
                         বেপজা পােলিক সু্কি ও কলিজ 

                                                             লন প্ল্যান – ১০ 

                                                           ললন : ২০১৯—২০২০  

                                                             রসায়ন লিতীয় পত্র 

                                                            অধ্যাস : ০২ ( জজব রাসন ) 

এই অধ্যাস তে লবাড ও কততজর অভযন্তরীণ পরীক্ষাস প্রাস তেনট ৃজনলী প্রশ্ন ও বাতরাটট বা োর 

অতধ্ক জনব যক্তিক প্রশ্ন থাতক ।োই অধ্যাসটট তলক্ষাথঅতের জনয খুবই গুরুত্বপূণ  ।এই অধ্যাসতক েুই ভাতগ 

ভাগ করা তসতছ ।তদ্নেীস ভাতগ থাকতছ--- তবতভন্ন মতগাত্রীস লেতণর জজব লযৌতগর াধ্ারণ প্রসু্ততে ও 

নািকারী তবক্তিসা মীকরতণর াাতযয বযাখযা  তে পতরতবল ও ামাক্তজক লক্ষতত্র জজব লযৌতগর ভূতমকা 

পয ন্ত যা লন প্ল্যান- ১০ এর অন্তভূি । প্রতেটট ভাতগ লমাট ০৫ টট ক্লাত আতাচনা করা তসতছ । এ 

ক ক্লাতর আতাতচে তবসমূ ভাতাভাতব অনুলীন করত আন্ন তনব াচনী পরীক্ষার প্রসু্ততে জ 

ও লবাধ্গময তব।  

িতমক নং  তলখনফ তবসবসু্ত 

১১ তবতভন্ন মতগাত্রীস লেতণর জজব 

লযৌতগর াধ্ারণ প্রসু্ততে ও 

নািকারী তবক্তিসা মীকরতণর 

াাতযয বযাখযা করতে পারতব । 

তবতভন্ন মতগাত্রীস লেতণর জজব 

লযৌতগর াধ্ারণ প্রসু্ততে ও 

নািকারী তবক্তিসা মীকরতণর 

াাতযয বযাখযা । 

.১২ বযবাতরকঃ তবতভন্ন মতগাত্রীস 

লেতণর জজব লযৌতগর কায করী 

মূক যাতেটতর পরীক্ষার  মাধ্যতম 

নাি করতে পারতব । 

বযবাতরকঃ তবতভন্ন মতগাত্রীস 

লেতণর জজব লযৌতগর কায করী 

মূক যাতেটতর পরীক্ষার  

মাধ্যতম নাি । 

.১৩ IR spectroscopic ললাণ / 

তনঃরণ বযান্ড লথতক জজব লযৌতগর 

কায করী  মুক নাি করতে 

পারতব। 

IR spectroscopic ললাণ / 

তনঃরণ বযান্ড লথতক জজব 

লযৌতগর কায করী  মুক নাি 

। 

.১৪  তিাতরন ও লফনতর প্রসু্ততে এবং 

নািকারী তবক্তিসা পারতব । 

তিাতরন ও লফনতর প্রসু্ততে 

এবং নািকারী তবক্তিসা । 

.১৫ নাইতরাতিাতরন, টটএনটট  ,লডট  

, পযারাতটাম প্রসু্ততে ,এতের 

বযবার ও অপবযবাতরর তচেনা 

প্রেল ন  করতে পারতব । 

নাইতরাতিাতরন, টটএনটট  

,লডট  , পযারাতটাম প্রসু্ততে 

,এতের বযবার ও অপবযবাতরর 

তচেনা প্রেল ন  । 

.১৬ জজব লযৌতগর তবলুদ্ধো 

নািকরতণ গনাঙ্ক ও 

স্ফটনালঙ্কর ভূতমকা পারতব। 

জজব লযৌতগর তবলুদ্ধো 

নািকরতণ গনাঙ্ক ও 

স্ফটনাতঙ্কর ভূতমকা । 

.১৭  পতমার ও প্ল্াতিতটট পারতব । পতমার ও প্ল্াতিতটট  । 

.১৮ ংতযাজনওঘনীভবনপতমারকরণ ংতযাজন ও ঘনীভবন  



তবক্তিসা ,প্রাকৃতেক পতমার অণুতে 

িাইতকাাইড ও লপপ্টাইড 

বন্ধনবযাখযা করতে পারতব । 

পতমারকরণ তবক্তিসা ,প্রাকৃতেক 

পতমার অণুতে িাইতকাাইড ও 

লপপ্টাইড বন্ধন  । 

.১৯ পতরতবল  ও ামাক্তজক লক্ষতত্র 

জজব লযৌতগর ভূতমকা বতে 

পারতব । 

পতরতবল  ও ামাক্তজক লক্ষতত্র 

জজব লযৌতগর ভূতমকা  । 

                                                       ---0-- 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



 

