্র দ্রবকি র্তগুকো ধনাত্মক চাজ্য কবকি হয় েবিকসতু কর্কক ততগুকো 𝑁𝑂3− আয়ন অযাকনার্

দ্রবকি চকে আকস। আবার কযাকর্াকর্র দ্রবকি র্তগুকো ধনাত্মক চাজ্য ককম র্ায়, েবিকসতু কর্কক ততগুকো 𝐾+

আয়ন কযাকর্ার্ দ্রবকি চকে আকস। ফকে ককাকষর তক়েৎপ্রবাহ কনকবযকে চেকত র্াকক।

উপকরর আকোচনা কর্কক বো র্ায়, উদ্দীপককর ককাকষর কার্যকাকরতা সচে রাখকত 𝐾𝑁𝑂3 এর ভূকমকা

অপকরহার্য।
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𝐾+𝑁𝑂3
−

𝑀𝑔𝑆𝑂4 দ্রবি 𝐶𝑢𝑆𝑂4 দ্রবি



একসর্ ক্ষার সমতা

৬.

[𝐴, 𝐵 ও 𝐶 প্রতীকী অকর্য বযবহৃত] সমকন্বত অধযায় ৭ ও ৯ [র্.কবা.’১৯ প্রশ্ন-৮]

উত্তর

ক. ইউকনভাসযাে ইকেককির কাকক বকে?

খ. কলাকরনকক জ্ারক বো হয় ককন?

গ. ‘𝐵’ কমৌকের সাকর্ 𝐶𝑢𝑆𝑂4 এর কবকক্রয়ার ধরি ইকেকট্রনীয় ধারিার কভকত্তকত বযাখযা ককরা।

ঘ. ‘𝐴’ ও ‘𝐶’ কমৌকের নাইকট্রি েবি ককস্টক কসার্ার জ্েীয় দ্রবকির সাকর্ কবকক্রয়ায় কভন্ন কভন্ন বকিযর

অধোঃকক্ষপ বতকর ককর।— উকক্তকি মূেযায়ন ককরা।

ক. ইউকনভাসযাে ইকেককির কাকক বকে?

কবকভন্ন একসর্-ক্ষার ইকেককির বা কনকদযিককর কমশ্রিকক ইউকনভাসযাে ইকেককির বকে।
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ধাতু আককরক

𝐴 বক্সাইি

𝐵 চুনাপার্র

𝐶 চােককাসাইি



খ. কলাকরনকক জ্ারক বো হয় ককন?

কলাকরন পরমািুর উচ্চ তক়েৎ ঋিাত্মকতা ও ইকেকট্রন আসকক্তর কারকি ইকেকট্রকনর প্রকত এর প্রবে আকষযি

কবদযমান। ফকে একি সহকজ্ই ইকেকট্রন গ্রহি ককর কবজ্াকরত হয়।

তাো়ো অধাতব কলাকরকনর পরমািুর ইকেকট্রকনর কিষ কক্ষপকর্ সাতকি ইকেকট্রন র্াকায় একি ইকেকট্রন গ্রহি

ককর কবজ্াকরত হয়। কর্সব কমৌে ইকেকট্রন গ্রহি ককর কবজ্াকরত হয় তাকদরকক জ্ারক বকে। কর্কহতু কলাকরন

ইকেকট্রন গ্রহি ককর কবজ্াকরত হয় তাই একক জ্ারক বো হয়।

কর্মন: 𝐻2 ও 𝐹2 এর সাকর্ কবকক্রয়ায় 𝐻𝐹 উৎপন্ন হয়।
𝟎 𝟎 +𝟏 − 𝟏

𝐻2 + 𝐹2 ⇌ 2𝐻𝐹

এখাকন কলাকরকনর জ্ারি সংখযা 0 কর্কক হ্রাস কপকয় - হকয়কে তাই কলাকরন এককি জ্ারক।
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গ. ‘𝐵’ কমৌকের সাকর্ 𝐶𝑢𝑆𝑂4 এর কবকক্রয়ার ধরি ইকেকট্রনীয় ধারিার কভকত্তকত বযাখযা ককরা।

উদ্দীপককর 𝐵 ধাতব কমৌে হকো কযােকসয়াম (𝐶𝑎), র্ার আককরক চুনাপার্র (𝐶𝑎𝐶𝑂3)। কযােকসয়াকমর সাকর্

𝐶𝑢𝑆𝑂4 এর কবকক্রয়ার ধরন কনকচ ইকেকট্রনীয় ধারিার কভকত্তকত বযাখযা করা হকো—

কবকক্রয়া কর্কক কদখা র্ায়, একি জ্ারি-কবজ্ারি কবকক্রয়া। কবকক্রয়ক এর জ্ারি মান 0 কর্কক বৃকি কপকয় উৎপাদ

কর্ৌগ 𝐶𝑎𝑆𝑂4 এ জ্ারি মান + 2 হকয়কে। জ্ারি মান বৃকি পাওয়ায় 𝐶𝑎 এর জ্ারি হকয়কে।

আবার কবকক্রয়ক 𝐶𝑢𝑆𝑂4 কর্ৌকগ 𝐶𝑢 এর জ্ারিমান + 2 কর্কক হ্রাস কপকয় উৎপাদ ধাতব 𝐶𝑢 এর জ্ারি মান

0 হকয়কে। অর্যাৎ জ্ারিমান হ্রাস পাওয়ায় 𝐶𝑢𝑆𝑂4 কর্ৌকগর 𝐶𝑢 এর কবজ্ারি ঘকিকে। সুতরাং কবকক্রয়াকি

জ্ারি-কবজ্ারি কবকক্রয়া।

𝐶𝑎 𝑠 → 𝐶𝑎2+(𝑎𝑞) + 2𝑒− (জ্ারি)

𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) + 2𝑒− → 𝐶𝑢(𝑠) (কবজ্ারি)
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জ্ারি কবকক্রয়া
জ্ারি সংখযা বৃকি

𝐶𝑎 + 𝐶𝑢𝑆𝑂4 → 𝐶𝑎𝑆𝑂4 + 𝐶𝑢
0 2 + 2 + 0

কবজ্ারি কবকক্রয়া
জ্ারি সংখযা হ্রাস



ঘ. ‘𝐴 ’ ও ‘𝐶 ’ কমৌকের নাইকট্রি েবি ককস্টক কসার্ার জ্েীয় দ্রবকির সাকর্ কবকক্রয়ায় কভন্ন কভন্ন বকিযর

অধোঃকক্ষপ বতকর ককর।— উকক্তকি মূেযায়ন ককরা।

বক্সাইি ও চােককাসাইি র্র্াক্রকম 𝐴𝑙 ও 𝐶𝑢 এর আককরক । সুতরাং 𝐴 ও 𝐶 কমৌে দুকি প্রকৃতপকক্ষ 𝐴𝑙 ও

𝐶𝑢। একদর নাইকট্রি েবি হকে 𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3, ও 𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2 ।

𝑨𝒍(𝑵𝑶𝟑)𝟑 এর সাকর্ ককস্টক কসার্া এর জ্েীয় দ্রবকির কবকক্রয়া: 𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3 এর দ্রবি এর মকধয ককয়ক

কফাুঁিা েঘু 𝑁𝑎𝑂𝐻 দ্রবি কর্াগ করকে অযােুকমকনয়াম হাইকরাক্সাইর্ [𝐴𝑙(𝑂𝐻)3] এবং 𝑁𝑎𝑁𝑂3 উৎপন্ন হয়।

𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 সাদা বকিযর অধোঃকক্ষপ কহকসকব কিস্টকিউকবর কনকচ জ্মা হয় এবং কসাকর্য়াম নাইকট্রি (𝑁𝑎𝑁𝑂3)

পাকনকত দ্রবীভূত অবস্থায় র্াকক। একি পাকনকত ককাকনা বিয প্রদান ককর না। সংকেষ্ট্ কবকক্রয়া:

2 𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3 + 6 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 2 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3↓ + 6 𝑁𝑎𝑁𝑂3

সাদা

𝑪𝒖(𝑵𝑶𝟑)𝟐 এর সাকর্ জ্েীয় ককস্টক কসার্া এর কবকক্রয়া: এককি কিস্টকিউকব 𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2 এর দ্রবি কনকয়

এর মকধয ককয়ক কফাুঁিা েঘু 𝑁𝑎𝑂𝐻 দ্রবি কর্াগ করকে কপার হাইকরাক্সাইর্ [𝐶𝑢(𝑂𝐻)2] এর হােকা নীে

বকিযর অধোঃকক্ষপ উৎপন্ন হয় এবং কসাকর্য়াম নাইকট্রি (𝑁𝑎𝑁𝑂3) পাকনকত দ্রবীভূত অবস্থায় র্াকক। সংকেষ্ট্

কবকক্রয়া:

𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐶𝑢(𝑂𝐻)2 ↓ + 2 𝑁𝑎𝑁𝑂3

হােকা নীে

স্পষ্ট্ত, উদ্দীপককর 𝐴 ও 𝐶 এর নাইকট্রি েবকির সাকর্ ককস্টক কসার্ার জ্েীয় দ্রবকির কবকক্রয়ায় উভয়কক্ষকৈই

ববকিষ্ট্যপূিয কভন্ন কভন্ন রকের অধোঃকক্ষপ বতকর হয় ।
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আমাকদর জ্ীবকন রসায়ন

প্রশ্ন ২: 𝐻3𝑃𝑂4 a𝑞 + 𝑋 a𝑞 → 𝑁𝑎3𝑃𝑂4 a𝑞 + 𝐻2𝑂

[র্. কবা. ’১৯ || প্রশ্ন-২ ]

উত্তর

ক) গযােভানাইকজ্ং কাকক বকে?

খ) “কনউট্রন সংখার কভন্নতা আইকসাকিাপ সৃকষ্ট্র জ্নয দায়ী"—বুকঝকয় কেখ ।

গ) উদ্দীপককর েবকি কবদযমান কমৌেগুকোর সংরু্কত কনিযয় ককরা।

ঘ) খর পাকনকত কার্যকর এককি পকরষ্কারক সামগ্রী প্রস্তুকতকত X কর্ৌকগর ভূকমকা মূেযায়ন ককরা।

ক) গযােভানাইকজ্ং কাকক বকে?

ককাকনা ধাতুর উপর কজ্ংক ধাতুর প্রকেপ কদওয়াই হকো গযােভানাইকজ্ং।
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খ) "কনউট্রন সংখার কভন্নতা আইকসাকিাপ সৃকষ্ট্র জ্নয দায়ী"—বুকঝকয় কেখ ।

কর্সব কমৌকের পারমানকবক সংখযা একই ককন্তু ভর সংখযা কভন্ন তাকদরকক পরস্পকরর আইকসাকিাপ বকে। কর্মন

হাইকরাজ্কনর সাধারিত কতনকি আইকসাকিাপ রকয়কে। কর্মন 1
1𝐻, 1

2𝐻, 1
3𝐻

উপকরাক্ত আকোচনা হকত কদখা র্ায় কতনকি আইকসাকিাকপর কনউট্রন সংখযা কভন্ন। ককন্তু কপ্রািন সংখযা প্রকতকক্ষকৈ

1। আর ভর সংখযা মূেত কপ্রািন ও কনউট্রন সংখযার সমকষ্ট্। অর্যাৎ একই কপ্রািন সংখযা কবকিষ্ট্ কমৌেসমূকহর

ভর সংখযা, শুধুমাৈ তখনই কভন্ন হকব র্খন কনউট্রন সংখযা কভন্ন হকব। সুতরাং কনউট্রন সংখযার কবকভন্নতা

আইকসাকিাপ সৃকষ্ট্র জ্নয দায়ী।

গ) উদ্দীপককর েবকি কবদযমান কমৌেগুকোর সংরু্কত কনিযয় কর।

উদ্দীপকক উকেকখত কবকক্রয়া কনেরূপ—

𝐻3𝑃𝑂4 + 3𝑁𝑎𝑂𝐻⟶ 𝑁𝑎3𝑃𝑂4 + 3𝐻2

(X)

উপকরাক্ত কবকক্রয়ায় েবি হকো 𝑁𝑎3𝑃𝑂4
𝑁𝑎3𝑃𝑂4 এর আিকবক ভর = (23 × 3) + 31 + (16 × 4)

= 69 + 31 + 64 = 164

Na এর সংরু্কত =
69

164
× 100% = 42.07%

P এর সংরু্কত =
31

164
× 100% = 18.90%

O এর সংরু্কত =
64

164
× 100% = 39.02%
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1
1𝐻 হাইকরাকজ্কনর কনউট্রন সংখযা

1
2𝐻 হাইকরাকজ্কনর কনউট্রন সংখযা

1
3𝐻 হাইকরাকজ্কনর কনউট্রন সংখযা

2 − 1 = 1

3 − 1 = 2

1 − 1 = 0



ঘ) খর পাকনকত কার্যকর এককি পকরষ্কারক সামগ্রী প্রস্তুকতকত X কর্ৌকগর ভূকমকা মূেযায়ন কর।

(গ) কর্কক কদখা র্ায়, উদ্দীপকক উকেকখত ‘X’ কর্ৌগ দ্বারা NaOH কনকদযি করা হকয়কে।

খর পাকনকত কার্যকর এককি এককি পকরষ্কারক হকো কর্িারকজ্ন্ট। কর্িারকজ্ন্ট বতকরকত NaOH ভুকমকা কনকে

কদয়া হকো—

কতে বা চকবযকক আদ্রযকবকেিন করকে দীঘয কিকে কবকিষ্ট্ ে়োইে অযােককাহে উৎপন্ন হয়। ে়োইে

অযােককাহে এর সাকর্ সােকফউকরক একসর্ কর্াগ করকে েরাইে হাইকরাকজ্ন সােকফি উৎপন্ন হয়।

হাইকরাকজ্ন সােকফিকক NaOH দ্রবকির মকধয চােনা করকে কসাকর্য়াম েরাইে সােফাকনি উৎপন্ন হয়। র্া

কর্িারকজ্ন্ট নাকম পকরকচত।

𝐶𝐻3 − (𝐶𝐻2)10 − 𝐶𝐻2 − 𝑂𝐻 + 𝐻2𝑆𝑂4 𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)10𝐶𝐻2 − 𝑂 − 𝑆𝑂3𝐻 + 𝐻2𝑂

েরাইে অযােককাহে সােকফউকরক একসর্ েরাইে হাইকরাকজ্ন সােকফি

𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)10 − 𝐶𝐻2 − 𝑂 − 𝑆𝑂3𝐻 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)10 − 𝐶𝐻2 − 𝑂 − 𝑆𝑂3𝑁𝑎 + 𝐻2𝑂

েরাইে হাইকরাকজ্ন সােকফি ককস্টক কসার্া কসাকর্য়াম েরাইে সােফাকনি

সুতরাং, কর্িারকজ্ন্ট বতকরকত 𝑁𝑎𝑂𝐻 এর ভূকমকা অপকরসীম।

রসায়ন– র্কিার কবার্য – ২০১৯



Chittagong BOARD

উত্তর

প্রশ্ন ৪:

রসায়ন– চট্টগ্রাম কবার্য – ২০১৯

রাসায়কনক বন্ধন

ক) ফরমাকেন কাকক বকে?

