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B.Sc. 4th Semester (Programme) Examination, 2022 

CHEMISTRY 

(Functional Group Organic Chemistry, Inorganic Chemistry, Coordination 

Chemistry and Transition Metal Chemistry) 

Paper : UGP/CHE/401/C-1D 

Course ID : 41418 

Time: 1 Hour 15 Minutes                                                                       Full Marks: 25 

 

The figures in the right-hand side margin indicate marks. 

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

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমান ক্ষনশ্নদণ শক 1  

 পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব 1  

 

1. Answer any five questions from the following:                15 = 5 

যয যকাশ্ননা পাাঁ চটি প্রশ্নের উত্তর দাও :                     

 

(a) What is mutarotation? 

    ক্ষমউটাশ্নরাশ্নটশন ক্ষক ? 

(b) Give an example antiknock compound? 

    আক্ষিনক যযৌগর উদাহরণ দাও 1 

(c) Zinc is not transition element – why? 

     ক্ষেঙ্ক সক্ষিগে যমৌি নয় - যকশ্ননা ? 

            (d) What is co-ordination number? 

     যকাঅক্ষডণ শ্ননশ নাম্বার ক্ষক ? 

            (e) Define isoelectric point. 

     সমেক্ষ়িৎ ক্ষবনু্দ ক্ষক ? 

(f) Write down composition of superphosphate. 

      সুপারফসফাশ্নটর সংযুক্ষি যিশ্নখ্া 1 

(g) Write the most stable oxidation state of La? 

      La-এর স্থায়ী োরণ অবস্থা ক্ষিশ্নখ্া 1  

(h) Convert: রূপান্তর কশ্নরা: 

COOH
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2. Answer any two questions from following:                           52 = 10 

            যয যকাশ্ননা দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 

        (a)  (i) Define - Determinate error and Indeterminate error.           2+1+2 = 5 

                            সংজ্ঞা দাও: ক্ষনর্ণারণ ত্রুটি ,অক্ষনর্ণাক্ষরে ত্রুটি 

                    (ii) What is watergas? 

                        ওয়াটারগযাস ক্ষক ? 

                    (iii) Give example of one N-containing and one P-containing fertilizer? 

                         একটি N-যুক্ত এবং একটি P-যুক্ত সাশ্নরর উদাহরণ দাও 1      

  (b)  (i) What is lanthanide contraction?               1+2+2 = 5 

                         িশ্নেনাইড সংশ্নকাচন ক্ষক ? 

                    (ii) Give example of one strong field and one weak field complex?  

                         একটি স্ট্রংক্ষফল্ড ও একটি উইকক্ষফল্ড  েটিি যযৌগর উদাহরণ দাও 1 

                    (iii) CH3NH2 and PhNH2 - which one more basic and why? 

                          CH3NH2 and PhNH2- যকানটি অক্ষর্ক িারকীয় এবং যকন ? 

              (c)  (i) Convert : CH3COOH    HCOOH             2+2+1 = 5 

                          রূপান্তর কশ্নরা : CH3COOH   HCOOH                        

                    (ii) Give the BAc2 mechanism of alkaline hydrolysis of ester.   

                               এস্টার হাইশ্নরািাইক্ষসস এর BAc2 ক্ষবক্ষিয়া এর যকৌশিটি যিশ্নখ্া 1 

                        (iii) What is Setting of cement? 

                                যসটিং অফ ক্ষসশ্নমি ক্ষক ?                                                               

              (d)  (i)  Outline Strecker synthesis of glycine.                       2+2+1 = 5 

                          যস্ট্রকার পদ্ধক্ষেশ্নে গ্লাইক্ষসন প্রস্তুে কশ্নরা 1 

                    (ii)  Explain structure of [FeF6]
3- using VBT. 

                          [FeF6]
3- এর গঠন ভযাশ্নিন্স বন্ড েশ্নের সাহাশ্নযয বযাখ্যা কশ্নরা 1    

                    (iii) How many significant number in 1.20 ? 

                          1.20 এর কে গুক্ষি যর্থার্থণ সংখ্যা আশ্নে ?                                      

 

       3.    Answer any one question from following:              101 = 10 

                 যয যকাশ্ননা একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 

 

(a) (i) Complete the following reaction :             2+2+2+2+2 = 10 

               ক্ষনশ্নচর ক্ষবক্ষিয়াটি সমূ্পণণ কশ্নরা : 

 
COOH COCl CONH2 NH2 NHCH3

? ? ? ?
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                       (ii) Short note (সংক্ষিপ্ত টীকা) :  

  H.V.Z Reaction. 

  H.V.Z ক্ষবক্ষিয়া 1 

(iii) Write down Werner’s Coordination Theory. 

       Werner’s Coordination েত্ব টি যিশ্নখ্া 1 

(iv) Difference between accuracy and precision. 

       যর্থাযর্থ ও ক্ষনভুণ িোর মশ্নর্য পার্থণকয যিশ্নখ্া 1 

(v)  MnO4
- is colored– Explain. 

       MnO4
-আয়ন বণণ যুি- বযাখ্যা কশ্নরা 1 

   

(b) (i) Write down general electronic configuration of f-block and d-block elements.                      

             f- block ও d -block যমৌশ্নির সার্ারণ ইশ্নিক্ট্রন ক্ষবনযাস ক্ষিশ্নখ্া 1   (1+1)+2+2+2+(1+1) = 10     

(ii) Convert : 

        রূপান্তর কশ্নরা : 

OH CH CH COOH

 
(iii) Why Zn2+salts are white but Cu2+ salts are blue? 

       Zn2+ িবনগুক্ষি সাদা ক্ষকন্ত Cu2+ নীি - যকশ্ননা ? 

(iv) How can you distinguish between 1o, 2o, 3o amine? 

       1o, 2o, 3 o অযাক্ষমন যক ক্ষকভাশ্নব পার্থণকয করশ্নব ? 

(v) Write down IUPAC name: 

        IUPAC নাম ক্ষিশ্নখ্া :  

        K3[Cr(CN)6] and [Cr(H2O)6]Cl3  

 

               

 

 

                                _____________ 

 


