
  

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

CHEMISTRY 

[Pharmaceutical Chemistry (T2)] 

Paper : UGP/S.C./404/SEC-2 

Course ID : 41410 

Time: 2 Hours                         Full Mark: 40 

The figures in the margin indicate full marks. 

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

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণমান ক্ষনশ্নদণশক | 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব| 

1. Answer any five questions (যয যকানও পাাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও)           5×2 = 10 

a) Give an example of sulfa drug used in the treatment of bacterial infection. Draw its 

structure. 

ক)  বযাকশ্নিক্ষরয়া সংক্রমশ্নণর ক্ষচক্ষকৎসায় বযবহৃে সািফা ওষুশ্নের উদাহরণ দাও। এর গঠন আাঁক। 

b) Give an example of antifungal agent. Give its structure. 

খ) একটি অ্যাক্ষি-ফাঙ্গাি এশ্নেি-এর উদাহরণ দাও। এর গঠনাকৃক্ষে যদখ্াও। 
c) Describe the synthesis of Trimethoprim. 

গ) ট্রাইশ্নমশ্নর্থাক্ষপ্রম-এর সংশ্নেষণ আশ্নিাচনা কশ্নরা। 
d) What is Chloroquine used for? Draw its structure. 

ঘ) যলাশ্নরাকুইন ক্ষকশ্নসর েনয বযবহৃে হয়? এর গঠন আাঁক। 
e) What is the difference between generic name and brand name of a drug? 

ঙ) যেশ্ননক্ষরক নাম এবং একটি ওষুশ্নের ব্র্যান্ড নাশ্নমর মশ্নেয পার্থ ণকয কী? 

f) What products are produced in the aerobic respiration from 1 mole of glucose? Give 

the reaction. 

চ) 1 যমাি গ্লুক োজ যর্থশ্নক বায়বীয় শ্বাস-প্রশ্বাশ্নস কী কী পণয তেক্ষর হয়? ক্ষবক্রক্রয়া দাও। 

g) Give the structure of a -lactam antibiotic and its use. 

ছ) একটি -িযাকিাম অ্যাক্ষিবাশ্নয়াটিশ্নকর গঠন এবং এর বযবহার দাও। 

h) Which vitamin contains metal in its structural part? Give its commercial source. 

জ) যকান ক্ষভিাক্ষমশ্ননর গঠনগে অ্ংশ্নশ োেু র্থাশ্নক? এর বাক্ষণক্রেযক উৎস দাও। 
 

2. Answer any four questions (যে যকোনও চোরটি প্রশ্নের উত্তর দাও)           4×5 = 20 

a) Give the synthetic route of paracetamol from p-nitrophenol. What are the demerits of 

this process? Give alternative useful synthesis.          2+1+2 = 5 

ক) p-নাইশ্নট্রাশ্নফনি যর্থশ্নক পযারাক্ষসিামশ্নির ক্ষসশ্নেটিক রুি দাও। এই প্রক্রক্রয়ার অ্সুক্ষবো ক্ষক? ক্ষবকল্প 

দরকারী সংশ্নেষণ দাও। 

b) Give the retrosynthetic analysis of Ibuprofen and Phenobarbital .               2.5+2.5 = 5 

খ)  আইবুশ্নপ্রাশ্নফন এবং যফশ্ননাবারক্ষবিাশ্নির যরশ্নট্রাক্ষসশ্নেটিক ক্ষবশ্নেষণ দাও। 



  

c) Write down the name and structure of an antiviral agent. Describe its synthesis. 

Mention one side effect of it.                                             2+2+1 = 5 

গ) একটি অ্যাক্ষি-ভাইরাি এশ্নেি–এর নাম ও রাসায়ক্ষনক গঠন যিশ্নখ্া। এর সংশ্নেষণ আশ্নিাচনা কশ্নরা।    

এর একটি পাশ্ব ণপ্রক্ষেক্রক্রয়া উশ্নেখ্ কশ্নরা। 

d) What is dapsone used for? Give the name of the prodrug of dapsone and its synthesis. 

What is PABA?                  1+(1+2)+1 = 5 

ঘ) ড্যাপশ্নসান ক্ষকশ্নসর েনয বযবহৃে হয়? ড্যাপশ্নসাশ্ননর যপ্রাড্রাগ এবং এর সংশ্নেষশ্নণর নাম দাও। PABA   

ক্ষক? 

e) What will happen when lactic acid is produce in your muscle and how the problem 

resolves? What will happen when same microorganism separately allowed 

fermenting in presence of oxygen and absence of oxygen?     (1+1)+3 = 5 

ঙ) যপশীশ্নে িযাকটিক অ্যাক্ষসড্ তেক্ষর হশ্নি কী ঘিশ্নব এবং কীভাশ্নব সমসযাটি সমাোন হশ্নব? অ্ক্রিশ্নেশ্ননর 

উপক্ষস্থক্ষেশ্নে এবং অ্ক্রিশ্নেশ্ননর অ্নুপক্ষস্থক্ষেশ্নে একই অ্ণুেীবশ্নক আিাদাভাশ্নব গা াঁেন করশ্নে ক্ষদশ্নি কী 

ঘিশ্নব? 
f) What is Penicillin? Who discovered it? Give the chemical name and structure of 

Penicillin G. For which purpose Penicillin G is used?                            1+1+2+1 = 5 

চ) যপক্ষনক্ষসক্ষিন ক্ষক? এটির আক্ষবষ্কারক যক? যপক্ষনক্ষসক্ষিন G-এর রাসায়ক্ষনক নাম এবং রাসায়ক্ষনক গঠন 

যিশ্নখ্া। যপক্ষনক্ষসক্ষিন G ক্ষক উশ্নেশয–এ বযবহৃে হয়? 

 

3. Answer any one question (যে যকোনও একটি প্রশ্নের উত্তর দাও)         1×10 = 10 

a) Draw the structure of citric acid. Give the natural sources of citric acid and its uses. 

Name one microorganism used for the fermentation of citric acid. What are the 

optimum temperature and pH of the brooth? What factors control the formation of 

citric acid?        1+(1+1)+1+2+4 = 10 

ক) সাইটট্রক অ্যাক্ষসশ্নড্র গঠন আাঁক। সাইটট্রক অ্যাক্ষসশ্নড্র প্রাকৃক্ষেক উৎস এবং এর বযবহার দাও। 

সাইটট্রক অ্যাক্ষসড্ গা াঁেশ্নন বযবহৃে একটি অ্ণুেীশ্নবর নাম বি। য াশ্নির সশ্নব ণাত্তম োপমাত্রা এবং 

ক্ষপএইচ কে? সাইটট্রক অ্যাক্ষসশ্নড্র গঠন ক্ষনয়ন্ত্রণ কশ্নর যকান উপাদান? 

b) Name the structural units of streptomycin and draw their structures. Why 

streptomycin is highly water soluble? How it works?    (3+3)+4 = 10 

খ) যেশ্নটামাইক্ষসশ্ননর গাঠক্ষনক একশ্নকর নাম দাও এবং োশ্নদর গঠন আাঁক। যকন যেশ্নটামাইক্ষসন 

অ্েযন্ত েি-এ দ্রবণীয়? ক্ষকভাশ্নব এিা কাে কশ্নর? 
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