খ) খাদযদ্রবয সংরক্ষকি কভকনগার বযবহার করা হয় ককন? বযাখযা ককরা।

গ) উদ্দীপককর D গযাকসর 5 গ্রাকম কমাি পরমািুর সংখযা কনিযয় ককরা।
ঘ) কবকক্রয়ক দুইকি পাকনর সাকর্ পৃর্কভাকব কবকক্রয়া করকে উভয় কবকক্রয়ার িকক্তকচৈ কভন্ন হকব— কবকেষি
ককরা।

ক) ফরমাকেন কাকক বকে? 

কমর্ানযাে বা ফরমােকর্হাইকর্র (𝐻𝐶𝐻𝑂) 40% জ্েীয় দ্রবিকক ফরমাকেন বকে।

𝑁𝐻4𝐶𝑙

𝐶𝑎𝑂

D গযাস

[চ. কবা. ’১৯ || প্রশ্ন-৫]



খ) খাদযদ্রবয সংরক্ষকি কভকনগার বযবহার করা হয় ককন? বযাখযা ককরা।

কর্সব কভকনগার হকো ইর্ানকয়ক একসকর্র 6-10% জ্েীয় দ্রবি। ইর্ানকয়ক একসর্ জ্েীয় দ্রবকি আংকিক

কবকয়াকজ্ত হয়।

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂
− + 𝐻+

ফকে জ্েীয় দ্রবকি হাইকরাকজ্ন আয়ন উৎপন্ন হয়। খাদযদ্রবয সংরক্ষকির জ্নয কভকনগার বযবহার করকে উৎপন্ন

𝐻+ আয়ন খাদযদ্রবয পচার জ্নয দায়ী বযাককিকরয়া ও ফযািকক আদ্রয কবকেকষত ককর। ফকে বযাককিকরয়া মকর

র্ায়। একত ককর খাদযদ্রবয পচকনর হাত কর্কক রক্ষা পায়। এজ্নযই খাদযদ্রবয সংরক্ষকি কভকনগার বযবহার করা

হয়।

গ) উদ্দীপককর D গযাকসর 5 গ্রাকম কমাি পরমািুর সংখযা কনিযয় ককরা।

উদ্দীপকক সংঘকিত কবকক্রয়াকি কনেরূপ—

𝑁𝐻4𝐶𝑙 𝑎𝑞 + 𝐶𝑎𝑂 𝑠 ⟶ 𝐶𝑎𝐶𝑙2 𝑎𝑞 + 𝑁𝐻3 𝐷 + 𝐻2𝑂 𝑙

উৎপন্ন D গযাসকি হকো 𝑁𝐻3।

𝑁𝐻3 এর আিকবক ভর = 14 + 1 × 3 = 17

আমরা জ্াকন, ককাকনা পদাকর্যর এক কমাকে অযাকভাকগকরার সংখযক 6.023 × 1023 কি অিু, পরমািু বা

আয়ন র্াকক।

সুতরাং,

1 কমাে বা 17 g 𝑁𝐻3 এ পরমািুর সংখযা 4 × 6.023 × 1023 কি

∴ 5 g 𝑁𝐻3 এ পরমািুর সংখযা = 4×6.023×1023

17
কি

= 7.08 × 1023 কি

সুতরাং, 5 g 𝑁𝐻3 বা D গযাকসর কমাি পরমািুর সংখযা 7.08 × 1023 কি

রসায়ন– চট্টগ্রাম কবার্য – ২০১৯



ঘ) কবকক্রয়ক দুইকি পাকনর সাকর্ পৃর্কভাকব কবকক্রয়া করকে উভয় কবকক্রয়ার িকক্তকচৈ কভন্ন হকব— কবকেষি

ককরা।

উদ্দীপককর কবকক্রয়ক দুইকি র্র্াক্রকম 𝑁𝐻4𝐶𝑙 ও 𝐶𝑎𝑂। একদর সাকর্ পাকনর কবকক্রয়ার িকক্ত কচৈ কভন্ন হকব।

𝐶𝑎𝑂 পাকনর সাকর্ কবকক্রয়া ককর 𝐶𝑎 𝑂𝐻 2 উৎপন্ন ককর। কসই সাকর্ 63.95 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 তাপ উৎপন্ন ককর।

ফকে কমশ্রিকির তাপমাৈা বৃকি পায়। একি তাকপাৎপাদী কবকক্রয়া। একক্ষকৈ কবকক্রয়ককর কমাি িকক্ত (𝐸1 )

উৎপাকদর কমাি িকক্ত (𝐸2) অকপক্ষা কবকি হয়।

𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 ⟶ 𝐶𝑎 𝑂𝐻 2 + তাপিকক্ত

িকক্তকচৈকি কনেরূপোঃ

অনযকদকক, 𝑁𝐻4𝐶𝑙 এর সাকর্ পাকনর কবকক্রয়া ককর 𝑁𝐻4𝑂𝐻 ও 𝐻𝐶𝑙 উৎপন্ন ককর এবং এককি তাপহারী

কবকক্রয়া। একক্ষকৈ কবকক্রয়ককর কমাি িকক্ত (𝐸2) অকপক্ষা কম হয়। ফকে কমশ্রিকির তাপমাৈা হ্রাস পায়। এ

কবকক্রয়ার িকক্তকচৈ তাকপাৎপাদী কবকক্রয়ার উকটা হকব।

𝑁𝐻4𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 ⟶ 𝑁𝐻4𝑂𝐻 + 𝐻𝐶𝑙

িকক্তকচৈকি কনেরূপোঃ

অতএব উপকরউক্ত আকোচনা কর্কক বো র্ায় কর্, উদ্দীপককর কবকক্রয়ক দুকি পাকনর সাকর্ পৃর্কভাকব কবকক্রয়া

করকে একদর িকক্তকচৈ কভন্ন হয়।

রসায়ন– চট্টগ্রাম কবার্য – ২০১৯

(𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂)কবকক্রয়ক

[𝐶𝑎 𝑂𝐻 2]উৎপাদ

𝐸1

𝐸2িকক্ত

একক্ষকৈ 𝐸1 > 𝐸2

𝑁𝐻4𝑂𝐻 + 𝐻𝐶𝑙উৎপাদ𝐸2

𝑁𝐻4𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂কবকক্রয়ক𝐸1িকক্ত

একক্ষকৈ 𝐸1 < 𝐸2



একসর্ ক্ষার সমতা

৪.

উত্তর

ক. কনরুদক কাকক বকে?

খ. 𝐹𝑒𝐶𝑙3 এর জ্েীয় দ্রবি অম্লীয় হয় ককন? বযাখযা ককরা।

গ. কচৈ-১ এ উৎপন্ন গযাকসর সাকর্ কলাকরন রু্ক্ত হকয় কর্ কর্ৌগ উৎপন্ন ককর তা এককি কপাোর কর্ৌগ—

বযাখযা ককরা।

ঘ. কচৈ-২ ও কচৈ-৩ দ্রবকির কমকশ্রত অবস্থায় 𝑝𝐻 এর প্রকৃকত কীরূপ হকব? গাকিকতকভাকব বযাখযা ককরা।

ক. কনরুদক কাকক বকে?

কর্ পদার্য ককাকনা কর্ৌগ কর্কক পাকন কিাষি ককর কসই পদার্যকক কনরুদক বকে।

রসায়ন– চট্টগ্রাম কবার্য – ২০১৯

100 𝑚𝐿

𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞)

Zn

X গযাস

𝐻𝑁𝑂310g 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 15g

কচৈ- ১ কচৈ- ৩কচৈ- ২

সমকন্বত অধযায় ৫ ও ৯ [চ.কবা.’১৯ প্রশ্ন-২]



খ. 𝐹𝑒𝐶𝑙3 এর জ্েীয় দ্রবি অম্লীয় হয় ককন? বযাখযা ককরা।

তীব্র একসর্ ও মৃদু ক্ষার বা ক্ষারককর কবকক্রয়ায় উৎপন্ন েবকির জ্েীয় দ্রবি অম্লীয় প্রকৃকতর। 𝐹𝑒 𝑂𝐻 3

ক্ষারক এবং 𝐻𝐶𝑙 একসকর্র প্রিমন কবকক্রয়ায় 𝐹𝑒𝐶𝑙3 েবি উৎপন্ন হয়।

𝐹𝑒 𝑂𝐻 3 + 3𝐻𝐶𝑙 → 𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 3𝐻2𝑂

এখাকন 𝐹𝑒 𝑂𝐻 3 মৃদু ক্ষারক এবং 𝐻𝐶𝑙 তীব্র একসর্ হওয়ায় 𝐹𝑒𝐶𝑙3 এর জ্েীয় দ্রবি অম্লীয় প্রকৃকতর।

আবার, 𝐹𝑒𝐶𝑙3 এর জ্েীয় দ্রবকি কনকোক্ত কবকক্রয়া সংঘকিত হয়।

𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 𝐻2𝑂 (𝑙)→ 𝐹𝑒 𝑂𝐻 3 +𝐻𝐶𝑙

অর্যাৎ 𝐹𝑒𝐶𝑙3 দুবযে ক্ষার 𝐹𝑒 𝑂𝐻 3 ও সবে অম্ল 𝐻𝐶𝑙 এর েবি। তাই 𝐹𝑒𝐶𝑙3 এর জ্েীয় দ্রবি অম্লীয়

হয়।

রসায়ন– চট্টগ্রাম কবার্য – ২০১৯



গ. কচৈ-১ এ উৎপন্ন গযাকসর সাকর্ কলাকরন রু্ক্ত হকয় কর্ কর্ৌগ উৎপন্ন ককর তা এককি কপাোর কর্ৌগ— বযাখযা

ককরা।

উদ্দীপককর কচৈ-১ এর প্রকক্রয়া কনেরূপ−

𝑍𝑛 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝑍𝑛𝑆𝑂4 + 𝐻2(𝑔)

(𝑋)

কবকক্রয়া কর্কক, 𝑋 গযাস হকো হাইকরাকজ্ন (𝐻2)।

হাইকরাকজ্ন ও কলাকরন কনেরূকপ কবকক্রয়া ককর−

𝐻2 + 𝐹2 → 2𝐻𝐹

কবকক্রয়ায় উৎপন্ন কর্ৌগ 𝐻𝐹 এককি কপাোর কর্ৌগ। কনকচ তা বযাখযা করা হকো—

র্কদ সমকর্াজ্ী বন্ধকন আবি দুকি পরমািুর মকধয তক়েৎ ঋিাত্মকতার পার্যকয অকনক কবকি র্াকক তকব অকধক

তক়েৎ ঋিাত্মক পরমািুর আকষযকি কিয়ারকৃত ইকেকট্রন কজ্া়ে তার কদকক আংকিকভাকব চাকজ্যত হয়। ফকে

অকধক তক়েৎ ঋিাত্মক পরমািুকি আংকিক ঋিাত্মক চাজ্য এবং অপর পরমািুকি আংকিক ধনাত্মক চাজ্যপ্রাি হয়।

আংকিক চাজ্য রু্ক্ত কর্ৌগকক কপাোর কর্ৌগ বকে। এভাকব আংকিক চাজ্য রু্ক্ত কর্ৌগকক কপাোর কর্ৌগ বকে।

𝐻𝐹 এককি সমকর্াজ্ী কর্ৌগ। ককন্তু 𝐻𝐹 অিুকত কলাকরকনর তক়েৎ ঋিাত্মকতার মান (4.0) হাইকরাকজ্কনর

