




অ্যালডিহাইডির নামকরণ

C H3 − CH2 − CH2 − CHO

HO − CH2 − CH2 − CHO

NO2
∣

C H3 − C−CHO
∣
𝐶𝑙



C H3 − CH2 − CH2 − COOH

NO2
∣

C H3 − C   −COOH
∣
𝐶𝑙

COOH − CH2 − CH2 − COOH

কার্ বক্সিডলকএডিডির নামকরণ



POLL QUESTION-01

❑ IUPAC পদ্ধতিতি CH3–C≡C–CH3 এর নাম কী?

(ক) তিউটাইন

(খ) তিউট-2,3-আইন

(গ) তিউট-2-আইন

(ঘ) 3-তিউট-2-আইন



POLL QUESTION-02

❑ নামকরতে সংখযা ও সংখযার মাতে কী িসাতি হয়?

(ক) Full stop (.)

(খ) কমা (,) 

(গ) হাইতেন (-)

(ঘ)  ড্যাশ (—)



কাি বন-ড্াই-অক্সাইড্ হতি

অযালতকন ও অযালকাইন হতি

অ্যালডকডনর প্রস্তুডি



তড্কাি বক্সক্সতলশন হতি

অ্যালডকডনর প্রস্তুডি



ক্লাতরতনর সাতে

অ্যালডকডনর রািায়ডনক ডর্ক্সিয়া



POLL QUESTION-03

❑ তড্কাি বক্সক্সতলশনঅে বকী?

(ক) কাি বন হ্রাস করা

(খ) কাি বন িকৃ্সদ্ধ করা

(গ) কাি বক্সক্সল হ্রাস করা

(ঘ) কাি বক্সক্সল িকৃ্সদ্ধ করা



অক্সক্সতেতনর সাতে দহন তিক্সিয়া

অ্যালডকডনর রািায়ডনক ডর্ক্সিয়া



• ইোইল ক্লারাইড্ ক্েতক

অ্যালডকডনরপ্রস্তুডি



• ইোনল ক্েতক

অ্যালডকডনরপ্রস্তুডি



• হাইতরাতেন সংত ােন

H2C=CH2

অ্যালডকডনর ডর্ক্সিয়া



• পাতন সংত ােন

H2C=CH2

অ্যালডকডনর ডর্ক্সিয়া



• ক্রাতমন সংত ােন

H2C=CH2

অ্যালডকডনর ডর্ক্সিয়া



• পটাতশয়াম পারমযাঙ্গাতনট দ্বারা োরে

H2C=CH2

অ্যালডকডনর ডর্ক্সিয়া



• ইতেতনর পতলমারকরে

H2C=CH2

অ্যালডকডনর ডর্ক্সিয়া



POLL QUESTION-04

❑ অযালতকতন হাইতরাতেন সংত ােতন ক্কান প্রভািকটট

িযিহৃি হয়?

(ক) 26Fe

(খ) 25Mn

(গ) 27Co

(ঘ) 28Ni



POLL QUESTION-05

❑ অযালতকতন পাতন সংত ােতন ক্কান প্রভািকটট

দরকার?

(ক) H3PO4

(খ) H3PO3

(গ) H3PO2

(ঘ) H2SO4



• কযালতসয়াম কাি বাইড্ ক্েতক

অ্যালকাইডনর প্রস্তুডি



• হাইতরাতেন সংত ােন

HC≡CH

অ্যালকাইডনর ডর্ক্সিয়া



• ক্রাতমন সংত ােন

HC≡CH

অ্যালকাইডনর ডর্ক্সিয়া



• পাতন সংত ােন

HC≡CH

অ্যালকাইডনর ডর্ক্সিয়া



• ক্রাতমন দ্রিে পরীক্ষা (অযালতকতন) 

অ্িম্পৃক্তিার পরীক্ষা



• ক্রাতমন দ্রিে পরীক্ষা (অযালকাইতন)

অ্িম্পৃক্তিার পরীক্ষা



• ক্িয়ার পরীক্ষা (অযালতকতন) 

(KMnO4 + KOH)

অ্িম্পৃক্তিার পরীক্ষা



• ক্িয়ার পরীক্ষা (অযালকাইতন)

অ্িম্পৃক্তিার পরীক্ষা



• নামকরণঃ

1. CH3–CH–CH2–C–CH2–CHO

2. CH3–CH2–CH–CHO

CH3 CH3

C2H5

⃓ ⃓

⃓

CH2–CH2–CH2–CH3

⃓

3. CH3–CH2–CH–CH2–CH3

COOH
⃓

4. CH2=CH–CH2–CH2

COOH
⃓

5. CH3–CH2=CH–CH=C–CH2–CH3

CH2–CH2–CH3

⃓

প্রযাকটিিপ্রর্ডলম



1. HC≡C–CH3 + Br2 (দ্রিে) →

2. CH2–CH2–CH=CH2 + H2O + [O] →

3. C2H6 + Br2 (UV) →

4. HC≡C–CH3 + H2O (20% H2SO4 + 2% HgSO4) →

5. CH3–CH=CH2

1000 atm, 200℃, সামানয O2

ডর্ক্সিয়া



POLL QUESTION-06

❑ অযালকাইতনর সাধারে সংতকিকী?

(ক) CnH2n-2

(খ) CnH2n

(গ) CnH2n+2

(ঘ) C2nH2n-2



POLL QUESTION-07

❑ ইোইতন পাতন সংত ােতন ক্কানটট প্রত ােয?

(ক) 20% HgSO4, 2% H2SO4, 100℃

(খ) 20% H2SO4, 2% HgSO4, 100℃

(গ) 20% HgSO4, 20% H2SO4, 80℃

(ঘ) 20% H2SO4, 2% HgSO4, 80℃



W H I T E B O A R D




