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প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি প্রশ্নের পূর্মাশ্নের
ণ
লেশ্নদণশক৷
পরীক্ষার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব লেশ্নের ভাষায় উত্তর লদশ্নে হশ্নব৷

1. Answer any three questions:

1×3 = 3

যয যকাশ্নো লেেটি প্রশ্নের উত্তর দাও৷
a) Give an example of natural polymer.
প্রাকৃলেক পলিমাশ্নরর একটি উদাহরর্ দাও৷
b) Which of the following is correct? Rubber is heated with sulphur and the process is
known: sulphonation OR vulcanization.
রাবারশ্নক সািফার সহশ্নযাশ্নে উত্তপ্ত করার পদ্ধলেটি হি – ভািকযাোইশ্নেশে অর্থবা
সািশ্নফাশ্নেশে৷ যকােটি সটিক?
c) Give an example of condensation polymer.
সংঘলেে পলিমাশ্নরর একটি উদাহরর্ দাও৷
d) Draw the structure of the monomer used for the preparation of polyethene.
পলিলর্থে- এর মশ্নোমাশ্নরর েিে সংশ্নকে যিখ্।
e) Which of the following has amide linkages?
Nylon or polystyrene.
লেম্নলিলখ্ে যকাে্ পলিমাশ্নরর মশ্নযয অযামাইড কাযকরী
ণ
মূিক বেণমাে?
োইিে অর্থবা পলিস্টাইলরে।
f) Expand the abbreviation of PVA.
PVA- এর পুশ্নরা োম যিখ্।
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g) Polyethene is soluble in water. State whether the statement is true or false.
পলিলর্থে েশ্নি দ্রাবয। উক্তিটি সটিক অর্থবা ভূ ি ো উশ্নেখ্ কর।
h) Give the structure of the monomer used for the synthesis of polymer –[-CH2C(CH3)2-CH2-C(CH3)2-]n–[-CH2-C(CH3)2-CH2-C(CH3)2-]n- পলিমার-এর মশ্নোমাশ্নরর েিে সংশ্নকে যিখ্।
i) Which state in our country is the major producer of natural rubber?
আমাশ্নদর যদশ্নশর যকাে রাশ্নেয সবশ্নেশ্নয় যবলশ প্রাকৃলেক রাবার উৎপন্ন হয়?

2. Answer any one question:

5×1 = 5

যয যকাশ্নো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও৷
a) (i) Define the term: polymerization.
পলিমালরশ্নেশে-এর সংজ্ঞা দাও।
(ii) If two different monomers A and B are combined, then write the different types
of copolymers formed with the help of schematic diagram.
লভন্ন দুটি মশ্নোমার যলদ A ও B হয়, েশ্নব

উৎপালদে যকাপলিমার সমূশ্নহর েিে

সংশ্নকে লেত্রালয়ে কর।

2+3 = 5

b) (i) What is meant by degree of polymerization (DP)? Calculate the molecular weight
of poly(vinyl chloride) whose DP is 500.
পলিমালরশ্নেশে-এর

মাত্রা

বিশ্নে

লক

যবাঝ?

পলিলভোইি

যলারাইড-এর

পলিমালরশ্নেশে-এর মাত্রা হি ৫০০, ওই পলিমাশ্নরর আেলবক গুরুত্ব ের্ো কর।
(ii) Give the formula of number average and weight average molecular weights of
polymers.
পলিমাশ্নরর সাংখ্য-েড় আেলবক গু্রুত্ব এবং ওেে-েড় আেলবক গু্রুত্ব প্রকাশক
সমীকরেগুলি দাও।

(1+2)+2 = 5

c) (i) Make sketches or diagrams showing linear, branched, and cross-linked polymers.
ররলখ্ক, শাখ্ালয়ে এবং আড়াআলড়ভাশ্নব যুি পলিমারগুলি লেত্রালয়ে কর।
(ii) Show the structural formula of the repeating unit that would be obtained in the
polymerization of CH2=CHCH3. Write the name of the polymer.
CH2=CHCH3-এর বহুিীভবশ্নে উদ্ভূে পলিমাশ্নরর েিে সংশ্নকে দাও৷ এই পলিমাশ্নরর
োম যিখ্৷

3+2 = 5
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3. Answer any one question:

4×1 = 4

যয যকাশ্নো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও৷
a) Define the following:
লেশ্নম্নািগুলির সংজ্ঞা দাও।
(i) Chain growth polymerization,
যুে পলিমালরশ্নেশে,
(ii) Vulcanization of natural rubber
প্রাকৃলেক রাবাশ্নরর ভািকযাোইশ্নেশে

2+2 = 4

b) Draw the structure of styrene monomer. Indicate the name and structure of functional
group present in nylon 66.
স্টাইলরে মশ্নোমাশ্নরর েিে সংশ্নকে দাও৷ োইিে-৬৬ এ উপলস্থে কাযকরী
ণ
মূিশ্নকর
োম ও সংশ্নকে দাও৷

2+2 = 4

c) What are secondary bond forces in polymers? Differentiate between thermoplastic
and thermosetting polymers.
পলিমাশ্নর উপলস্থে যেৌে বন্ধে শক্তিগুলি লক লক? োপ েমেীয় এবং োপ কটিে
প্লালস্টক এর মশ্নযয পার্থকয
ণ লেরূপে কর।

2+2 = 4

___________
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