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B. Sc. 6th Semester (General) Examination, 2021 (CBCS) 

Subject: Chemistry 

Paper: DSE-1B 

Time: 2 hours           Full marks: 40 

The figure in the margin indicate full marks. 
Candidates are required to answer in their own words as far as practicable 

 

Answer any eight questions from the following. 

নীচের যেচ োচনো আটটি প্রচের উত্তর দোও । 

8  5 = 40 

1. Which reagent is used to detect the presence of an amino acid? Give an example with 

reaction. State the preparation of alanine using any starting material by Gabriel phthalimide 

synthesis. 

 

অ্যোমোইচনো অ্যোসিচের উপসিসি প্রমোণ  রোর জনয য োন সি োর  িযিহোর  রো হয় ? সিসিয়ো িহ এ টি 

উদোহরণ দোও । গ্যোসিচয়ল থ্যোসলমোইে িংচেষণ পদ্ধসিচি যেচ োচনো উপোদোন িযিহোর  চর 

অ্যোলোসনচনর প্রস্তুসি িণণনো  চরো । 

 
2. How can you convert aldopentose to aldohexose using Kiliani Fischer method? What products 

are formed when one mole of glucose is subjected to HIO4 oxidation? Suggest the reagent for 

converting glucose to glucaric acid. 

 

স সলয়োসন সিিোর পদ্ধসিচি অ্যোলচেোচপচটোজচ   ীভোচি অ্যোলচেোচহচসোচজ়ে  রূপোন্তসরি  রচি ? এ  

যমোল গ্লুচ োজচ  HIO4 দ্বোরো জোসরি  রচল  ী যেৌগ্ উৎপন্ন হচি ? গ্লুচ োজচ  গ্লু োসর  অ্যোসিচে 

রূপোন্তর  রচি িযিহৃি সি োরচ র নোম প্রস্তোি  চরো । 

 
3. What happens when nitrobenzene is treated with: 

(i) Zn/Conc. HCl and heat 

(ii) Zn/NH4Cl, 50% EtOH and heat 
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(iii) Zn/Conc. NaOH 

How can you synthesize cinnamic acid from benzaldehyde and other easily available starting 

material? 

 

সনম্নসলসিি সি োর গুসলচ  নোইচরোচিসিচনর িচে সিসিয়ো ঘটোচল  ী প্রস্তুি হচি যলি । 

(i) Zn/Conc. HCl এিং িোপ 

(ii) Zn/NH4Cl, 50% ইথ্োনল এিং িোপ 

(iii) Zn/Conc. NaOH 

 

যিিোসিহোইে এিং অ্নযচ োচনো িহজলভয উপোদোন যথ্চ   ীভোচি সিনোসম  অ্যোসিে প্রস্তুি  রচি? 

 
4. State the synthesis of 

(i) propanoic acid from Grignard reagent 

(ii)  benzoic acid from aniline 

(iii) Ethylacetoacetate from ethylacetate 

 

সনম্নসলসিি িংচেষণগুসল িণণনো  চরো : 

( ) সিগ্নোেণ  সি োর  যথ্চ  যপ্রোসপওসন  অ্যোসিে 

(ি) অ্যোসনসলন যথ্চ  যিচিোসয়  অ্যোসিে 

(গ্) ইথ্োইল অ্যোসিচটট যথ্চ  ইথ্োইল অ্যোসিচটোয়যোসিচটট  

 
5. How can you distinguish among primary, secondary and tertiary amines on the basis of its 

reaction with nitrous acid? Explain mutarotation of glucose.  

 

 ীভোচি প্রোইমোসর, যিচ ন্ডোসর ও টোসিণয়োসর অ্যোসমনচ  নোইরোি অ্যোসিচের িচে সিসিয়োর সভসত্তচি পৃথ্  

 রচি? গ্লুচ োচজর সমউটোচরোচটশন িযোিযো  চরো । 
 

6. Outline the synthesis of metronidazole and state its uses. Name the group of drug where 

sulphadiazine belongs. 
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যমচরোসনেোচজোল িংচেষচণর রূপচরিো দোও এিং এর িযিহোরগুসল উচেি  চরো । িোলিোেোয়োসজন যে 

ঔষধ যেনীচি অ্িিোন  চর িোর নোম িচলো । 

 
7. "Nylon 6,6 is a homopolymer."  Justify or criticize. Write the chemical formulae and name 

of the raw material(s) used to prepare (i) neoprene, (ii) silicon rubber 

 

"নোইলন ৬,৬ এ টি যহোচমোপসলমোর ।"  িোথ্ণ িো সিেোর  চরো অ্থ্িো িমোচলোেনো  চরো । সনম্নসলসিি 

যেৌগ্গুসলর রোিোয়সন  িংচ ি এিং প্রস্তুসির জনয  োাঁ েো মোল  ী হচি যলি : ( ) সনওসপ্রন, (ি) সিসল ন 

রোিোর 

 
8. What do you mean by the term 'pesticide'? How is DDT synthesized? Write down the full 

form of DDT and also its (DDT) uses.  

 

' ীটনোশ ' িলচি  ী যিোচ ো ?  ীভোচি DDT িংচেষণ হয় ? DDT-র পুচরো  থ্োটি যলচিো । এর 

িযিহোরগুসল উচেি  চরো । 

 
9. How will you synthesize malachite green ? Write down its uses. 

 ীভোচি মযোলো োইট িীন িংচেষণ  রচি ? এর িযিহোরগুসল িচলো । 

 
10. Why are food preservatives used in food industry? Mention some common method of food 

preservation in our daily life. Which is a safer option and why: natural or synthetic food 

color? Name two safe food colors. 

 

িযোদযসশচে িোদযিংরক্ষ  িযিহোর  রো হয় য ন ? আমোচদর প্রসিসদচনর জীিচন িোদযিংরক্ষচণর 

 চয় টি িোধোরণ উপোয় িচলো । প্রো ৃসি  এিং িংচেষ  িোিোচরর রঙ  য োনটি অ্সধ ির সনরোপদ 

এিং য ন ? দু'টি সনরপদ িোিোচরর রচঙর নোম িচলো । 

 

 


