
B.Sc. 6th Semester (General) Examination, 2020 (CBCS) 

Subject: Chemistry 

Paper: DSE-1B 

Time: 2 Hours         Full Marks: 40 

The figures in the right hand margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words 

as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তের ংখ্যাগুক্ষ প্রন্তের পূণণমান ক্ষনন্তদণলক। 

পরীিার্থীন্তদর যর্থাম্ভব ক্ষনন্তের ভাায় উত্তর ক্ষদন্তে ন্তব। 

Answer any eight questions from the following:               8 x 5 = 40 

নীন্তের যযন্তকান আটটি প্রন্তের উত্তর দাও:                                                                                                       

1. What is the isoelectric point of an amino acid? Write about Gabriel phthalimide Synthesis.    

অ্যাক্ষমন্তনা অ্যাক্ষন্তের মেক্ষিৎ ক্ষবন্দ ুবন্তে ক্ষক যবাঝ? গ্যাক্ষিন্তয় র্থযাক্ষমাইে ংন্তে ম্পন্তকণ  যখ্। 

2. Which one is more basic between ammonia and aniline and why? What happens when 

aniline is treated with excess bromine water? Write with equation.  

অ্যান্তমাক্ষনয়া এবং অ্যাক্ষনক্ষন্তনর মন্তযয যকানটি যবলী িারীয় এবং যকন? অ্যাক্ষনক্ষন দ্রবন্তণর ক্ষে অ্ক্ষেক্ষরক্ত যিাক্ষমন 

ে যযাগ্ করন্ত কী ঘন্তে মীকরণ  যন্তখ্া। 

3. How will you convert glucose to fructose and fructose to glucose?                  

কীভান্তব গ্লুন্তকাে যর্থন্তক ফু্রন্তটাে এবং ফু্রন্তটাে যর্থন্তক গ্লুন্তকাে রূপাের করন্তব? 

4. Why trifluoroacetic acid is a stronger acid than acetic acid? What is the role of red 

phosphorus in Hell-Vohlard-Zelinsky reaction?    

     ট্রাইফু্লন্তরাঅ্যান্তটিক অ্যাক্ষে, অ্যান্তটিক অ্যাক্ষন্তের যেন্তয় লক্ষক্তলাী অ্যাক্ষে যকন? য-যভাােণ -যেক্ষনক্ষি 

ক্ষবক্ষিয়ান্তে যাক্ষে ফফরান্তর ভূক্ষমকা কী? 

5. Complete the following reaction scheme. 

 ক্ষনম্নক্ষক্ষখ্ে ক্ষবক্ষিয়ািম মূ্পণণ কন্তরা: 

 



Write the structures of maleic acid and fumaric acid and also tell what type of isomers 

are they?           

মযাক্ষক অ্যাক্ষে এবং ক্ষফউমযাক্ষরক অ্যাক্ষন্তের গ্ঠন যখ্ এবং বন্তা যয োরা কী যরন্তণর আইযামার? 

6. What are antibiotics? Give two examples of antibiotics. How is paracetamol prepared in 

laboratory? 

অ্যাক্ষিবান্তয়াটিক কী? অ্যাক্ষিবান্তয়াটিন্তকর দটুি উদারণ দাও।পরীিাগ্ান্তর পযারাক্ষোম কীভান্তব প্রস্তুে করা য়? 

7. How will you prepare Congo red? What type of dye it is? Write one application of it. 

কীভান্তব কন্তগা যরে প্রস্তুে করন্তব? এটি যকান যরন্তণর রঞ্জক? ইার একটি বযবার যখ্। 

8. What are the main constituents of paints? What is the difference between oil based 

paints and latex paints? Write the uses of nylon-6,6.  

যপইিন্তর মূ উপাদান গুক্ষ কী কী? তে-ক্ষভক্ষত্তক যপইি এবং যান্তেক্স যপইি গুক্ষর মন্তযযর পার্থণকয কী? 

নাইন-6,6 এর বযবার গুক্ষ যখ্.  

9. What are the differences between fat and oil? Discuss the production of Vanaspati. 

েক্ষবণ এবং তেন্তর মন্তযয পার্থণকয কী?বনস্পক্ষের উৎপাদন ক্ষনন্তয় আন্তােনা কর। 

10. How does soap remove dirt from clothes? Write two examples of artificial sweeteners. 

What is the main use of Gammaxane? 

ক্ষকভান্তব াবান, কাপি যর্থন্তক ময়া অ্পারণ কন্তর? কৃক্ষিম ক্ষমক্ষির দটুি উদারণ যন্তখ্া।গ্যামাক্ষক্সন্তনর প্রযান 

বযবার কী? 

 

 

 

 

 

    ------- End -------- 