 

বেপজা পােলিক সু্কি ও কলিজ 

                            ললনঃ ২০১৯ -২০২০  

                                                  রসায় লিতীয় পত্র  

                                                 অধ্যাসঃ েুই – জজব রাসন   

 ৃজনলী প্রতশ্নর মতড উত্তর  

 ১। 

 

ক) লরততমক তমেণ কী ?                                                                                                                   ১ 

 খ) লক্লাতরাফরমতক রটঙন লবােত রাখা স লকন ?                                                                             ২ 

 গ) A   ও  B এর মতধ্য পাথ কযূচক তবক্তিসা  মীকরণ  লতখা ।                                                     ৩ 

 ঘ )  C  ও    D  এর মলধ্য ইতকরন আকঅ প্রতেস্থাপন তবক্তিসাস লকানটট অতধ্ক ক্তিস কারণ 

তবতেষ্ণ কতরা ।                                                                                                                                 ৪ 

                                                 ১ন্নং প্রতশ্নর উত্তর   

ক) েুটট এনানতলওমাতরর মতমাার তমেণতক  লরততমক তমেণ বত ।  

 খ) লক্লাতরাফরমতক রটঙন লবােত রাখা স । কারণ আতার উপতস্থতেতে  বাোতর অক্তিতজন দ্নারা 

লক্লাতরাফরম জাতরে তস তবাি ফক্তজন গযা উৎপন্ন কতর ।তবক্তিসা---- 



এতে লক্লাতরাফরতমর তবলুদ্ধো নষ্ট স । োই লক্লাতরাফরমতক রটঙন কাতচর লবােত ংরক্ষণ করা স 

যাতে োর তবলুদ্ধো অটুট থাতক । রটঙন লবােতর লভের তেতস আতা প্রতবল করতে পাতর না ।   

 গ) উদ্দীপতকর  A  লযতেু েুই কাব ন তবতলষ্ট অযাকাইন । কাতজই A লযৌগটট তা ইথাইন । প্রাস 1500C  

োপমাত্রাস তনতক প্রভাবতকর উপতস্থতেতে ইথাইন(A) অতধ্ক প তরমাণ H2 এর াতথ যুে তবক্তিসাা্য  

প্রথতম ইতথন ও পতর ইতথন (B) উৎপন্ন কতর । ইতথন ও ইথাইতনর মতধ্য পাথ কযকারী পরীক্ষা তা ---  

 i) অযাতমাতনসা তমতেে   AgNO3 দ্রবণ পরীক্ষাঃ  

 ইথাইন অযাতমাতনসা তমতেে  AgNO3  দ্রবণ তবক্তিসাস তভার ইথানাইতডর াো অধ্ঃতক্ষপ লেস । 

তকনু্ত ইতথন এ তবক্তিসা লেস না ।  

 তবক্তিসা --- 

 

  ii) ) অযাতমাতনসা তমতেে   তকউপ্রা লক্লারাইড দ্রবণ পরীক্ষাঃ ইথাইন অযাতমাতনসা তমতেে   তকউপ্রা 

লক্লারাইড দ্রবণ তবক্তিসাস কপার ইথানাইতডর  া অধ্ঃতক্ষপ লেস । তকনু্ত ইতথন এ তবক্তিসা লেস না ।  

 তবক্তিসা---- 

iii) লোতমন দ্রবণ পরী ক্ষাঃ  

 ইথাইন লোতমতনর া বতণ র দ্রবতণর াতথ যুে তবক্তিসাস  1,1,2,2-লটট্টাতোতমা ইতথন  উৎপন্ন কতর ।  

তকনু্ত ইতথন এ তবক্তিসা লেস না ।  

 তবক্তিসা--- 

 

 ঘ)উদ্দীপতকর তবক্তিসাটট ম্পন্ন কতর পাই –  



 তবক্তিসাঃ  

 

