
B. Sc. Semester –III (General) Examination-2021 

Subject: Chemistry 

Paper: GE-3/CC-IC 

Time: 2 Hours          FM: 40                                                                                                         
 

Answer any eight questions-                                                                     5 x 8 = 40 
যে য োন আটটি প্রশ্নের উত্তর দোও- 

1.  What is meant by state function? Give example. An ideal gas at 27oC is compressed from 

1 lit to 100 ml isothermally and reversibly. Calculate q, w, ∆H and ∆U of this process. 
 অবস্থোর অশ্নেক্ষ  বলশ্নে ক  যবোঝোয়? উদোহরণ দোও।এ টি আদর্শ য  27oC েোেমোত্রোয়1 lit থেকে েরোবেীয় সশ্নমোষ্ণ েদ্ধকেশ্নে 

100 ml –এ সঙ্কুকিে  রো হল।এই েদ্ধকের জনয q, w, ∆H এবং ∆U গনণো  র। 

 2.   Comment on the statement- “Efficiency of Carnot engine is always less 1”. Write one 

important statement of second law of thermodynamics. Write SI unit of entropy. 
 “ োশ্ননশো ইকিশ্ননর  মশদক্ষেো সবশদো 1-এর যেশ্ন   ম”-বক্তবযটির উের মেোমে দোও।েোেগকে কবদযোর কিেীয় সূশ্নত্রর এ টি গুরুেবেূণশ 

বক্তবয যলখ। এনট্রকের SI এ   যলখ। 

3. Using reaction isotherm arrives at the expression for Vant Hoff equation. At 250C, Kp of 

the reaction A(g) + B (g) ↔BA(g) is 2.89. Calculate standard free energy change of this 

reaction at 250C. 

 কবকিয়ো সশ্নমোষ্ণটি বযবহোর  শ্নর ভ্যোন্ট হফ সমী রণটি কনণশয়  র। 250C উষ্ণেোয়, A(g)+B(g) ↔BA(g) কবকিরোর Kp হল 2.89. 

250C উষ্ণেোয়, এই কবকিয়োর মুক্তর্কক্তর েকরবেশ শ্ননর মোন গণনো  র। 

4. Derive the expression of pH of the solution of a salt of strong acid and weak base. 

েীব্র অযোকসড ও মৃদু ক্ষোর জোে লবশ্নণর দ্রবশ্নণর pH-এর রোকর্মোলো প্রকেষ্ঠো  র।  

5. Write short note on- a) Acidic buffer b) Common ion effect.  
 টী ো যলখ- a) আকি  বোফোর b) সম আয়ন প্রভ্োব 

6. “C2H5ONa is not an organometallic compound”-comment. Using Grignard reagent   

prepare ethanoic acid and 2-propanol.  
“C2H5ONa জজবধোেব যেৌগ নয়”-মেোমে যলখ।গ্রীগনোডশ  যেৌগ বযবহোর  শ্নর ইেোশ্ননোকয়  অযোকসড ও 2-যপ্রোেোনল প্রস্তুে  র। 

7. Write down the reaction mechanism: - a) Cannizzaro reaction b) Pinacol-pinacolone 

rearrangement. 
কবকিয়ো য ৌর্ল যলখঃ- a)  যোকিজোশ্নরো কবকিয়ো b) কেনো ল-কেনো শ্নলোন েুনকবশনযোস 

8. Write short note: - a) Reimer-Tiemann reaction b) Benzoin condensation 

 টী ো যলখ- a) রোইমোর-টিমযোন কবকিয়ো b) যবশ্নিোইন  নশ্নডনশ্নর্সন 

9. What happens when: -  a) Methyl cyanide, stannous chloride and HCl are steam distilled 

 b) Acetone is treated with ehanol and dry HCl. 
 ক  ঘশ্নট েখন- a) কমেোইল সোয়োনোইড, স্ট্যোনোস যলোরোইড ও HCl-এর স্ট্ীম েোেন  রো হল  b)অযোকসশ্নটোন য  ইেোনল ও শুষ্ক HCl-এর 

সোশ্নে কবকিয়ো হল।  

10. Write composition and use: - a) Fehling solution b) Formalin c) Bredy’s reagent 
 উেোদোন ও বযবহোর যলখ- a) যফকলং দ্রবণ b) ফরমযোকলন c) যব্রকডর কব োর   

_________ 

 