তক়েৎ ঋিাত্মকতার মান (2.1) অকপক্ষা কবকি। তাই কিয়ারকৃত ইকেকট্রন কজ্া়ে কলাকরন পরমািুর আকষযকি

কলাকরন পরমািুর কদকক আংকিকভাকব স্থানান্তকরত হয়। ফকে কলাকরন পরমািু আংকিক ঋনাত্মক চাজ্যপ্রাি হয়

এবং হাইকরাকজ্ন পরমািু আংকিক ধনাত্মক চাজ্যপ্রাি হয়।

𝐻𝛿+ − 𝐹𝑙𝛿−

(2.1) (4.0)

এভাকব সৃষ্ট্ আংকিক ধনাত্মক ও আংকিক ঋিাত্মক চাজ্যরু্ক্ত কর্ৌগ কপাোর কর্ৌগ। এ কারকি 𝐻𝐹 এককি

কপাোর কর্ৌগ।
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ঘ. কচৈ-২ ও কচৈ-৩ দ্রবকির কমকশ্রত অবস্থায় 𝑝𝐻 এর প্রকৃকত কীরূপ হকব? গাকিকতকভাকব বযাখযা ককরা।

উদ্দীপককর ২ ও ৩ নং কচকৈর দ্রবিকক কমকশ্রত করকে সংঘকিত কবকক্রয়া:

2𝐻𝑁𝑂3 + 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 → 2𝑁𝑎𝑁𝑂3 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2

1 + 14 + 16 × 3 𝑔 (23 × 2 + 12 + 48)𝑔

= 126𝑔 = 106𝑔

কবকক্রয়ামকত, 126𝑔 𝐻𝑁𝑂3 কবকক্রয়া ককর 106𝑔 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 এর সাকর্

∴ প্রদত্ত 10𝑔 𝐻𝑁𝑂3 কবকক্রয়া ককর 106×10

126
𝑁𝑎2𝐶𝑂3 এর সাকর্

= 8.4127𝑔 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 এর সাকর্

কচৈ-৩ এ কদখা র্াকে কর্ একত 15𝑔 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 আকে।

∴ 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 অবকিষ্ট্ র্াকক = (15 – 8.4127)𝑔

= 6.5873𝑔

কর্কহতু কমশ্রিকিকত ক্ষারধমযী 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 অবকিষ্ট্ র্াকক। তাই কমশ্রকির জ্নয 𝑝𝐻 > 7।

অতএব, কমকশ্রত দ্রবকির 𝑝𝐻 এর প্রকৃকত হকব ক্ষারীয় ।
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Dinajpur BOARD

উত্তর

প্রশ্ন ৩:

রসায়ন– কদনাজ্পুর কবার্য – ২০১৯

রাসায়কনক বন্ধন

ক) COD-এর পূিযরূপ কেকখা।

খ) পাকনর খরতার কারি বযাখযা ককরা।

গ) উদ্দীপককর ককাষকির কচকহ্নত কচৈসহ গিন বিযনা ককরা।

ঘ) ককেু কদন বযবহাকরর পকর উদ্দীপককর ককাষকি বযবহাকরর অনুপকর্াগী হকয় পক়ে ককন— কবকক্রয়া

সমীকরিসহ বিযনা ককরা।

ক) COD-এর পূিযরূপ কেকখা।

COD এর পূিযরূপ হকো Chemical Oxygen Demand।

[কচকৈর ককাষকি করকমাি চাোকত বযবহৃত হয়]

[কদ. কবা. ’১৯ || প্রশ্ন-৭]



খ) পাকনর খরতার কারি বযাখযা ককরা।

পাকনকত উপকস্থত কবকভন্ন েবি কর্মন— 𝐶𝑎𝐶𝑂3, 𝑀𝑔𝐶𝑂3 বা অনাদ্রয 𝐶𝑎𝑆𝑂4 উপকস্থত র্াকার কারকি পাকন

সাধারিত খর হয়। পাকন এক স্থান কর্কক অনয স্থাকন পাকন চকক্রর মাধযকম প্রবাকহত হওয়ার সময় কবকভন্ন খকনজ্

েবকির সংস্পকিয একস খর হয়। আবার বৃকষ্ট্র পাকনকত উপকস্থত কাবযকনক একসর্, চুনাপার্র, র্কোমাইি সমৃি

কিোর উপর কদকয় গক়েকয় র্াওয়ার সময় ধীকর ধীকর কবকক্রয়া ককর এবং একদর দ্রবীভূত ককর। ফকে পাকনর

খরতার সৃকষ্ট্ হয়।
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গ) উদ্দীপককর ককাষকির কচকহ্নত কচৈসহ গিন বিযনা ককরা।

উদ্দীপককর ককাষকি করকমাি চাোকত বযবহৃত হয় অর্যাৎ রাই কসে র্া এক ধরকনর গযােভাকনক ককাষ। কনকের

কসেকির গিন প্রকক্রয়া বকিযত হকো।

রাইকসকের অযাকনার্ কহকসকব ধাতব কজ্ংককর বতকর কোি জ্ার (ককৌিা) বযবহার করা হয়। উক্ত ককৌিাকি

মযাোকনজ্ র্াইঅক্সাইর্ (𝑀𝑛𝑂2 ) ও তক়েৎকবকেষয দ্রব দ্বারা পূিয করা হয়। তক়েৎকবকেষয দ্রব কহকসকব

অযাকমাকনয়াম কিারাইর্ (𝑁𝐻4𝐶𝑙) ও কজ্ংক কিারাইর্ (𝑍𝑛𝐶𝑙2) কমকশ্রত ককর পাকন কদকয় কাই (paste) বতকর

করা হয়। প্রাি কাইকক ঘন করার জ্নয স্টাচয (starch) রু্ক্ত করা হয়। এরপর কজ্ংককর ককৌিাকি কাই দ্বারা

পূিয ককর তার কিক মাঝখাকন কযাকর্ার্ দণ্ড প্রকবি করাকনা হয়। কযাকর্ার্ কহকসকব মযাোকনজ্ র্াইঅক্সাইর্ এর

ভারী আবরিরু্ক্ত কাবযন দণ্ড বযবহার করা হয়।
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ঘ) ককেু কদন বযবহাকরর পকর উদ্দীপককর ককাষকি বযবহাকরর অনুপকর্াগী হকয় পক়ে ককন— কবকক্রয়া

সমীকরিসহ বিযনা ককরা।

উদ্দীপককর ককাকষ ইকেকট্রন প্রবাকহর মাধযকম কবদুযৎ উৎপন্ন হয়, আর ইকেকট্রন আদান-প্রদাকনর (জ্ারি-

কবজ্ারি) ফকে ইকেকট্রন প্রবাকহর সৃকষ্ট্ করা র্ায়। রাই কসকের অযাকনাকর্ ইকেকট্রকনর উৎপাদন ও কযাকর্াকর্

গ্রহকির ককৌিে কনকচ উকেখ করা হকো।

অযাকনার্ কবকক্রয়া : 𝑍𝑛(𝑠) → 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) + 2𝑒−

কযাকর্ার্ কবকক্রয়া : 2𝑁𝐻4+ (𝑎𝑞) + 2𝑀𝑛𝑂2(𝑠) + 2𝑒− → 2𝑁𝐻3(𝑔) + 𝑀𝑛2𝑂3(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙)

𝑍𝑛 𝑠 + 2𝑁𝐻4
+ aq + 2MnO2 s ⟶ Zn2+ aq + 2NH3 g +

Mn2O3(s) + H2O(𝑙)

অযাকনাকর্ কজ্ংক দে জ্াকরত হকয় 2কি ইকেকট্রন ও কজ্ংক আয়ন উৎপন্ন ককর। অপরকদকক, কযাকর্াকর্ 𝑀𝑛𝑂2

উৎপন্ন ইকেকট্রন কক গ্রহি ককর কবজ্াকরত হয়। এভাকব অযাকনার্ কর্কক কযাকর্াকর্র কদকক ইকেকট্রন স্থানান্তর

ঘকি। অর্যাৎ প্রদত্ত ককাষকিকত 𝑍𝑛 পাৈ ইকেকট্রন তযাগ করকত র্াকক। এভাকব ইকেকট্রন তযাগ করকত করকত

র্খন সমস্ত 𝑍𝑛 পরমািু 𝑍𝑛2+ আয়কন পকরিত হয় তখন 𝑍𝑛 পাকৈর আকৃকত পূকবযর নযায় র্াকক না। ফকে

𝑍𝑛 পাকৈর আকৃকতর কবকৃকত ঘকি। একারকি ককেুকদন বযবহাকরর পর উদ্দীপককর ককাষকি বযবহার অনুপকর্াগী

হকয় পক়ে।
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খকনজ্ সম্পদ: ধাতু-অধাতু

২. কজ্ঙ্ক কব্লে → 𝑋 (আয়কনক) + 𝑌 (সমকর্াজ্ী)
[কদ.কবা.১৯ প্রশ্ন-২]

উত্তর

ক. কনউকিয়ন সংখযা কাকক বকে?

খ. 1
2𝐴 ও 1

3𝐵 পরস্পকরর আইকসাকিাপ ককন? বযাখযা ককরা।

গ. 𝑋 কর্ৌগ কর্কক কীভাকব কাকিত ধাতুকি উৎপাদন করকব তা কবকক্রয়াসহ বিযনা ককরা। 

ঘ. 𝑌 কর্ৌগ কর্কক জ্ারক ও কনরুদকধমযী একসর্ প্রস্তুকত সম্ভব কক- না তা কবকেষি ককরা।

ক. কনউকিয়ন সংখযা কাকক বকে?

পরমািুর কনউকিয়াকস অবকস্থত কপ্রািন ও কনউট্রন এর কমাি সংখযাই হকো কনউকিয়ন সংখযা।
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𝑂2

∆



খ. 1
2𝐴 ও 1

3𝐵 পরস্পকরর আইকসাকিাপ ককন? বযাখযা ককরা।

1
2𝐴 ও 1

3𝐵 পরস্পকরর আইকসাকিাপ। কনকচ তা বযাখযা করা হকো :

এখাকন, 𝐴 নমুনা কমৌকের ভর সংখযা = 2

এবং 𝐴 নমুনা কমৌকের পারমািকবক সংখযা = 1

আবার, 𝐵 নমুনা কমৌকের ভর সংখযা = 3 এবং 𝐵 নমুনা কমৌকের পারমািকবক সংখযা = 1

পরমািু দুকির ভর সংখযা কভন্ন ককন্তু পারমািকবক সংখযা একই। জ্ানা আকে, ককাকনা কমৌকের পরমািুর

পারমািকবক সংখযা সমান ককন্তু পারমািকবক ভর সংখযা সমান না হকে ঐ পরমািুগুকোকক পরস্পকরর

আইকসাকিাপ বো হয়। তাই 1
2𝐴 ও 1

3𝐵 হকো পরস্পকরর আইকসাকিাপ ।
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গ. 𝑋 কর্ৌগ কর্কক কীভাকব কাকিত ধাতুকি উৎপাদন করকব তা কবকক্রয়াসহ বিযনা ককরা।

উদ্দীপককর কবকক্রয়াকি হকো-

𝑍𝑛𝑆 + 𝑂2 → 𝑍𝑛𝑂 + 𝑆𝑂2

কজ্ংক কব্লে বা 𝑍𝑛𝑆 এর তাপজ্ারকির মাধযকম 𝑍𝑛𝑂 উৎপাদন করা র্ায়।

কবকভন্ন কভৌত পিকত বযবহার ককর প্রর্কম এ আককরক 𝑍𝑛𝑆 হকত অপদ্রবযসমূহ অপসাকরত করা হয়। অতোঃপর

একদরকক বাতাকস উত্তি করা হয়, তখন এরা কজ্ংক অক্সাইকর্ পকরিত হয়।

2𝑍𝑛𝑆 (𝑠) + 3𝑂2(𝑔) → 2𝑍𝑛𝑂(𝑠) + 2𝑆𝑂2(𝑔)

উৎপন্ন কজ্ংক অক্সাইকর্র সাকর্ ককাক চূিয (কাবযন) কমকশ্রত ককর একমুখ। বন্ধ কসকেোর আকৃকতর করিিযকি

কনওয়া হয়। এ করিিযকি অকগ্নসহ মাকির বতরী। এর কখাোমুকখ মাকির বতরী গ্রাহক নে জু্ক়ে কদওয়া হয়। এর

নেকি কজ্ংক বাকম্পর জ্নয কনকর্নসার বা িীতকরূকপ কাজ্ ককর। িীতককর কিষ মার্ায় কোহার বতরী এককি

কু্ষদ্রাকার িীতকক র্াকক, র্াকক কপ্রােং বা (prolong) প্রবধযন বো হয়।

প্রর্ম িীতকক কর্ কজ্ংক বাে ঘনীভূত হয় না, তাকক সঞ্চয় করাই এ কপ্রােং-এর কাজ্।

কজ্ংক অক্সাইর্ ও ককাককর কমশ্রিকক গযাকসর সাহাকর্য প্রায় ২৪ ঘণ্টা উত্তি করা হয়। এ সময় কজ্ংক অক্সাইর্

কবজ্াকরত হকয় কজ্ংকক ৰূপান্তকরত হয় এবং কাবযন জ্াকরত হকয় কাবযন মকনাক্সাইর্ উৎপন্ন ককর, র্া