তবক্তিসা অনুাতর  C  ও  D   লযৌগেবস  তা যথািতম লবনক্তজন  ও টুইন । নাইতরলন তা 

ইতক্ট্রনাকঅ প্রতেস্থাপন তবক্তিসা ।লবনক্তজন ও টততনর মতধ্য টুইন  ইতক্ট্রনাকঅ প্রতেস্থাপন তবক্তিসার 

লক্ষতত্র অতধ্ক ক্তিস ।লকননা , টুইতনর লবনক্তজন বতসর াতথ বস ক্তিস কারী  গ্রুপ   (-CH3 ) মূক 

তবেযমান থাতক । লবনক্তজন বতসর াতথ –CH3 যুি ত তমথাইতর    C__H        বন্ধন লভতে ইতকরন 

লজাশ লবনক্তজন বতসর অতথ া  ও পযারা অবস্থাতন অনুরণা্তনর মাধ্যতম প্রতবল কতর এবং এ েুটট অবস্থাতন 

ইতকরন ঘনত্ব বকৃ্তদ্ধ পাস । তমথাই মূক  লবনক্তজন বতস অতথ া ও পযারা অবস্থাতন ইতকরন ঘনত্ব 

বাতশতস লেস বত নেুন প্রতেস্থাপক এ েুটট স্থাতন আিমণ কতর এবং অতথ া ও পযারা উৎপাে ৃটষ্ট কতর । 

োই ইতক্ট্রনাকঅ তবক্তিসাস অথ াৎ নাইতরলতন লবনক্তজন অতপক্ষা টুইন অতধ্ক ক্তিস ।  

 তবক্তিসাঃ   

অপরতেতক লবনক্তজতনর লক্ষতত্র লকাতণা ক্তিসকারী পাশ্ব তলক যুি না থাকাস টুইতনর মতো লকাতনা 

অনুরূপ ঘটনা ঘতট না । োই লবনক্তজতনর নাইতরলন  তবক্তিসা কক্ষোপমাত্রাস  স না । এজনয এতক 

একটু উত্তপ্ত  করতে স ।  

 তবক্তিসাঃ   

 

ুেরাং উপতরাি তবতেষ্ণ লথতক বা যাস , লবনক্তজন ও টুইতনর মতধ্য টুইন  ইতক্টনাকঅ প্রতেস্থাপন 

অথ াৎ নাইতরলন তবক্তিসাস অতধ্ক ক্তিস ।  



 ২। 

ক) কাইরা কাব ন কী ?                                                                                                                     ১ 

 খ) লফন অম্লধ্ররমী লকন ?                                                                                                              ২ 

 গ) তগ্রগনাড তবকারক লথতক উদ্দীপতকর   B  লযৌগটটর প্রসু্ততে মীকরণ   লতখা ।                           ৩ 

 ঘ) উদ্দীপতকর      C ও  D     লযৌগেবতসর মতধ্য লকানটট লকন্দ্রাকঅ যুে তবক্তিসাস অতধ্ক ক্তিস ? 

তবতেণকতরা ।                                                                                                                                  ৪      

                                          ২নং প্রতশ্নর উত্তর   

 ক)লকাতনা লযৌতগর লয কাব তনর াতথ যুি চারটট গ্রপ বা মূক পর স্পর  তভন্ন লই কাব নতক অপ্রতেম 

কাব ন বা কাইরা কাব ন ব ল । 

খ) লফন অম্লধ্মঅ । কারণ লফনত উপতস্থে  লবনক্তজন বতস অনুরণা্তনর মাধ্যতম  O---H বন্ধন 

ইতকরন লজাশ লবনক্তজন বতসর তেতক ধ্াতবে স । এ কারতণ   O---H বন্ধন েুব  তস পতশ ।ফত H+ 

আসন েযাগ কতর লফন তফলনট আসতন রূপান্ততরে স ।  

 তবক্তিসাঃ  



োছাশা  লফন েীে ক্ষার  NaOH এর াতথ তবক্তিসা কতর  বণ  ও  পাতন উৎপন্ন কতর । তবক্তিসা 

 

 োই লফন অম্লধ্মঅ ।  

 গ) উদ্দীপতকর    A  লযৌগটট তা    CH3CH2CH2 –OH                  (লপ্রাপান )। এর অবস্থান মাণুটট 

