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B.Sc. 6th Semester (Programme) Examination, 2021 

CHEMISTRY  

(Analytical Clinical Biochemistry) 

Paper : UGP/S.C./604/SEC-4                    

Course ID: 61410 

Time: 2 hours                                                                               Full Marks: 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 of the following questions:                                                             2×5 = 10 
যয যকানও পাাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও:  

a) What are the steps in carbohydrate metabolism?  

 কাশ্নব ণাহাইশ্নেি যমিাবক্ষিেশ্নমর পয ণায় ধাপ গুশ্নিা ক্ষক ক্ষক? 

b) Why amino acids are called zwitterions?  

আ্যক্ষমশ্ননা আ্যক্ষসডশ্নক েইুিার আ্য়ন বিা হয় যকন? 

c) Write down the open chain structure of glucose and fructose. 

গ্লুক োজ ও ফু্রকটোজ এর মুক্ত শৃঙ্খি গঠন অঙ্কন কশ্নরা। 

d) What is Nucleotide? 

ক্ষনউক্ষিওিাইড ক্ষক? 

e) Draw the structure of guanine base. 

গুয়াক্ষনন িারএর গঠন অঙ্কন কশ্নরা। 

f) What is the main constituent of urine? 

প্রস্রাশ্নবর মূি উপাদান ক্ষক? 

g) What is ribozyme? 

রাইশ্নবাোইম ক্ষক? 

h) What class of enzyme is phosphatase? 

ফসফাশ্নিে ক্ষক ধরশ্নণর এনোইম? 
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2. Answer any four questions:          5×4 = 20 
যে য োনও চোরটি প্রশ্নের উত্তর দাও:  

a) Sucrose does not reduce Tollen’s reagent, but glucose and fructose do. Explain.                 5 

সুশ্নরাে িশ্নিনস ক্ষবকারক যক ক্ষবোক্ষরে করশ্নে পাশ্নর না, ক্ষকন্তু গ্লুক োজ বা ফু্রকটোজ পাশ্নর। বযাখ্যা কশ্নরা। 

b) Describe primary and secondary structure of proteins.               2.5+2.5 = 5 

যপ্রাটিশ্ননর প্রাইমাক্ষর এবং যসশ্নকন্ডাক্ষর গঠন বণ ণনা কশ্নরা। 

c) What are liposomes? Describe biological function of liposome.                               2+3 = 5 

িাইশ্নপাশ্নোম বিশ্নে ক্ষক যবাঝ? এর শারীরবৃত্তীয় কায ণযপ্রণািীর ক্ষববরণ দাও।  

d) Define Michaelis-Menten constant. What are Co-enzyme and Co-factor?                 3+2 = 5 

ক্ষমচাইক্ষিস-যমশ্নেন ধ্রুবশ্নকর সংজ্ঞা দাও। যকা-এনোইম এবং যকা-ফযাক্টর বিশ্নে ক্ষক যবাঝ? 

e) i) What are essential amino acids? Provide two examples with structure.       

অেযাবশয্কীয় আ্যক্ষমশ্ননা আ্যক্ষসড কাশ্নক বশ্নি? গঠনসহ দুটি উদাহরণ্যিশ্নখ্া। 

ii) What are the main differences between venous blood and arterial blood?         

ক্ষশরার রক্ত এবং ধমনীর রশ্নক্তর মশ্নধয পার্থ ণকয ক্ষক?                                                                             3+2 = 5  

f) i) What is lipid? Name the two fundamental building blocks of lipids. Write their 

structures.  

ক্ষিক্ষপড ক্ষক? ক্ষিক্ষপশ্নডর দুটি যমৌক্ষিক গঠনগে উপাদাশ্ননর নাম ও োশ্নদর গঠন যিশ্নখ্া।                     1+2+2 = 5 

 

3. Answer any one of the following questions:                                                           10×1 = 10 

যে য োনও এ টি প্রশ্নের উত্তর দাও:   

a) i) Write down the overall reaction of glycolysis.  

গ্লাইশ্নকাক্ষিক্ষসস প্রক্ররয়ার সামক্ষিক ক্ষবক্ররয়াটি যিশ্নখ্া। 

ii) Draw the overall schematic outline of Krebs cycle (TCA Cycle).        3+7=10 

যরবস চশ্নরর সামক্ষিক পক্ষরকক্ষিে রূপশ্নরখ্া অঙ্কন কশ্নরা। 

b) i) Write down the constituents of DNA.  

DNA এর উপদানগুক্ষি যিশ্নখ্া। 

ii) Draw the structure of Watson-Crick base pairs and describe their interactions.  

ওয়ািসন-ক্ররক যুগ্ম িাশ্নরর গঠন অঙ্কন কশ্নরা। এশ্নদর ইোরকশন আ্শ্নিাচনা কর।                           5+5 =10 

 

 

____________ 