কনকর্নসাকরর মুকখ জ্বেকত র্াকক।

𝐶 (𝑠) → 𝑍𝑛(𝑠) + 𝐶𝑂 (𝑔)

উৎপাকদত কজ্ংক করিিযি হকত বাম্পাকাকর কবর হকয় আকস এবং এর ব়ে অংি কনকর্নসাকর িাণ্ডা হকয় তরে 

কজ্ংক কহকসকব জ্মা হয়। এভাকব উৎপন্ন কজ্ংক 97 − 9৪% কবশুি হয়। এভাকবই 𝑋 অর্যাৎ 𝑍𝑛𝑂 হকত

কাকিত 𝑍𝑛 ধাতু উৎপাদন করা হয়।

রসায়ন– কদনাজ্পুর কবার্য – ২০১৯

িীতক

কজ্ংক অক্সাইর্ ও
ককাককর কমশ্রি

কচৈোঃ কাবযন কবজ্ারকির মাধযকম কজ্ংক কনষ্কািন



ঘ. 𝑌 কর্ৌগ কর্কক জ্ারক ও কনরুদকধমযী একসর্ প্রস্তুকত সম্ভব কক- না তা কবকেষি ককরা।

উদ্দীপককর কবকক্রয়াকিকক পূিয ককর পাই-

কবকক্রয়া অনুসাকর, 𝑌 কর্ৌগকি হকো 𝑆𝑂2 । 𝑆𝑂2 হকত জ্ারক ও কনরুদক ধমযী একসর্ 𝐻2𝑆𝑂4 উৎপাদন সম্ভব।

কনকে এর বিযনা প্রদান করা হকো। স্পিয কচম্বাকর 𝑆𝑂2 কক 400 − 450°𝐶 তাপমাৈায় 𝑃𝑡 চূিয বা 𝑉2𝑂5
প্রভাবককর উপকস্থকতকত অকক্সকজ্ন দ্বারা জ্াকরত করকে 𝑆𝑂3 উৎপন্ন হয়।

𝑆𝑂3 এর সাকর্ 𝐻2𝑂 কর্াগ করা হকে 𝐻2𝑆𝑂4 উৎপন্ন হয়। ককন্তু এ কক্ষকৈ সমসযা হকো 𝑆𝑂3 বাতাকসর

জ্েীয় বাকের সাকর্ রু্ক্ত হকয় 𝐻2𝑆𝑂4 এর ঘন কুয়ািা সৃকষ্ট্ ককর, র্া ঘনীভূত করা অতযন্ত ককিন।

𝑆𝑂3(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔) → 𝐻2𝑆𝑂4 (ঘন কুয়ািা)

তাই 𝑆𝑂3 কক 98% 𝐻2𝑆𝑂4 এ কিাষি ককর ধূমায়মান সােকফউকরক একসর্ উৎপন্ন করা হয়। একক ওকেয়াম

বকে।

𝐻2𝑆𝑂4 𝑙 + 𝑆𝑂3(𝑔) → 𝐻2𝑆2𝑂7(𝑙)

উৎপন্ন 𝐻2𝑆𝑂4 কনরুদক পদার্য। কারি 𝐻2𝑂 এর প্রকত 𝐻2𝑆𝑂4 এর আকষযি িকক্ত খুব কবকি। এজ্নযই

কবকক্রয়ায় কবকভন্ন কর্ৌগ হকত পাকন কবর ককর কনকত পাকর।

𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑙) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) = 𝐶2𝐻4(𝑔) + 𝐻2𝑆𝑂4. 𝐻2𝑂(𝑎𝑞)

আবার, 𝐻2𝑆𝑂4 জ্ারক পদার্য। কারি উত্তি ও গাঢ় 𝐻2𝑆𝑂4 দ্বারা 𝑍𝑛 জ্াকরত হকয় 𝑍𝑛𝑆𝑂4, 𝑆𝑂2 ও 𝐻2𝑂

কত পকরিত হয়। 𝐻2𝑆𝑂4 এর 𝐻+ 2কি 𝑒− গ্রহি ককর 𝐻2 গযাস কহকসকব কবজ্াকরত হয় অর্যাৎ 𝐻2𝑆𝑂4 জ্ারক

কহকসকব কাজ্ ককর।

𝑍𝑛 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝑍𝑛𝑆𝑂4 + 𝑆𝑂2 + 𝐻2𝑂

সুতরাং বো র্ায়, 𝑌 কর্ৌগকি তর্া 𝑆𝑂2 কর্কক জ্ারক ও কনরুদকধমযী একসর্ 𝐻2𝑆𝑂4 প্রস্তুত করা সম্ভব।

রসায়ন– কদনাজ্পুর কবার্য – ২০১৯

কজ্ঙ্ক কব্লে → 𝑋 (আয়কনক) + 𝑌 (সমকর্াজ্ী)
𝑂2

∆

2𝑆𝑂2 𝑔 + 𝑂2(𝑔) 2𝑆𝑂3(𝑔)
400 − 500°𝐶

𝑃𝑡/𝑉2𝑂5



Sylhet BOARD

উত্তর

প্রশ্ন ১: স্বে কসকেোকর কমর্াইে কিারাইর্ ও কিাকরন গযাকসর কমশ্রি মৃদু সূর্যাকোককর উপকস্থকতকত একাকধক 

বজ্ব কর্ৌগ উৎপন্ন হয়। কসকেোরকি কেদ্র করকে গযাসগুকো পর্যায়ক্রকম কবর হয়। [কস. কবা. ’১৯|| প্রশ্ন-৩]

রসায়ন– কসকেি কবার্য – ২০১৯

কমাকের ধারিা ও রাসায়কনক গিনা

ক) প্রকতস্থাপন কবকক্রয়া কাকক বকে?

খ) কবউকিন এককি পযারাকফন— বযাখযা ককরা।

গ) সবযপ্রর্ম কবর হকয় র্াওয়া উৎপাদ গযাসকির িতকরা সংরু্কত কনিযয় ককরা।

ঘ) সবযকিষ কবর হকয় র্াওয়া গযাসকি পাকনকত দ্রবিীয় ককনা কবকেষি ককরা।

ক) প্রকতস্থাপন কবকক্রয়া কাকক বকে?

কর্ কবকক্রয়ায় অকধক সকক্রয় কমৌে বা কর্ৌগমূেক অপর ককান কম সকক্রয় কমৌে বা কর্ৌগমূেককক প্রকতস্থাপন

ককর নতুন কর্ৌগ উৎপন্ন ককর

তাকক প্রকতস্থাপন কবকক্রয়া বো হয়।



খ) কবউকিন এককি পযারাকফন— বযাখযা ককরা।

পযারাকফন অর্য স্বল্প আসকক্ত বা আসকক্তহীন। অযােককনসমূহ কাবযন-কাবযন ও কাবযন-হাইকরাকজ্কনর একক

সমকর্াজ্ী বন্ধকনর মাধযকম গকিত

হয়। তাই এই কর্ৌগসমূহ সাধারিত রাসায়কনক কবকক্রয়ায় অংিগ্রহি ককর না। এজ্নয একদরকক পযারাকফন

বকে। এরা একসর্, ক্ষার, ধাতু ও জ্ারককর সাকর্ কবকক্রয়া ককর না। কবউকিনও এককি অযােককন। একত 4 কি C

– C বন্ধন ও 10 কি C – H একক বন্ধন কবদযমান। তাই একি অনযানয অযােকককনর মত একসর্, ক্ষার, ধাতু ও

জ্ারককর সাকর্ কবকক্রয়া ককর না। তাই একি এককি পযারাকফন।

রসায়ন– কসকেি কবার্য – ২০১৯
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গ) সবযপ্রর্ম কবর হকয় র্াওয়া উৎপাদ গযাসকির িতকরা সংরু্কত কনিযয় ককরা।

কমর্াইে কিারাইর্ ও কিাকরন গযাকসর কমশ্রি মৃদু সূর্যাকোককর উপকস্থকতকত কনকোক্ত কর্ৌগগুকো উৎপন্ন ককর।

𝐶𝐻3 − 𝐶𝑙 𝑔 + 𝐶𝑙2 𝑔
ℎ𝒱

𝐶𝐻2𝐶𝑙2 ↑ +𝐻𝐶𝑙

𝐶𝐻2𝐶𝑙2 𝑔 + 𝐶𝑙2 𝑔
ℎ𝒱

𝐶𝐻𝐶𝑙3 ↑ + 𝐻𝐶𝑙

𝐶𝐻𝐶𝑙2 𝑔 + 𝐶𝑙2 𝑔
ℎ𝒱

𝐶𝐶𝑙4 𝑔 + 𝐻𝐶𝑙

উৎপন্ন কতনকি উৎপাকদর মকধয 𝐶𝐻2𝐶𝑙2 এর আিকবক ভর সবকচকয় কম। সবযপ্রর্ম কবর হওয়া উৎপাদ গযাসকি

𝐶𝐻2𝐶𝑙2 এর িতকরা সংরু্কত কনকে কনিযয় করা হকো।

𝐶𝐻2𝐶𝑙2 এর আিকবক ভর = (12+ 1 × 2 + 35.5 × 2) 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1 = 85 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1

C এর সংরু্কত %C =
12×100

85
% = 14.12%

H এর সংরু্কত %H =
1×2×100

85
% = 2.35%

Cl এর সংরু্কত %Cl =
35.5×2×100

85
% = 83.53%

উকেখয কর্, এই কবকক্রয়ায় 𝐻𝐶𝑙 প্রধান উৎপাদ নয় সহ উৎপাদ তাই একক বযাপকন কবকবচনা করা হয়কন।

রসায়ন– কসকেি কবার্য – ২০১৯



ঘ) সবযকিষ কবর হকয় র্াওয়া গযাসকি পাকনকত দ্রবিীয় ককনা কবকেষি ককরা।

‘গ’ উৎপাদগুকোর মকধয 𝐶𝐶𝑙4 আিকবক ভর সবকচকয় কবকি তাই একি সবযকিষ কসকেোকরর সরু পকর্ বযাকপত

হকব।

কাবযন কিট্রাকিারাইর্ (𝐶𝐶𝑙4) পাকনকত দ্রবিীয় হকব না।

𝐶𝐶𝑙4 এর গািকনক সংককত —

C এর তক়েৎ ঋিাত্মকতা= 2.4

Cl এর তক়েৎ ঋিাত্মকতা= 2.8

পার্যকয = 0.4 < 0.5

∴ কপাোকরকি কনই

আমরা জ্াকন, কিাকরকনর তক়েৎ ঋিাত্মকতা কাবযন অকপক্ষা কবিী। তাই 𝐶𝐶𝑙4 এর অিুর গিকন প্রকতকি কিাকরন

(𝐶𝑙 ) পরমািু কিয়ারকৃত বন্ধন ইকেকট্রনকক কনকজ্র কদকক িানকত চায়। ফকে 𝐶𝐶𝑙4 সামকগ্রক ভাকব এককি

অকপাোর কর্ৌগ রূকপ কাজ্ ককর। অপরকদকক পাকন এককি কপাোর সমকর্াজ্ী কর্ৌগ। এ কারকি 𝐶𝐶𝑙4 পাকনকত

দ্রবিীয় নয়।

আবার কাবযন (𝐶) ও কিাকরকনর (𝐶𝑙) ইকেকট্রন কবনযাস কনকয় পাই—

কর্কহতু 𝐶𝐶𝑙4 এর ককন্দ্রীয় পরমািু কাবযন (C) এ ককান ফাুঁকা d অরকবিাে কনই, তাই পাকনর অিু (𝐻2𝑂) এর

সাকর্ কাবযন ককান সকন্নকবি

বন্ধন গিন করকত পাকর না। র্ার ফকে 𝐶𝐶𝑙4 আদ্রযকবকেকষত হকত পাকর না।

অতএব, 𝐶𝐶𝑙4 ককানভাকবই পাকনকত দ্রবীভূত হকত পাকর না।

রসায়ন– কসকেি কবার্য – ২০১৯

𝐶𝑙

𝐶𝑙

𝐶𝑙 𝐶𝑙𝐶

𝐶 (6) 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝𝑥
2 2𝑝𝑦

2 2𝑝𝑧
1

𝐶 (17) 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝𝑥
2 3𝑝𝑦

2 3𝑝𝑧
1 3𝑑0



রাসায়কনক কবকক্রয়া

২ এককি কর্ৌকগ 𝐻 = 3.06%, 𝑃 = 31.63% এবং O = 65.30% আকে। কর্ৌগকির আিকবক ভর

98। উক্ত কর্ৌগকির সাকর্ 𝑍𝑛 ধাতুর কবকক্রয়া ঘিাকনা হকো। সমকন্বত অধযায় ৬ ও ৭ [কস.কবা.’১৯ প্রশ্ন-৪]

উত্তর

ক. জ্ারক কাকক বকে?

খ. অযােুকমকনয়াম ও হাইকরাকিাকরক একসকর্র কবকক্রয়ার সমতাকৃত সমীকরিকি কেকখা।

গ. উদ্দীপককর কর্ৌগকির আিকবক সংককত কনিযয় ককরা।

ঘ. উদ্দীপককর কবকক্রয়াকি করর্ক্স কবকক্রয়া ককনা— কবকেষি ককরা।

ক. জ্ারক কাকক বকে?