তা   CH3CH(OH)CH3          (লপ্রাপান—2 ) অথ াৎ 2০ অযাতকা  ।  

 তগ্রগনাড  তবকারক  লথতক   লযৌতগর ( 20অযাতকা ) প্রসু্ততেঃ   

 ইথানযা তগ্রগনাড  তবকারতকর াতথ তবক্তিসা কতর প্রথতম যুে লযৌগ উৎপন্ন কতর । পতর  উৎপন্ন যুে 

লযৌগতক আদ্র তবতেতে করত  2০ অযাতকা (  B  ) উৎপন্ন স ।  

 তবক্তিসাঃ   

 

ঘ ) উদ্দীপতকর তবক্তিসােবস  ম্পন্ন কতর পাই ---   

 



  

 

তবক্তিসা অনুাতর  Cও  D         লযৌগেবস  তা যথািতম  লপ্রাপানযা  ও লপ্রাপাতনান । লপ্রাপানযা  ও 

লপ্রাপাতনাতনর মতধ্য  লকন্দ্রাকঅ যুে তবক্তিসাস লপ্রাপানযা অতধ্ক ক্তিস । এর কারণ তা েুটট , যথা – 

একটট  তা ইতকরনীস প্রভাব  ও অপরটট  তা  লিতরক বাধ্া ।  

 ইতকরনীস প্রভাবঃ  অযাকাই মূক  লযমন - --CH3  ,  -C2H5               তা ধ্নাত্নক আতবলধ্মঅ 

অথ াৎ  ইতকরন ঘণত্ব  লযাগানকারী ।  োই    - --CH3        মূক  কাব নাই কাব তনর ধ্নাত্নক চাজ হ্রা 

কতর । ফত তনউতক্লওফাইতর আিমতনর লক্ষত্র হ্রা পাস ।   

 লিতরক বাধ্াঃ কাব নাই কাব তন যুি অযাকাই  মুতকর  ংখযা যে লবতল স , তনউতক্লওফাইতর 

আিমতনর পথ েেই ংকুতচে স ।এরূপ লবতল ংখযক মূক দ্নারা  লকাতনা আিমণকারী মূতকর 

প্রতে  ক্তত্রমাক্তত্রক স্থাতনক বাধ্া ৃটষ্ট করাতক লিতরক বাধ্া  বা স ।লপ্রাপানযাতর  কাব নাই মূতক ১টট  H 

পরমাণু  এবং   ১টট  -C2H5    মূক তবেযমান;  তকনু্ত লপ্রাপাতনাতন ২টট  -CH3 মূক  যুি থাকাস  এতে 

লিতরক বাধ্া  লবতল স । ফত  লপ্রাপানযা অতধ্ক ক্তিস স । এতের ক্তিসোর িম তা ---  

 তবক্তিসাঃ  

 



  ৩।   

 

ক) াইতজফ নীতে কী.?                                                                                                                     ১ 

 খ) SN1 তবক্তিসা বযাখযা কর ।                                                                                                             ২ 

 গ) A লথতক েুতম তকভাতব  তবউতটন প্রসু্তে করতব ?                                                                             ৩ 

 ঘ ) B লযৌগটট  অযাড ঘনীভবন তবক্তিসা লেস তকনু্ত কযাতনজাতরা  তবক্তিসা লেস না – লযৌক্তিক তবতেণ  

কতরা ।                                                                                                                                              ৪ 

                                           ৩ নং প্রতশ্নর উত্তর   

 ক) যাতাতজতনা অযাতকন  লথতক HX  অপারতনর লবাস লয কাব তন কম ংখযক  তবটা াইতরাতজন 

থাতক  লই  কাব ন লথতক  H পরমাণু  আফা  কাব তনর       HX    রূতপ অপাতরে  তস  অযাতকন 

উৎপন্ন  কতর ।  

 খ) লয ক  তনউতক্লওতফতক  প্রতেস্থাপন  তবক্তিসার গতে  একটটমাত্র তবক্তিসতকর  ঘনমাত্রার  উপর 

তনভরলী  োতেরতক  এক  আণতবক তনউতক্লওতফতক  প্রতেস্থাপন   SN1তবক্তিসা  বত । লযমন ---  

 তবক্তিসাঃ  

 

 

এক  আণতবক তনউতক্লওতফতক  প্রতেস্থাপন   SN1তবক্তিসা   েুই ধ্াতপ ঘতট । SN1 তবক্তিসা েুই ধ্াতপ  

ঘটতও  তবক্তিসার গতে  প্রথম ধ্াতপর উপর  তনভর কতর ।  এই তবক্তিসা  30  অযা কাই  যা াইতডর  



