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The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 
 

                                                            Answer any eight questions.                                           5×8 = 40 
 

1. Give the names and structures of the monomer(s) used in the synthesis of (i) Polystyrene  (ii) PVC, 
(iii) Polypropylene (iv) Bakelite and (v) PET.                                                                                  05 

 i) পিল াইিরন ii) িপিভিস iii) পিলে ািপিলন   iv) বেকলাইট v) পট (PET) সংে ষেণ ব ব ত মেনামার র (বা িলর) 
নাম ও গঠনসংেকত দাও।                                                                                                                                                                                                         

 
2. Classify polymers with suitable examples based on the magnitude of intermolecular forces between  
     polymeric units.                                                                                                                                 05 

 পিলেমিরক একক িলর মেধ  ি য়াশীল আ রাণিবক বলসমূেহর তী তার িভি েত পিলমার িলর উপযু  উদাহরণ সহেযােগ 
ণীিবভাগ কর। 

3. Write down the steps involved in addition polymerisation and give a brief account of these steps. 05 

 এক  সংেযািজত ব লীভবন িবি য়ার িবিভ  ধাপ িল লখ ও ইহােদর স ে  সংি  আেলাচনা কর। 

4. Define condensation polymerisation with example and also explain why it is often called as step   
polymerisation.                                                                                                                                 05 

 উদাহরণ সহেযােগ সংঘিনত ব লীভবন িবি য়ার সং া দাও এবং ইহােক ায়শই ধাপ ব লীভবন িবি য়া বেল কন 
আেলাচনা কর। 

5. What do you mean by degree of polymerization? Calculate the degree of polymerization of a    
sample of polystyrene having an average molecular mass of 1,04,000.                                             05 

 ব লীভবন মা া বলেত কী বাঝ? এক  1,04,000 গড় আণিবক  িবিশ  পিল াইিরন নমুনার ব লীভবন মা া িনণয় 
কর। 

6. Which type of polymerisation is also known as ‘living polymerisation’ and why?                          05 

 কান ধরেণর ব লীভবন িবি য়ােক ‘জীব  ব লীভবন’ িবি য়াও বেল এবং কন? 

7. What do you mean by chain transfer agent? Comment on its significance.                                     05 

 শৃ ল পিরবতক এেজ  বলেত কী বাঝ? ইহার  িবষেয় মতামত দাও।   



8. Write down the expressions for number average molar mass ( ܯതതതത ) and weight average molar 
mass (ܯ௪തതതതത) of polymer and also state how are they related to each other.                                        05     

   এক  পিলমােরর সংখ া গড় আনিবক  ( ܯതതതത ) এবং ওজন গড় আনিবক ে র (ܯ௪തതതത) রািশমালাদু  
লখ। উহােদর পার িরক স ক  িববৃত কর।   

9.  Discuss the underlying principle of determination of molar mass of a polymer sample with the     
help of measurement of osmotic pressure of its solution.        05 

 বেণর অিভ বণ চাপ পিরমােপর সাহােয  কান এক  পিলমার নমুনার গড় আনিবক ওজন িনণেয়র নীিত  
আেলাচনা কর। 

10. A polymer sample contains 10 moles of polymeric chains having molecular mass of 10,000; 80 
moles of polymeric chains having molecular mass of 50,000 and another 10 moles of polymeric 
chains having molecular mass of 1,00,000. Calculate the number average molecular mass (Mn) and 
weight average molecular mass (Mw) of the polymer sample.       05  

 এক  পিলমােরর নমুনায় 10,000  আনিবক  িবিশ    পিলমার শৃ েলর  10 মাল, 50,000  আনিবক  

িবিশ  পিলমার শৃ েলর  80 মাল এবং 100000  আনিবক  িবিশ    পিলমার শৃ েলর  10 মাল উপি ত। 
নমনুা র  সংখ া গড় আনিবক  ( ܯതതതത ) এবং ওজন গড় আনিবক  (ܯ௪തതതത) িনণয় কর।   
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