জ্ারি-কবজ্ারি কবকক্রয়ায় কর্ কবকক্রয়ক ইকেকট্রন গ্রহি ককর তাকক জ্ারক বকে।

খ. অযােুকমকনয়াম ও হাইকরাকিাকরক একসকর্র কবকক্রয়ার সমতাকৃত সমীকরিকি কেকখা।

অযােুকমকনয়াম ও হাইকরাকিাকরক একসকর্র কবকক্রয়ার সমতাকৃত সমীকরিকি কনেরূপ—

𝐴𝑙 𝑠 + 𝐻𝐶𝑙 𝑎𝑞 → 𝐴𝑙𝐶𝑙3 𝑠 + 𝐻2 𝑔

এই কবকক্রয়া সমতাকরকি প্রর্কম কিাকরন পরমািুর সংখযা সমতা করার জ্নয কবকক্রয়ক 𝐻𝐶𝑙 এর সাকর্ 3 দ্বারা

গুিন করা হয়। একত উৎপাকদ 𝐻 এর সংখযা সমান করার জ্নয 3
2
দ্বারা গুিন করা হয়।

𝐴𝑙 𝑠 + 3𝐻𝐶𝑙 𝑎𝑞 → 𝐴𝑙𝐶𝑙3 𝑠 +
3

2
𝐻2 𝑔

বা, 2𝐴𝑙 𝑠 + 6𝐻𝐶𝑙 𝑎𝑞 → 2𝐴𝑙𝐶𝑙3 𝑠 + 3𝐻2 𝑔

রসায়ন– কসকেি কবার্য – ২০১৯



গ. উদ্দীপককর কর্ৌগকির আিকবক সংককত কনিযয় ককরা।

উদ্দীপককর কর্ৌগকির আিকবক সংককত কনিযয় করকত এর সূ্থে সংককত জ্ানা জ্রুকর।

সূে সংককত কনিযয়:

আিকবক সংককত কনিযয়:

কর্ৌগকির সূ্থে সংককত = 𝐻3𝑃𝑂4

কর্ৌগকির আিকবক সংককত = (𝐻3𝑃𝑂4) 𝑛

আিকবক ভর = ( 1 × 3 + 31 + 16 × 4)𝑛 = 98𝑛

অতএব, 98𝑛 = 98 [কদওয়া আকে, কর্ৌগকির আিকবক ভর 98]

∴ 𝑛 = 1

∴ কর্ৌগকির আিকবক সংককত = (𝐻3𝑃𝑂4)1= 𝐻3𝑃𝑂4

রসায়ন– কসকেি কবার্য – ২০১৯

কবষয় 𝐻 𝑃 𝑂 সু্থে সংককত

িতকরা সংরু্কত 3.06 31.63 65.30

𝐻3𝑃𝑂4

িতকরা সংরু্কত
আকপকক্ষক পারমািকবক ভর

𝐻 ∶ 𝑃 ∶ 𝑂

3.06

1

=
3.06

31.63

31
= 1.02

65.30

16
= 4.08

3.06 ∶ 1.02 ∶ 4.08

=
3.06

1.02
∶
1.02

1.02
∶
4.08

1.02
= 3 ∶ 1 ∶ 4



ঘ. উদ্দীপককর কবকক্রয়াকি করর্ক্স কবকক্রয়া ককনা— কবকেষি ককরা।

উদ্দীপককর ‘গ’ কর্কক প্রাি কর্ৌগকি হকো ফসফকরক একসর্ (𝐻3𝑃𝑂4 )। 𝑍𝑛 ধাতুর সাকর্ 𝐻3𝑃𝑂4 এর

কবকক্রয়াকি কনেরূপ:

3𝑍𝑛 + 2𝐻3𝑃𝑂4 → 𝑍𝑛3(𝑃𝑂4)2+3𝐻2

উক্ত কবকক্রয়াকি করর্ক্স কবকক্রয়া ককনা— কনকচ তা কবকেষি করা হকো :

কর্ কবকক্রয়ায় ইকেকট্রকনর আদান-প্রদান ঘকি তাকক জ্ারি-কবজ্ারি বা করর্ক্স কবকক্রয়া বকে। কর্ কবকক্রয়ায়

ককাকনা কবকক্রয়ক ইকেকট্রন তযাগ ককর তাকক জ্ারি কবকক্রয়া বকে। কর্ কবকক্রয়ায় ককাকনা কবকক্রয়ক ইকেকট্রন

গ্রহি ককর তাকক কবজ্ারি কবকক্রয়া বকে।

কবকক্রয়াকির আয়কনক রূপ :

𝑍𝑛 − 2𝑒− = 𝑍𝑛2+(জ্ারি)

𝐻+ + 𝑒− = 𝐻 (কবজ্ারি)

𝐻 + 𝐻 = 𝐻2

কদখা র্াকে কর্, কবকক্রয়ক 𝑍𝑛 এর জ্ারি সংখযা 0 কর্কক বৃকি কপকয় উৎপাদ 𝑍𝑛 এর জ্ারি সংখযা + 2

হকয়কে। অর্যাৎ 𝑍𝑛 2কি ইকেকট্রন তযাগ ককর 𝑍𝑛2+ আয়ন বতকর ককর। সুতরাং 𝑍𝑛 এর জ্ারি ঘকি। আবার,

অপরকদকক কবকক্রয়ক 𝐻 এর জ্ারি সংখযা + 1 কর্কক হ্রাস কপকয় উৎপাদ 𝐻 এর জ্ারি সংখযা 0 হকয়কে।

অর্যাৎ 1কি 𝐻+ 1কি ইকেকট্রন গ্রহি ককর 𝐻 পরমািুকত পকরিত হকয়কে, এরূকপ 2কি 𝐻+ 2কি ইকেকট্রন

গ্রহি ককর 𝐻2 গিন ককর। সুতরাং 𝐻+ এর কবজ্ারি ঘকি।

অতএব বো র্ায় কর্, কবকক্রয়াকি এককি করর্ক্স কবকক্রয়া ।

রসায়ন– কসকেি কবার্য – ২০১৯

3𝑍𝑛 + 6𝐻+ → 3𝑍𝑛2+ + 3𝐻2

+1 0

0 +2

জ্ারি সংখযা বৃকি

জ্ারি 

কবজ্ারি 

জ্ারি সংখযা হ্রাস



খকনজ্ সম্পদ: ধাতু-অধাতু

৪. 𝐴 ধাতুকি অকধক সকক্রয় এবং প্রকৃকতকত কিারাইর্ কর্ৌগ কহকসকব কবদযমান। 𝑀 ও 𝐷 মধযম সকক্রয় ধাতু

এবং তাকদর আককরক র্র্াক্রকম 𝑀𝑆 ও 𝐷2𝑂3. 3𝐻2𝑂।

[𝐴,𝐷 ও 𝑀 এখাকন প্রতীকী অকর্য বযবহৃত হকয়কে] [কস.কবা.১৯ প্রশ্ন-৭]

উত্তর

ক. আককরক কাকক বকে?

খ. চােককসাইকির স্বকবজ্ারি প্রকক্রয়া বযাখযা ককরা।

গ. 𝑀𝑆 ও 𝐷2𝑂3. 3𝐻2𝑂 আককরককর ঘনীকরি প্রকক্রয়া বযাখযা ককরা। 

ঘ. 𝐴 ও 𝐵 ধাতু কনষ্কািকন কভন্ন পিকত অনুসরি করা হয়- কবকেষি ককরা।

ক. আককরক কাকক বকে?

কর্ সকে খকনজ্ হকত োভজ্নকভাকব ধাতু বা অধাতুকক সংগ্রহ বা কনষ্কািন করা র্ায় তাকদরকক আককরক বকে।

খ. চােককসাইকির স্বকবজ্ারি প্রকক্রয়া বযাখযা ককরা।

কপার এর কনস্কািকন চােককাসাইি (𝐶𝑢2S) অকক্সকজ্কনর সাকর্ কবকক্রয়া ককর 𝐶𝑢2𝑂 উৎপন্ন ককর।

𝐶𝑢2S + 𝑂2 → 𝐶𝑢2𝑂 + 𝑆𝑂2

উৎপন্ন 𝐶𝑢2𝑂 আবার 𝐶𝑢2S এর সাকর্ কবকক্রয়া ককর কপার ধাতু মুক্ত ককর। একক 𝐶𝑢 এর স্থকবজ্ারি বো

হয়।

𝐶𝑢2S + 𝐶𝑢2𝑂 → 2𝐶𝑢 + 𝑆𝑂2

রসায়ন– কসকেি কবার্য – ২০১৯



গ. 𝑀𝑆 ও 𝐷2𝑂3. 3𝐻2𝑂 আককরককর ঘনীকরি প্রকক্রয়া বযাখযা ককরা।

উদ্দীপকক উকেকখত 𝑀𝑆 ও 𝐷2𝑂3. 3𝐻2𝑂 দ্বারা 𝑍𝑛𝑆 ও 𝐹𝑒2𝑂3. 3𝐻2𝑂 কবাঝাকনা হকয়কে।

আককরক হকত খকনজ্মেসমূহ দূর ককর কবশুি আককরক পাওয়ার জ্নয কর্ পিকত প্রকয়াগ করা হয় তাকক

আককরককর ঘনীকরি বো হয়।

𝒁𝒏𝑺 এর ঘনীকরি প্রকক্রয়া:

𝑍𝑛𝑆 বা কজ্ংক কব্লেকক তাপজ্ারি পিতীকত ঘনীকরি করা হয়। একত কনকোক্ত কবকক্রয়া সংঘকিত হয়।

2𝑍𝑛𝑆 + 3𝑂2 → 2𝑍𝑛𝑂 + 2𝑆𝑂2

উপকরাক্ত কবকক্রয়ায় 𝑍𝑛𝑆 কক তাপোরি ককর 𝑍𝑛𝑂 এ পকরিত রা হয় এবং একত আককরকক উপকস্থত সােফার

কক 𝑆𝑂2 রূকপ দ্রবীভূত করা হয়।

𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑. 𝟑𝑯𝟐𝑶 এর ঘনীকরি প্রকক্রয়া:

আককরক বা খকনজ্মকের ককাকনা এককির র্কদ কচৌম্বক ধময র্াকক তাহকে কচৌম্বকীয় পৃর্কীকরি পিকতকত

ঘনীকরি করা হয়। কর্কহতু আয়রন বা কোহার কচৌম্বক ধময কবদযমান তাই কনকোক্ত পিকতকত আয়রকনর

আককরককক ঘনীকরি করা হয়।

এ প্রকক্রয়ায় এককি প্লাকস্টককর বতকর কবকটর উপর কদকয় চূকিযকৃত আককরক চােনা করা হয়। কবকটর বাকহকরর

কদককর চাককতকি কচৌম্বক ধময কবকিষ্ট্ চাককতকত একস কচৌম্বকীয় ও অকচৌম্বকীয় উপাদান পৃর্ক হকত র্াকক এবং

𝐹𝑒 এর ঘনীকরি সম্পন্ন হয়।
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কচৌম্বকীয় উপাদানঅকচৌম্বকীয়
উপাদান কচৈোঃ কচৌম্বকীয় পৃর্কীকরি



ঘ. 𝐴 ও 𝐵 ধাতু কনষ্কািকন কভন্ন পিকত অনুসরি করা হয়- কবকেষি ককরা।

উদ্দীপকক উকেকখত '𝐴' ও '𝐷' দ্বারা 𝑁𝑎 ও 𝐹𝑒 কনকদযি করা হকয়কে।

আককরক হকত আয়রন (𝐹𝑒) কনষ্কািন প্রকক্রয়া কনকে কদয়া হকো:

প্রর্কম বাতযাচুকেকত ভস্মীকৃত কেৌহ আককরক কাবযন ও চুনাপার্রকক র্র্াক্রকম ৪: 4: 1 অনুপাকত কমকশ্রত করা

হয়। িুইকয়র কভতর প্রচুর শুষ্ক উত্তি বাযু় সবযদা চুকেকত প্রকবি করাকনা হকত র্াকক। উত্তি হকয় সংস্পকিয

ককাক জ্াকরত হকয় কাবযন মকনাঅক্সাইকর্ পকরিত হয় ও হয়। আয়রন অক্সাইকর্র সাকর্ কাবযন মকনাঅক্সাইকর্র

কবকক্রয়া ঘকি এ ধাতৰ কেৌহ উৎপন্ন হকত র্াকক।

𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2

𝐶𝑂2 +𝐶 → 2𝐶𝑂

𝐹𝑒2𝑂3 + 2𝐶0 → 2𝐹𝑒 + 3𝐶𝑂2

আককরক হকত কসাকর্য়াম (𝑁𝑎) কনষ্কািন প্রকক্রয়া কনকে কদয়া হকো:

র্াউ পিকতত 𝑁𝑎𝐶𝑙 এর সাকর্ 𝐶𝑎𝐶𝑙2 কমকশ্রত ককর কসাকর্য়াম ধাতু কনষ্কািন করা হয়। এ প্রিােীকত কবগকেত

𝑁𝑎𝐶𝑙 কক তক়েৎ কবকেষি করা হয়। ফকে কযাকর্াকর্ 𝑁𝑎 কবমুক্ত হয়।

𝑁𝑎𝐶𝑙 (কবগকেত) → 𝑁𝑎+ + 𝐶𝑙−

𝑁𝑎+ + e− → 𝑁𝑎 (কযাকর্ার্)

2𝐶𝑙− → 𝐶𝑙2 + 2e− (অযাকনার্)

উপকরাক্ত আকোচনা হকত কদখা র্ায় কর্, আককরক হকত আয়রন তাপজ্ারি পিকতকত কনষ্কাকিত করা হয়।

অপরকদকক কসাকর্য়াম এর কনষ্কািন তক়েৎ কবকেষি প্রকক্রয়া করা হয়। সুতরাং, 𝐹𝑒 ও 𝑁𝑎 ধাতু কনষ্কািন কভন্ন

পিকত অনুসরি করা হয়।

রসায়ন– কসকেি কবার্য – ২০১৯



আমাকদর জ্ীবকন রসায়ন

প্রশ্ন ১: A এককি ঝাুঁঝাকো গন্ধরু্ক্ত গযাস। A এর সাকর্ তরে কাবযন র্াইঅক্সাইর্কক উচ্চচাকপ এবং 130º-

150ºC তাপমাৈায় উত্তি করকে B কর্ৌগ উৎপন্ন হয়। A কর্কক অনয এককি কভন্নধমযী সার C উৎপাদন করা

র্ায়। [কস. কবা. ’১৯ || প্রশ্ন-৬]

উত্তর

ক) করককিফাইর্ কস্পকরি কী? 