লক্ষতত্র বতচতস ভাতা স । কাতব া-কযাটাসন গঠতনর কারতণ তবক্তিসাটট লপাার দ্রাবতক ভাতা স । এই 

তবক্তিসা াতরর উপর  তনউতক্লওফাইতর  ঘনমাোর  লেমন লকাতনা প্রভাব লনই ।   

 গ)  উদ্দীপতকর  A ও  B    তা চার কাব ন তবতলষ্ট  লযৌগ  এবং উভসই  2 ,4  DNP  এর াতথ কমা – 

ুে অধ্ঃতক্ষপ  লেস  এবং A  লযৌগটট টতন তবকারতকর াতথ   েপ ণ  উৎপন্ন কতর  না োই   লযৌগটট  

তা তবউটাতনান ।   

 তবউটাতনান লথতক  তবউতটন প্রসু্ততেঃ তবউটাতনানতক তক্লতমনন  তবজারণ  তবক্তিসার মাধ্যতম  তবউতটন 

প্রসু্তে করা যাস । তবউটাতনানতক  ক্তজংক অযামাগাম ( Zn-Hg  )  ওগাষ HCl      তযাতগ  তবজাতরে  

করত  তবউটাতনাতনর কাব নাই মূকটট (  -CO-  ) রাতর  তবজাতরে তস  তমতথতন মূতক  পতরণে 

তস  তবউতটন উৎপন্ন  কতর ।  

  তবক্তিসা    

 

ঘ) উদ্দীপতকর    লযৌগটট তা তবউটানযা  । 

 আমরা জাতন, ঘু (  NaOH  )  দ্রবলণর উপতস্থতেতে  আফা  াইতরাতজন পরমাণু তবতলষ্ট  অযাতডাইড  

বা তকতটাতনর েুটট অণু পরস্পর যুি  তস তবটা াইতরাক্তি অযাতডাইড  বা তবটা াইতরাক্তি তকতটান 

উৎপন্ন কতর । এ তবক্তিসাতক  অযাড ঘনীভবন তবক্তিসা  বত । অথ াৎ আফা াইতরাতজন ম্বতে  

অযাতডাইড  বা তকতটান  অযাড ঘনীভবন  তবক্তিসা লেস । তবউটানযা অযাড ঘনীভবন তবক্তিসাস 

অংলগ্রণ  কতর  কারণ  তবউটানযাতর  অণুতে আফা াইতরাতজন তবেযমান । োই  েুই  তবঊটানযা 

ঘ ু NaOH   এর উপ তস্থতেতে  তবক্তিসা কতর অযাড  উৎপন্ন কতর ।  

  CH3CH2CH2CHO +  CH3CH2CH2CHO -----NaOH(ঘ)ু)-------- 

CH3CH2CH2CHOHCH2CH2CH2CHO (5-াইতরাক্তি অক্টানযা )   

 অপরতেতক  লযব অযাতডাইতড আফা াইতরাতজন পরমাণু  লনই  োরাই মূে  কযাতনজাতরা 

তবক্তিসাস অংলগ্রণ  কতর । লযতেু তবউটানযাত  আফা াইতরাতজন তবেযমান োই এটট  কযাতনজাতরা 

তবক্তিসা তেতব না । 

 2 CH3CH2CH2CHO --------NaOH(50% )---- No reaction   



 ৪।    

 

ক) প্ল্াতিতটট কী ?                                                                                                                           ১ 

 খ) SO3  একটট ইততক্ট্রাফাই  লকতনা ?                                                                                            ২ 

 গ) X লযৌগ তে কাতব াক্তিতক এতড প্রসু্ততে মীকরণ বণা্ না কতরা                                                 ৩ 

 ঘ) IR বণ াীর াাতযয      B ও  Z         লযৌতগর  কায করীমূক  পাথ কযকরণ  ম্ভব – তবতেণ কতরা  । ৪ 

                                         ৪ নং প্রতশ্নর উত্তর   

 ক) োপ প্রতসাতগ পতমার বসু্তর নমনীসো এবং চাপ প্রতসাতগ এর তবতভন্ন আকৃতে াভ করার ধ্ম তক 

প্ল্াতিতটট  ব ল ।  

খ) যতেও SO3 একটট প্রলম অণু ; েতব এর অনুরণা্নকাত াফার পরমাণুতে একটট ধ্নাত্নক আধ্ান বা 

চাজ ৃটষ্ট স । ফত SO3 ইতকরন আকঅ বা ইততক্ট্রাফাই রূতপ কাজ করতে পাতর । লযমন – 

 

ইতকরন আকঅ তবকারক SO3 লবনক্তজন বতসর পাই ইতকরন দ্নারা আকৃষ্ট তস 



লবনক্তজনবতসরএকটটকাব তনর াতথ ধ্নাত্নক কাতব াতনসাম আসন বা তগমা জটট উৎপন্ন স।

 

  গ) উদ্দীপতকর লপ্রাপাইন  Pd ও  BaSO4 এর তমে প্রভাবতকর উপতস্থতেতে   গযাতর াতথ যুে তবক্তিসাস 

লপ্রাতপন (X) উৎপন্ন  কতর । 

 

  X অথ াৎ লপ্রাতপন তে কাতব াক্তিতক এতড প্রসু্ততেঃ  লপ্রাতপন েীে জারক  লযমন উত্তপ্ত অম্লীস   

KMnO4   দ্রবণ দ্নারা জাতরে তস লপ্রাপানতসক এতড উৎপন্ন কতর ।   

 তবক্তিসা 

 

 ঘ) উদ্দীপতকর লপ্রাপাইন 20% H2SO4      ও  2%  মারতকউতরক াতফতটর উপ্সতথতেতে 60-700C  

োপমাত্রাস পাতনর াতথ ংতযাজতনর ফত লপ্রাপাতনান উৎপন্ন কতর । অপরতেতক লপ্রাতপন (X  ) 

কক্ষোপমাত্রাস গাষ    H2SO4  এর াতথ যুে তবক্তিসাস   iso   লপ্রাপাই াইতরাতজন াতফট  এবং 



এতকআদ্র তবতেণ করত  লপ্রাপান-2  উৎপন্ন স । উদ্দীপতকর তবক্তিসাটট 

 

ুেরাং  Bও  Z    লযৌতগর কায করী মূক যথািতম  -CO- ও   -OH  । 

  IR বণ াীর াাতযয  B ও   Z লযৌতগর কায করীমূতকর পাথ কযকরণঃ   

 উদ্দীপতকর লপ্রাপাইন লথতক াইতরলতনর মাধ্যতম প্রাপ্ত লযৌগটট তে লপ্রাপাতনান । এতে কায করীমূক 

তততব রতসতছ কাব তন গ্রপ  ( -CO- ) ।   -CO_- গ্রতপর জবতলষ্টমূক েীক্ষা্ ণ  IR বযান্ডটট চরাচর 

1715cm-  তিকুতসন্সীতে পতরতক্ষে স । উতেতখে  লযৌতগ েুটট অযাকাই গ্রপ রতসতছ তবধ্াস এটট 

অযাতডাইড লথতক তনম্নের  তিকুতসক্তন্সতে ( অযাতডাইতডর ললাণ বযান্ড তে 1725cm-  ) ললাণ 

বযান্ড প্রেল ন কতর ।  উদ্দীপতকর Z  লযৌগটট একটট লতকন্ডারী অযাতকা । এ লযৌতগর  IR বযাতন্ড (-OH  

) মুতকর ললাণ বযান্ডটট পতরতক্ষে তব 3600—3300 cm- । এটট একটট প্রলস্ত  বযান্ড । B  লযৌতগ এটট 

অনুপতস্থে থাকতব । Z  লযৌতগ C=O  গ্রপ না থাকাস এতক্ষতত্র 1700cm-  এর কাছাকাতছ লকাতনা   বযান্ড  

লেখা যাতব  না ।  Z লযৌতগ  -OH গ্রতপর অক্তিতজতনর াতথ কাব নযুি (  C-O ) রতসতছ ।  

20অযাতকাতর লক্ষতত্র   প্রারণ বযান্ড টট লেখা যাতব 1100cm- কম্পাতঙ্ক ।  

 ুেরাং  IR বণ াতর মাধ্যতম উদ্দীপতকর   Bও  Z  লযৌগতক  তজই পাথ কয  করা যাতব । 

  ৫।  

ক)ুকা তবকারক কাতক বত ?                                                                                                        ১ 



 খ) মাকতনকভ নীতে বযাখযা কতরা ।                                                                                                     ২ 

গ) উদ্দীপতকর A  লযৌগ তে জ্বর ও বযথানালক একটট ঔধ্ প্রসু্ততে মীকরণ লতখা ।                     

৩ 

ঘ) উদ্দীপতকর  C  এবংD  লযৌতগর মতধ্য লকানটট ইতক্ট্রনাকী প্রতেস্থাপন তবক্তিসাস অতধ্ক ক্তিস ? 