খ) 𝑃𝑂43−এ 𝑃 এর জ্ারি সংখযা কনিযয় কর।

গ) A কর্ৌগ কর্কক কসার্া অযাি প্রস্তুকতর কবকক্রয়া সমীকরিসহ বযাখযা কর।

ঘ) একজ্ন কৃষক মাকির গুিাগুি কবচাকর B ও C কর্ৌগ দুকি জ্কমকত প্রকয়াগ ককরন— কবকেষি কর।

ক) করককিফাইর্ কস্পকরি কী?

95.6% ইর্ানে এবং 4.44% পাকনর কমশ্রিকক করককিফাইর্ কস্পকরি বকে।
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খ) 𝑃𝑂4
3−এ 𝑃 এর জ্ারি সংখযা কনিযয় ককরা।

ধকর,

𝑃 এর জ্ারি মান 𝑥

আমরা জ্াকন,

𝑂 এর জ্ারি মান −2

𝑃𝑂4
3− এর কক্ষকৈ,

𝑥 + (−2 × 4) = −3

⟹ 𝑥 − 8 = −3

⟹ 𝑥 = −3 + 8

সুতরাং 𝑃 এর জ্ারি মান +5

রসায়ন– কসকেি কবার্য – ২০১৯

𝑂 এর জ্ারি মান

𝑂4 এর জ্ারি মান

𝑃 এর জ্ারি মান

−2 × 4 = −8

?

−2

কমাি জ্ারি মান −3



গ) A কর্ৌগ কর্কক কসার্া অযাি প্রস্তুকতর কবকক্রয়া সমীকরিসহ বযাখযা ককরা ।

উদ্দীপক অনুর্ায়ী, A গযাসকি হকো অযাকমাকনয়া (𝑁𝐻3) ককননা A গযাসকি ঝাুঁঝাকো গন্ধরু্ক্ত। 𝑁𝐻3 কর্কক

কসার্া অযাি প্রস্তুত প্রিাকে কনকচ সমীকরিসহ বযাখযা করা হকো—

প্রর্কম অযাকমাকনয়া, কাবযন র্াইঅক্সাইর্ ও পাকনর সাকর্ কবকক্রয়া ককর অযাকমাকনয়াম হাইকরাকজ্ন কাবযকনি

উৎপন্ন ককর।

𝐶𝑂2 + 𝑁𝐻3 + 𝐻2𝑂 ⟶ 𝑁𝐻4𝐻𝐶𝑂3

অযাকমাকনয়াম হাইকরাকজ্ন কাবযকনি

জ্েীয় দ্রবকন অযাকমাকনয়াম হাইকরাকজ্ন কাবযকনি কসাকর্য়াম কিারাইকর্র সাকর্ কবকক্রয়ায় কসাকর্য়াম হাইকরাকজ্ন

কাবযকনি এবং অযাকমাকনয়াম কিারাইর্ উৎপন্ন হয়।

𝑁𝐻4𝐻𝐶𝑂3 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 ⟶ 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 + 𝑁𝐻4𝐶𝑙

কসাকর্য়াম হাইকরাকজ্ন কাবযকনি

উৎপন্ন কসাকর্য়াম হাইকরাকজ্ন কাবযকনিকক উত্তাকপ কবকয়াকজ্ত করকে কসার্া অযাি পাওয়া র্ায়।

2𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 →
𝝙
𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂

এভাকব পর্যায়ক্রকম কবকক্রয়ার মাধযকম A তর্া 𝑁𝐻3 গযাস হকত কসার্া অযাি পাওয়া র্ায়।
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𝑁𝐻4𝐻𝐶𝑂3 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 ⟶ 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 + 𝑁𝐻4𝐶𝑙

2𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 →
𝝙
𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂

𝐶𝑂2 + 𝑁𝐻3 +𝐻2𝑂 ⟶ 𝑁𝐻4𝐻𝐶𝑂3



ঘ) একজ্ন কৃষক মাকির গুিাগুি কবচাকর B ও C কর্ৌগ দুকি জ্কমকত প্রকয়াগ ককরন— কবকেষি কর।

উদ্দীপকক সংঘকিত কবকক্রয়া সমীকরি আকাকর কনকয় পাই—

কবকক্রয়া দুকি কর্কক কদখা র্াকে কর্, B ও C কর্ৌগ দুকি হকো ইউকরয়া ও অযাকমাকনয়াম সােকফি। একজ্ন

কৃষক মাকির গুিাগুি কবচাকর ইউকরয়া ও অযাকমাকনয়া সযার মাকিকত প্রকয়াগ ককরন—

মূেত উকদ্ভকদর প্রধান পুকষ্ট্ উপাদান হকো নাইকট্রাকজ্ন। জ্কমকত নাইকট্রাকজ্ন তর্া নাইকট্রি েবকির ঘািকত ও

জ্কম ককেুিা ক্ষারীয় হকয় কগকে জ্কমকত ইউকরয়া ও (𝑁𝐻4)2S𝑂4 প্রকয়াগ করা হয়। কারি মাকিকত দ্রবীভূত

অবস্থায় ইউকরয়া ইউকরকয়জ্ নামক এনজ্াইম এর প্রভাকব ধীকর ধীকর কবকয়াকজ্ত হকয় 𝑁𝐻3 ও 𝐶𝑂2 উৎপন্ন

ককর। 𝑁𝐻3 পাকনকত দ্রবীভূত হকয় 𝑁𝐻4𝑂𝐻 এ পকরনত হয় র্া 𝑁𝐻4+ ও 𝑂𝐻− আয়কন আংকিকভাকব

কবকয়াকজ্ত অবস্থায় র্াকক। উকদ্ভদ 𝑁𝐻4
+ আয়ন পকরকিাধন ককর।

𝑁𝐻2 − 𝐶𝑂 − 𝑁𝐻2
𝐻2𝑂+ইউকরকয়জ্

𝑁𝐻3 + 𝐶𝑂2

𝑁𝐻3 + 𝐻2𝑂 ⇋ 𝑁𝐻4𝑂𝐻

𝑁𝐻4𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 ⇋ 𝑁𝐻4
+ + O𝐻− + 𝐻2𝑂

অপর কদকক (𝑁𝐻4)2S𝑂4সাদা দানাদার পদার্য এবং জ্েীয় দ্রবকি একসকর্ক ধময প্রদিযন ককর।

(𝑁𝐻4)2S𝑂4 + 2𝐻2𝑂 ⟶ 2𝑁𝐻4𝑂𝐻 + 𝐻2𝑆𝑂4

(দূবযে ক্ষার) (িকক্তিােী অম্ল)

জ্কমর মাকি একসকর্ক হকে (𝑁𝐻4)2S𝑂4 প্রকয়াগ করকে ইহা ক্ষারকক প্রিকমত ককর মাকির pH কনয়িি ককর।

ইহা ো়ো উকদ্ভকদর প্রকয়াজ্নীয় উপাদান নাইকট্রাকজ্ন ও সােফার সরবরাহ ককর (𝑁𝐻4)2S𝑂4।

সুতরাং ভাকো ফসে উৎপাদকন ইউকরয়া ও অযাকমাকনয়াম সােকফি এর গুরুত্ব অপরসীম।
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আবার, 2𝑁𝐻3(𝑔) + 𝐻2𝑆𝑂4 (𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4
অযাকমাকনয়াম সােকফি (C)

2𝑁𝐻3(𝑔) + 𝐶𝑂2(𝑙)
উচ্চচাপ

(𝑁𝐻2)2𝐶 ═ O + 𝐻2𝑂
130º-150ºC ইউকরয়া (B)



Barisal BOARD

উত্তর

২.

পদাকর্যর গিন

ক. পাকনকর্াজ্ন কবকক্রয়া কাকক বকে?

খ. আিকবক সংককত জ্ানার জ্নয সূ্থে সংককত প্রকয়াজ্ন— বযাখযা ককরা।

গ. ′𝑋′ কমৌকের 20𝑔 এর সাকর্ 3𝑔 𝐻2 এর কবকক্রয়ায় কেকমকিং কবকক্রয়ক কনিযয় ককরা।

ঘ. রসায়কনর উন্নকতকত মকর্ে (i) ও (ii) এর ককানকি অকধক ভূকমকা রাকখ? রু্কক্তসহ মতামত দাও।

ক. পাকনকর্াজ্ন কবকক্রয়া কাকক বকে?

আয়কনক কর্ৌকগর ককোস (Crystal lattice) গিকনর সময় এক বা একাকধক সংখযক পাকনর অিুর সাকর্

আয়কনক কর্ৌকগর রু্ক্ত হওয়ার প্রকক্রয়াকক পাকনকর্াজ্ন (Hydration) কবকক্রয়া বকে।

রসায়ন– বকরিাে কবার্য – ২০১৯

কচৈ i কচৈ ii

19 P
20 N

কচৈ iii

সমকন্বত অধযায় ৩ ও ৬ [ব. কবা.’১৯] প্রশ্ন-৬ 



খ. আিকবক সংককত জ্ানার জ্নয সূ্থে সংককত প্রকয়াজ্ন— বযাখযা ককরা।

ককান কর্ৌকগর সকিক আিকবক সংককত ইহার সূ্থে সংকককতর সরে গুকিতক। ককাকনা ককাকনা কক্ষকৈ কর্ৌকগর

সূ্থে সংককত ও আিকবক সংককত অকভন্ন।

অর্যাৎ, কর্ৌকগর আিকবক সংককত = কর্ৌকগর আিকবক সংককত = (কর্ৌকগর সূ্থে সংককত) 𝑛; কর্খাকন, 𝑛 =

কর্ৌকগর আিকবক ভর
সূ্থে সংকককতর আিকবক ভর
সুতরাং আিকবক সংককত কনিযকয়র জ্কনয সূ্থে সংককত জ্ানা প্রকয়াজ্ন।

গ. ′𝑋′ কমৌকের সাকর্ 3𝑔 𝐻2 এর কবকক্রয়ায় কেকমকিং কবকক্রয়ক কনিযয় ককরা।

উদ্দীপককর 𝑋 কমৌকের কপ্রািন সংখযা = 19 এবং কনউট্রন সংখযা = 20

∴ ভর সংখযা = কপ্রািন সংখযা + কনউট্রন সংখযা = 19 + 20 = 39

সুতরাং, 19 পারমািকবক সংখযাকবকিষ্ট্ এবং 39 ভরসংখযাকবকিষ্ট্ কমৌেকি হকো পিাকসয়াম (𝐾)।

পিাকসয়াকমর সাকর্ 𝐻2 এর কবকক্রয়া কনেরূপ— 2𝐾 + 𝐻2 → 2𝐾𝐻

2 × 39 1 × 2

= 78𝑔 = 2𝑔

অর্যাৎ 2𝑔 𝐻2 কবকক্রয়া ককর = 78𝑔 পিাকসয়াম এর সাকর্

∴ 3𝑔 𝐻2 কবকক্রয়া ককর =
78×3

2
𝑔 পিাকসয়াম এর সাকর্ = 117𝑔 পিাকসয়াম এর সাকর্

আবার, 78𝑔 𝐾 কবকক্রয়া ককর = 2𝑔 𝐻2 এর সাকর্

∴ 20𝑔 𝐾 কবকক্রয়া ককর =
2×20

78
𝑔 𝐻2এর সাকর্ = 0.513 𝑔 𝐻2এর সাকর্

কদখা র্াকে কর্, 3𝑔 𝐻2এর সাকর্ কবকক্রয়া করকত 𝐾-এর প্রকয়াজ্ন 117 𝑔 র্া প্রদত্ত 𝐾 এর ভর অকপক্ষা

(117 − 20) = 97𝑔 কবকি। আবার, 20 𝑔 𝐾 এর সাকর্ কবকক্রয়া করকত 𝐻2 প্রকয়াজ্ন 0.513 𝑔 র্া

প্রদত্ত 𝐻2 অকপক্ষা (3 − 0.513) = 2.487 𝑔 কম। অর্যাৎ 2.487 𝑔 𝐻2 অকতকরক্ত কর্কক র্ায়। সুতরাং,

𝐾 কেকমকিং কবকক্রয়ক।
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ঘ. রসায়কনর উন্নকতকত মকর্ে (i) ও (ii) এর ককানকি অকধক ভূকমকা রাকখ? রু্কক্তসহ মতামত দাও।