অনুরণা্ন তবতেণ কতরা ।                                                                                                             ৪ 

                                                  ৫ নং প্রতশ্নর উত্তর  

 ক) অনাদ্র ZnCl2  এবং  গাষ HClএর তমেণতক ুকা তবকারক বত । 

 খ) অপ্রতেম , অম্পিৃ লযৌতগর াতথ অপ্রতেম তবকারতকর যুে তবক্তিসাস তবকারক অনুর ঋনাত্নক 

অংল াধ্ারণে অম্পিৃ লযৌতগর পাই বন্ধনযুি লয কাব তন কম ংখযক াইতরাতজন পরমাণু আতছ  

লটটতে যুি স ।  লযমন লপ্রাতপতনর াতথ  HBr  এর তবক্তিসাস প্রধ্ান উৎপাে তব   iso--লপ্রাপাই 

লোমাইড }।   

 তবক্তিসাঃ 

 

   গ) উদ্দীপতকর  লযৌগটট  তা ইথাইতনর রাইমার অথ াৎ   লযৌগটট তা লবনক্তজন । লফনতক  ক্তজংকা্  

  লুষ্ক পােন করত লবনক্তজন পাওসা যাস । ুেরাং   লযৌগটট তা  লফন ।  

  পযারাতটাম প্রসু্ততেঃ  লফনতক কক্ষোপমাত্রাস  ঘ ু HNO3 দ্নারা তবক্তিসা করত 2-নাইতরাতফন  ও 

4- নাইতরাতফনতর তমেণ পাওসা যাস ।তমেণ তে 4-নাইতরাতফনতক পথৃক কতর   Sn ও  HCl   দ্নারা 

তবজাতরে করত 4- অযাতমতনা লফনত পতরণে স । 4-- অযাতমতনা লফনতক ইথাতনাতসক অযানাইরাইড                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

দ্নারা অযা তটাইতলন  করত   অযাততটা -4- অযাতমতনা লফন ( 4- াইতরাক্তি অযাতটযাতনাইড ) বা 

পযারাতটাম উৎপন্ন স ।  



 তবক্তিসাঃ 

ঘ) উদ্দীপতকর তবক্তিসাটট তনমা্রূপঃ    

 

 তবক্তিসাঃ 

 

ুেরাং উদ্দীপতকর  C  ও  D  লযৌগেবস তা যথািতম নাইতরাতবনক্তজন ও অযাতনতন । নাইতরাতবনক্তজন 

ও অযাতনততনর মতধ্য অযাতনতন ইতকরন আকঅ প্রতেস্থাপন  তবক্তিসাস অতধ্ক ক্তিস । তনতম্ন ো 

আতাচনা করা তা ----N H2--লবনক্তজন বস ক্তিসকারী মূক । অযাতনতন অনুতে –NH2 ধ্নাত্নক 

লমতামাতরক প্রভাব দ্নারা এর তনঃে ইতকরন লজাশ  লবনক্তজন বতস লঠত লেস । েখন অনুরণা্তন (ii)  

--(iv) নং কাঠাতমাতে অতথ া ও পযারা অবস্থাতন ইতকরন ঘনত্ব বকৃ্তদ্ধ লপতস  লবনক্তজন বস অতধ্ক ক্তিস 

স ।  



    

 তবক্তিসাঃ  

 

   আবার –NO2 মূক লবনক্তজন বস ক্তিস হ্রাকারী মূক ।এটট লবনক্তজন বতস উপতস্থে লথতক 

ইতকরন তনতজর তেতক লটতন তনতস  লবনক্তজন চতির ইতকরন ঘনত্ব হ্রা কতর ।অথ াৎ -NO2মূতকর 

জনয অতথ া ও পযারা অবস্থাতন ইতকরন ঘনত্ব কতম যাস । ফত লবনক্তজন চতির ক্তিসো হ্রা পাস ।  



 তবক্তিসাঃ 

ুেরাং ইতক্ট্রনাকঅ প্রতেস্থাপন তবক্তিসাস      C ও D      এর মতধ্য   D  লযৌগটট লবতল ক্তিস । 

                                                                                                

                                                              মাপ্ত  