উদ্দীপকক উকেকখত (i) ও (ii) নং মকর্কের মাধযকম র্র্াক্রকম কবার পরমািু মকর্ে ও রাদারকফার্য পরমািু

মকর্ে কনকদযি করা হকয়কে। রসায়কনর উন্নকতর কক্ষকৈ এই দুই মকর্কের গুরুত্ব অপকরসীম।

পরমািুর গিন এবং কার্যপ্রিােী বিযনায় এই দুই মকর্ে গুরুত্বপূিয ভূকমকা পােন ককর। র্কদও দুই মকর্কের

ককেু সীমাবিতা রকয়কে। তকব তাকদর মকর্ে হকত প্রাি তর্য রসায়কনর সামকনর কদকক একগকয় র্াবার পর্

প্রিস্ত ককরকে।

কনকচ কবষয়কি রু্কক্তসহ কবকেষি করা হকো—

i. কবার মকর্েকি রাদারকফাকর্যর পরমািু মকর্কের সীমাবিতা দূর ককরকে।

ii. রাদারকফাকর্যর মকর্কে কনউকিয়াকসর চতুকদযকক ঘূিযায়মান ইকেকট্রকনর কক্ষপকর্র আকার ও আকৃকত সম্পককয

ককাকনা ধারিা কদওয়া হয়কন। কবার মকর্কে বো হয়, ইকেকট্রনগুকো কনকদযষ্ট্ িকক্ত সম্পন্ন কতকগুকো স্থায়ী

কগাোকার কক্ষপকর্ আবতযন করকে।

iii. রাদারকফাকর্যর মকর্কে কবকভন্ন কক্ষপকর্ ইকেকট্রকনর স্থানান্তর সম্পককয ককাকনা ধারিা কদওয়া হয়কন। ককন্তু

কবার মকর্কে বো হকয়কে ইকেকট্রনসমূহ সবসময় কনকদযষ্ট্ িকক্তর কক্ষপকর্ অবস্থান ককর। রাদারকফাকর্যর

মকর্কে করখা বিযাকের ককাকনা ধারিা কদওয়া হয়কন। কবাকরর মকর্কে পরমািুর করখা বিযাকের উৎপকত্ত বযাখযা

করা হকয়কে।

এ সকে কারকি বো র্ায় কর্, মকর্ে দুকির মকধয (i) নং মকর্ে তর্া কবাকরর পরমািু মকর্েকি রসায়কনর

উন্নকতকত অকধক ভূকমকা রাকখ।

রসায়ন– বকরিাে কবার্য – ২০১৯



রাসায়কনক বন্ধন

প্রশ্ন ৬:

𝑖𝑖 গ্রাফাইি + 𝑂2 ⟶ 𝑌 (গযাস)

𝑖𝑖𝑖 𝐶𝐻4 + 𝐶𝑙2 ⟶ 𝐶𝐻3𝐶𝑙 + 𝐻𝐶𝑙; ∆𝐻 = −99 𝑘𝐽,

এখাকন 𝐶 − 𝐻, 𝐶𝑙 − 𝐶𝑙, 𝐶 − 𝐶𝑙, 𝐻 − 𝐶𝑙 এর বন্ধন িকক্ত র্র্াক্রকম 414, 244, 326 ও 431 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙

[ব. কবা. ’১৯ || প্রশ্ন-৩]

উত্তর

ক) অযােককন কাকক বকে?

খ) 𝑃𝐻3 ক্ষারধমযী ককন? বযাখযা ককরা।

গ) কদখাও কর্, ii নং সমীকরি এককি Redox কবকক্রয়া।
ঘ) উদ্দীপককর 'X' এর সাকর্ 𝐶𝑙2 গযাকসর প্রকতস্থাপন কবকক্রয়ার ১ম ধাকপ তাকপর পকরবতযন এবং iii নং
কবকক্রয়ায় তাকপর পকরবতযন একই।— গাকিকতকভাকব কবকেষি ককরা।

ক) অযােককন কাকক বকে?

কদ্ববন্ধন কবকিষ্ট্ অসমৃ্পক্ত হাইকরাকাবযনকক অযােককন বকে।

রসায়ন– বকরিাে কবার্য – ২০১৯

গযা
স

পা
কন

তাপ [এখাকন 𝑅 = −𝐶2𝐻5]

'X'

𝑂

CH3−𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 +

𝑁𝑎𝑂𝐻 𝐶𝑎𝑂



খ) 𝑃𝐻3 ক্ষারধমযী ককন? বযাখযা ককরা।

𝑃𝐻3 ক্ষারধমযী ককননা ফসকফনকক পাকনকত দ্রবীভূত করা হকে ফসকফন গযাস ও পাকনর কবকক্রয়ায় ফসকফাকনয়াম

আয়ন ও হাইকরাক্সাইর্ আয়ন উৎপন্ন হয়। কর্কহতু জ্েীয় দ্রবকি হাইকরাক্সাইর্ আয়কনর উপকস্থকত ককাকনা

পদাকর্যর ক্ষারধমযীতা কনকদযি ককর কসকহতু 𝑃𝐻3 ক্ষারধমযী।

𝑃𝐻3 + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝑃𝐻4
+ + 𝑂𝐻−

তাো়ো 𝑃𝐻3 গযাস একসকর্র সাকর্ কবকক্রয়ায় েবি উৎপন্ন ককর।

𝑃𝐻3 + 𝐻𝐶𝑙 ⟶ 𝑃𝐻4𝐶𝑙 (েবি)

গ) কদখাও কর্, ii নং সমীকরি এককি Redox কবকক্রয়া।

উপকরাক্ত কবকক্রয়াকি এককি করর্ক্স কবকক্রয়া। কর্ কবকক্রয়ায় ককান কমৌকের জ্ারি মাকনর হ্রাস-বৃকি ঘকি তাকক

জ্ারি-কবজ্ারি বা করর্ক্স কবকক্রয়া বকে। কবকক্রয়াকি হকো—

কবকক্রয়াকিকত কদখা র্াকে কর্, কবকক্রয়ক C এর জ্ারি সংখযা 0 কর্কক বৃকি কপকয় উৎপাকদ +4 হকয়কে। অর্যাৎ

জ্ারি সংখযা বৃকি কপকয়কে তর্া জ্ারি ঘকিকে। অপরকদকক, কবকক্রয়ক 𝑂2 এর জ্ারি সংখযা 0 কর্কক হ্রাস

কপকয় উৎপাকদ -2 হকয়কে। অর্যাৎ জ্ারি সংখযা হ্রাস কপকয়কে তর্া কবজ্ারি ঘকিকে।

অতএব কবকক্রয়াকিকত জ্ারি-কবজ্ারি ঘকিকে।

রসায়ন– বকরিাে কবার্য – ২০১৯

𝐶𝑂2𝐶 + 𝑂2

জ্ারি সংখযা হ্রাস
কবজ্ারি

জ্ারি
জ্ারি সংখযা বৃকি

0 0 4+2-



ঘ) উদ্দীপককর 'X' এর সাকর্ 𝐶𝑙2 গযাকসর প্রকতস্থাপন কবকক্রয়ার ১ম ধাকপ তাকপর পকরবতযন এবং iii নং

কবকক্রয়ায় তাকপর পকরবতযন একই।— গাকিকতকভাকব কবকেষি ককরা।

উদ্দীপককর (i) নং কবকক্রয়াকি হকো কনেরূপ :

𝐶2𝐻5 − 𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝐶𝑎𝑂 →
∆
𝐶2𝐻5 − 𝐶𝐻3 + 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 𝐶𝑎𝑂

সুতরাং ‘X’ কর্ৌগকি হকে কপ্রাকপন (𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3)। কপ্রাকপন এর সাকর্ 𝐶𝑙2 এর কবকক্রয়ার প্রর্ম

ধাপ—

কবকক্রয়াকিকত 1 কি 𝐶 − 𝐻 ও 1 কি 𝐶𝑙 − 𝐶𝑙 বন্ধন ভাকে এবং 1 কি 𝐶 − 𝐶𝑙 1 কি 𝐻 − 𝐶𝑙 বন্ধন গকিত হয়।

বন্ধন ভােকন প্রকয়াজ্নীয় িকক্ত = 414 + 244 𝑘𝐽 = 658 𝑘𝐽

নতুন বন্ধন গিকন উৎপন্ন িকক্ত = 326 + 431 𝑘𝐽 = 757 𝑘𝐽

∴ কবকক্রয়ায় তাকপর পকরবতযন = 658 − 757 𝑘𝐽 = −99 𝑘𝐽

আবার, (iii) নং কবকক্রয়ায় তাকপর পকরবতযন −99 𝑘𝐽।

অতএব, 𝐶3𝐻8 এর সাকর্ 𝐶𝑙2 এর প্রকতস্থাপন কবকক্রয়ার ১ম ধাকপ তাকপর পকরবতযন এবং (iii) নং কবকক্রয়ার

তাকপর পকরবতযকনর সমান।

রসায়ন– বকরিাে কবার্য – ২০১৯
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𝐻

𝐻

𝐻

𝐻

𝐻
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আমাকদর জ্ীবকন রসায়ন

প্রশ্ন ৩: 𝑖. 𝐶6𝐻14
∆

2𝐴 + B ; কবকক্রয়ায় B এরআিকবক ভর 30।

𝑖𝑖. 𝐶𝑎𝐶2 + 𝐻2𝑂 𝐶 g + ককেচুন [ব. কবা. ‘১৯ || প্রশ্ন-৪]

উত্তর

ক) খকনজ্ কী?

খ) কফনে এককি অযাকরাকমকিক কর্ৌগ— বযাখযা কর।

গ) উদ্দীপকক A কর্ৌগ কর্কক ককভাকব B কর্ৌগ বতকর হয়, সমীকরিসহ বিযনা কর।

ঘ) খাদয সংরক্ষক এবং প্লাকস্টক পাইপ বতকরকত C কর্ৌগকি বযবহার হয়— সমীকরিসহ মূেযায়ন কর।

ক) খকনজ্ কী?

ভূ-পৃকে বা ভূ-গকভয কর্ সব কিোসূ্তকপ প্রচুর পকরমাকি ককান কর্ৌগ বা মুক্ত কমৌে কহকসকব ককান মূেযবান ধাতু বা

অধাতু পাওয়া র্ায় তাকদরকক খকনজ্ বকে।

খ) কফনে এককি অযাকরাকমকিক কর্ৌগ— বযাখযা কর।

কবনকজ্ন, কবনকজ্ন এর জ্াতক এক বা একাকধক কবনকজ্ন বেয় কবকিষ্ট্ কর্ৌগ বা কবনকজ্কনর ধময সদৃি

কর্ককাকনা বেয়কার কর্ৌগকক অযাকরাকমকিক কর্ৌগ বো হয়। এসব কর্ৌগ সমতেীয় চক্রীয় হয় এবং একত একান্তর

কদ্ব-বন্ধন উপকস্থকত র্াকক। কফনে এককি কবনকজ্ন জ্াতক এবং সমতেীয় চকক্রয় কর্ৌগ র্াকত ৩ কি একান্তর কদ্ব-

বন্ধন রকয়কে। এসব কফনে এককি অযাকরাকমকিক কর্ৌগ।

রসায়ন– বকরিাে কবার্য – ২০১৯



গ) উদ্দীপকক A কর্ৌগ কর্কক ককভাকব B কর্ৌগ বতকর হয়, সমীকরিসহ মূেযায়ন কর।

কবকক্রয়াকি হকে—

𝐶6𝐻14
∆

2A + B

একি এককি ক্রযাককং কবকক্রয়া কর্খাকন অযােককন ও অযােককন উৎপন্ন হয়। এখাকন, B কর্ৌগকির আিকবক ভর 30

সুতরাং B কর্ৌগকি হকে ইকর্ন (𝐶2𝐻6)। A কর্ৌগকি হকে ইকর্ন (𝐶2𝐻4)।

অর্যাৎ, সমূ্পিয কবকক্রয়াকি হকো:

A কর্ৌগ হকত B কর্ৌগ অর্যাৎ, ইকর্ন হকত ইকর্ন বতকরর প্রকক্রয়া:

ধাতব প্রভাবক Ni এর উপকস্থকতকত ইকর্ন হাইকরাকজ্ন গযাসকক 180 − 200℃ তাপমাৈায় উত্তি করকে ইকর্ন

প্রস্তুত হয়।

Pt এর উপকস্থকতকত কবকক্রয়াকি কক্ষ তাপমাৈায় ঘকি।

রসায়ন– বকরিাে কবার্য – ২০১৯

𝐶6𝐻14
∆

2𝐶2𝐻4 + 𝐶2𝐻6

(A) (B)

𝐻2𝐶 = 𝐶𝐻2 𝑔 + 𝐻2 𝑔
180−200°𝐶

𝐻3𝐶 − 𝐶𝐻3(𝑔)

Ni



ঘ) খাদয সংরক্ষক এবং প্লাকস্টক পাইপ বতকরকত C কর্ৌগকি বযবহার হয়— সমীকরিসহ মূেযায়ন কর।

উদ্দীপককর (ii) নং কবকক্রয়া পূিয ককর পাই—

𝐶𝑎𝐶2 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝐻 ≡ 𝐶𝐻 𝑔 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2

ইর্াইন(C) ককেচুন

কবকক্রয়াকিকত C কর্ৌগ হকো ইর্াইন (𝐶2𝐻2), র্া খাদয সংরক্ষক ও প্লাকস্টক বতকরকত বযবহৃত হয়। কনকচ তা

সমীকরিসহ মূেযায়ন করা হকো—

খাদয সংরক্ষক প্রস্তুকতকত : েঘু 𝐻2𝑆𝑂4 ও 2% মারককউকরক সােকফি (𝐻𝑔𝑆𝑂4) এর উপকস্থকতকত ইর্াইন

পাকনর সাকর্ কবকক্রয়া ককর ইর্ানযাে উৎপন্ন ককর।

উৎপন্ন ইর্ােযানকক মযাোনাস অযাকসকিি প্রভাবককর উপকস্থকতকত অকক্সকজ্ন দ্বারা জ্াকরত করকে ইর্ানকয়ক

একসর্ উৎপন্ন হয়।

উৎপন্ন ইর্ানকয়ক একসকর্র 6-10% জ্েীয় দ্রবনকক কভকনগার বকে, র্া খাদয সংরক্ষকি বযবহৃত হয়।

আবার, প্রায় 160°𝐶 − 250°𝐶 তাপমাৈায় উত্তি মারককউকরক কিারাইর্ (𝐻𝑔𝐶𝑙2) প্রভাবককর উপর কদকয়

অযাকসকিকেন ও শুষ্ক হাইকরাকজ্ন কিারাইর্ গযাস উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন কভনাইে কিারাইর্কক বজ্ব পার অক্সাইর্

কর্মন, কবনকজ্াকয়ে পারঅক্সাইর্ প্রভাবককর উপকস্থকতকত অকধক চাপ ও উচ্চ তাপমাৈায় উত্তি করকে

পকেকভনাইে কিারাইর্ (PVC) উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন PVC কক 52°𝐶 তাপমাৈায় ও 9atm চাকপ কহকেন

দ্রাবকক রাখা হয়।

রসায়ন– বকরিাে কবার্য – ২০১৯

𝐶𝐻 ≡ 𝐶𝐻 + 𝐻2𝑂(𝑙)
𝐻2𝑆𝑂4,𝐻𝑔𝑆𝑂4

𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂

ইর্ানযােইর্াইন(C)

2𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂 + 𝑂2
60°𝐶

2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻
(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)2𝑀𝑛

𝐻 − 𝐶 ≡ 𝐶 − 𝐻 𝑔 + 𝐻𝐶𝑙 𝑔
250℃

𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻𝐶𝑙(𝑔)
𝐻𝑔𝐶𝑙2অযাকসকিকেন কভনাইে কিারাইর্



উৎপন্ন পকেকভনাইে কিারাইর্ পাকনর পাইপ বতকরকত বযবহৃত হয়। সুতরাং, খাদয সংরক্ষক ও প্লাকস্টক বতকরকত

C অর্যাৎ ইর্াইন বযবহৃত হয়।
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𝑛(𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻𝐶𝑙)
পকেমারকরি

কভনাইে কিারাইর্ 𝐶𝐻

− 𝐶𝐻2 − 𝐶𝑙 −

𝑛



প্রশ্ন ৪: কতে + ককষ্ট্ক কসার্া ⟶ X+ কিসাকরন [ব. কবা. ‘১৯ || প্রশ্ন-৭]

উত্তর

ক) পকেমারকরি কবকক্রয়া কাকক বকে ?

খ) 𝐹𝑒𝐶𝑙3এককি অম্লীয় েবি— বযাখযা ককরা।

গ) উদ্দীপককর কদ্বতীয় কবকক্রয়ককি ককভাকব বতকর করকব? সমীকরি সহ বযাখযা ককরা।

ঘ) 𝑋 কর্ৌগকির কক্রয়া-ককৌিে বযাখযা কর এবং এর অকতকরক্ত বযবহার পকরকবকির জ্নয ক্ষকতকর— রু্কক্তসহ

মতামত দাও।

ক) পকেমারকরি কবকক্রয়া কাকক বকে?

কর্ কবকক্রয়ায় উচ্চ তাকপ ও চাকপর প্রভাকব একই কর্ৌকগর অসংখয অিু পরস্পকরর সাকর্ রু্ক্ত হকয় বৃহৎ

আিকবক ভর কবকিষ্ট্ নতুন কর্ৌকগর অিু সৃকষ্ট্ হয় তাকক পকেমারকরি বকে।

খ) 𝐹𝑒𝐶𝑙3 এককি অম্লীয় েবি— বযাখযা ককরা।

তীব্র একসর্ ও মৃদু ক্ষার বা ক্ষারককর কবকক্রয়ায় উৎপন্ন েবকির জ্েীয় দ্রবি অম্লীয় প্রকৃকতর। 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 মৃদু

ক্ষারককর এবং 𝐻𝐶𝑙 তীব্র একসকর্র প্রিমন কবকক্রয়ায় 𝐹𝑒𝐶𝑙3 েবি উৎপন্ন হয়।

𝐹𝑒 𝑂𝐻 3 + 3𝐻𝐶𝑙 ⟶ 𝐹𝑒𝐶𝑙3+ 3𝐻2𝑂

𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 মৃদু ক্ষারক এবং 𝐻𝐶𝑙 তীব্র একসর্ হওয়ায় 𝐹𝑒𝐶𝑙3 এর জ্েীয় দ্রবি অম্লীয় প্রকৃকতর ।
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আমাকদর জ্ীবকন রসায়ন

n(CH2 = CH2)  
(উচ্চতাপ ও চাপ)

(− CH2 − CH2 −)n(O2 প্রভাবক)



(খ) A এবং B কবনু্দ কর্কক সমদূরবতযী অপর এককি কবনু্দ 𝑝(𝑡, 2𝑡) হকে, 𝑡 এর মান কনিযয় কর।

িতযমকত,

A(7, 2) কবনু্দ কর্কক 𝑃(𝑡, 2𝑡) কবনু্দর দূরত্ব = 𝐵(−4, 2) কবনু্দ কর্কক 𝑃(𝑡, 2𝑡) কবনু্দর দূরত্ব

বা, 𝑡 − 7 2 + 2𝑡 − 2 2 = 𝑡 + 4 2 + 2𝑡 − 2 2

বা, 𝑡 − 7 2 + 2𝑡 − 2 2 = 𝑡 + 4 2 + 2𝑡 − 2 2

বা, 𝑡 − 7 2 + 2𝑡 − 2 2 − 𝑡 + 4 2 − 2𝑡 − 2 2 = 0

বা, 𝑡 − 7 2 − 𝑡 + 4 2 = 0

বা, (𝑡2−14𝑡 + 49) − (𝑡2 + 8𝑡 + 16) = 0

বা, 𝑡2 − 14𝑡 + 49 − 𝑡2 − 8𝑡 − 16 = 0

বা, −22𝑡 + 33 = 0

বা, −22𝑡 = −33

বা, 𝑡 = −33

−22

∴ 𝑡 =
3

2
(Ans)
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গ) উদ্দীপককর কদ্বতীয় কবকক্রয়ককি ককভাকব বতকর করকব? সমীকরি সহ বযাখযা ককরা।

উদ্দীপককর ২য় কবকক্রয়ককি হকো ককস্টক কসার্া।

খাবার েবি বা 𝑁𝑎𝐶𝑙 এর গাঢ় দ্রবি বা ব্রাইকনর তক়েৎ কবকেষি ককর ককস্টক কসার্া (𝑁𝑎𝑂𝐻) উৎপাদন

করা হয়। 𝑁𝑎𝐶𝑙 জ্েীয় দ্রবকি 𝑁𝑎+, 𝐻+, 𝐶𝑙− ও 𝑂𝐻− আয়ন উপকস্থত র্াকক। একদর মকধয 𝑁𝑎+ ও 𝐻+

কযািায়ন এবং 𝐶𝑙− ও 𝑂𝐻− অযানায়ন।

অযাকনার্ কবকক্রয়া:

4𝑂𝐻− − 4𝑒− 2𝐻2𝑂 + 𝑂2

𝐶𝑙− − 𝑒− 𝐶𝑙

𝐶𝑙 + 𝐶𝑙 𝐶𝑙2

কযাকর্াকর্ কবকক্রয়া (প্লাকিনাম) :

𝐻
+
+ 𝑒

−
𝐻

𝐻 + 𝐻 𝐻2

কযাকর্ার্ এর কবকক্রয়া (পারদ):

𝑁𝑎
+
+ 𝑒

−
𝑁𝑎

𝐻𝑔 + 𝑁𝑎 𝑁𝑎 − 𝐻𝑔
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কচৈ- পারদ কযাকর্ার্ কসেকযাকর্ার্

অযাকনার্



কযাকর্াকর্ 𝐻𝑔 − 𝑁𝑎 অযামােগাম উৎপন্ন ককর তাকক অনয পাকৈ কনকয় পাকন কর্াগ করকে কনকোক্তভাকব

𝑁𝑎𝑂𝐻 দ্রবি উৎপন্ন হয়।

𝑁𝑎 − 𝐻𝑔 + 𝐻2𝑂 𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2+ 𝐻𝑔
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ঘ) X কর্ৌগকির কক্রয়া-ককৌিে বযাখযা কর এবং এর অকতকরক্ত বযবহার পকরকবকির জ্নয ক্ষকতকর—রু্কক্তসহ

মতামত দাও।

উদ্দীপককর X কর্ৌগকি হে সাবান।

সাবান (𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎) এককি দীঘয কাবযন কিকেকবকিষ্ট্ অিু। পাকনকত দ্রবীভূত অবস্থায় একি ঋিাত্মক চাজ্য

কবকিষ্ট্ সাবান (𝑅 − 𝐶𝑂𝑂
−) আয়ন এবং ধনাত্নক কসাকর্য়াম আয়কন (𝑁𝑎

+
) ভাগ হকয় র্ায়। সাবান আয়কনর

এক প্রাকন্ত ঋিাত্মক চাজ্য রু্ক্ত র্াকক। এই প্রান্ত পাকনকক আকষযি ককর বকে হাইকরাকফকেক বা পাকন আকষযী

বকে। সাবান আয়কনর অনয প্রাকন্ত কতে বা কগ্রকজ্ দ্রবীভূত হয়, এই প্রান্তকক হাইকরাকফাকবক বা পাকন কবকষযী

বকে।

সাবান র্খন পাকনর উপকস্থকতকত কতে বা কগ্রজ্ জ্াতীয় ময়োরু্ক্ত কাপক়ের সংস্পকিয আনা হয় তখন তার

হাইকরাকফাকবক প্রান্ত কতে বা কগ্রকজ্র কদকক আককষযত হয় এবং একত দ্রবীভূত হয়। অনযকদকক হাইকরাকফকেক

অংি পাকনর কদকক আককষযত হয় পাকনর স্তকর প্রসাকরত হয়। এ অবস্থায় কাপ়েকক ঘষা কদকে বা কমাচ়োকনা

হকে কতে বা কগ্রকজ্র ময়োর কিা চারকদক কর্কক সাবান এর ঋিাত্মক চাজ্য কবকিষ্ট্ আয়ন আবৃত হকয় পক়ে

এবং কতে বা কগ্রকজ্র ময়োর কিা চারপাকি ঋিাত্মক চাকজ্যর একিা বেয় সৃকষ্ট্ হয় । তখন এগুকো এককি

আকরককি কর্কক সম্ভাবয সকবযাচ্চ দুরকত্ব র্াককত চায় এবং কতে, সাবান এবং পাকনর সাকর্ একৈ হকয় এককি

কমশ্রি বতকর ককর। এই কমশ্রি কফনা নাকম পকরকচত। কফনাকত আকরা পাকন কর্াগ করকে কফনা অপসাকরত হবার

সাকর্ কতে ও ধুোবাকে কাপ়ে কর্কক অপসাকরত হয়। এভাকবই সাবান ময়ো পকরষ্কার ককর।

সাবাকনর অকতকরক্ত বযবহার স্বাস্থয ও পকরকবকির জ্নয ঝুুঁককপূিয।

• সাবান অকতকরক্ত বযবহাকরর ফকে কাপক়ের রে ও বুনন নষ্ট্ হকত পাকর।

• হাকতর ত্বকক সমসযা কদখা কদকত পাকর।
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কতে আকষযী অকপাোর গ্রুপপাকন কবকষযী
কপাোর গ্রুপ

সাবান
কতে
কাপ়ে

পাকন



• মৃদু পাকনকত সাবান ভাকো পকরষ্কার করকত পাকর। ককন্তু ঘন আিাকো পদার্য সৃকষ্ট্ ককর নদযমা বন্ধ ককর

কদয়।

• উকদ্ভদজ্াত কতে কর্কক বতকর সাবান বাকয়াকর্কগ্রকর্বে। ককন্তু বাসায় ও অনযৈ বযবহৃত বজ্যয বযাকেকরয়ার

সংস্পকিয আসার সুকর্াগ কম হয়। ফকে অকতকরক্ত সাবাকনর বযবহাকর পাকন দূষি ঘিায়।

• পাকনকত মাকে ও অনযানয জ্েজ্ প্রািীর বসবাকসর স্বাভাকবক পকরকবি নষ্ট্ ককর।

সুতরাং সাবাকনর অকতকরক্ত বযবহার স্বাস্থয ও পকরকবকির জ্নয ঝুুঁককপূিয।
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