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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.Sc. General Part-II Examination, 2021 

CHEMISTRY 

PAPER-IV  
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 45 

ASSIGNMENT 

The figures in the margin indicate full marks. 
All symbols are of usual significance. 

 GROUP-A  

িবভাগ-ক 
(ORGANIC CHEMISTRY) 

 Answer any two questions
েয-েকান dিট  pে র উtর দাও 

15×2 = 30

1.  (a) How will you convert aniline to Iodobenzene? 
অ ািনিলন থেক আেয়ােডােবি ন-এ rপাnর কেরা। 

3

(b) How will you separate Primary, Secondary and Tertiary amines by the Hinsberg 
method?  
িহnবাগ পdিতর সাহােয  pাইমাির, সেকnাির ও টািসয়াির অ ািমনেক িকভােব আলাদা করেব ? 

4

(c) Aniline is a weaker base than Ethyl amine. Explain. 
অ ািনিলন, ইথাইল অ ািমন-এর থেক dবল বস। ব াখ া কেরা। 

3

(d) Give five synthetic applications of the Grignard reagent. 

িpগনাড িরএেজn-এর পাঁচিট িসনেথিটক ব বহােরর কথা লেখা। 

5

  

2.  (a) Define chirality. Discuss about the stereoisomerism exhibited by tartaric acid. 
Why is one of the isomers of tartaric acid optically inactive while the others 
aren’t? 
কাইেরিলিট িক ? টাটািরক অ ািসড-এর dারা pদিশত িsিরওআইেসামািরজেমর ব াপাের বণনা কেরা। 
টাটািরক অ ািসড-এর একিট আইেসামার অপিটক ািল সিkয় িকnt অপর আইেসামার অপিটক ািল 
সিkয় নয় — ব াখ া কেরা। 

2+3+2

(b) What do you mean by specific rotation? How can you prepare a racemic 
modification of lactic acid? 
sিসিফক রােটশন বলেত িক বাঝ ? ল াকিটক অ ািসড-এর রিসিমক মিডিফেকশন িক কের 

পাওয়া যায় ? 

2+1
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(c) How are optical isomers different from geometrical isomers? Designate maleic 
acid and fumaric acid as E-Z isomers. 

পাথক  লখঃ অপিটক াল আইেসামার এবং িজওেমি ক াল আইেসামার। ম ািলক অ ািসড ও 
িফউমািরক অ ািসড-এর E এবং Z আইেসামারgিল লখ। 

3+2

  
3.  (a) What are carbohydrates? How are they classified? 

শকরা বলেত িক বাঝ ? কােবাহাইে ট-এর ণীিবভাগ কেরা। 

2

(b) How do you prove that glucose: 

ব াখ া কেরাঃ 
4

 (i) contains five hydroxyl groups attached to different carbon atoms? 

 glেকাজ-এর পাঁচিট –OH grপ পাঁচিট িভn কাবন-এর সে  যুk। 

 (ii) contains an aldehyde functional group attached to the terminal carbon? 

 glেকাজ-এর টািমনাল কাবন-এ –CHO কাযকরী grপ িহসােব যুk 

(c) What are anomers? Write the structures of the anomers of glucose. How do they 
differ from Epimers? 

অ ােনামার বলেত িক বাঝ ? glেকাজ-এর অ ােনামােরর গঠন বণনা কেরা। অ ােনামার ও এিপমােরর 
মেধ  পাথক  লখ। 

3

(d) What is mutarotation? 

িমউটােরােটশন বলেত িক বাঝ ? 

2

(e) How do you convert (i) Glucose to fructose and (ii) Glucose to Arabinose? 
rপাnর কেরাঃ 
(i) glেকাজ  —   rকেটাজ 
(ii) glেকাজ —   অ ারািবেনাজ 

4

  
4. Write short notes on the following: 

টীকা লখঃ 

3×5 = 15

 (a) Benzoin condensation 

বে ােয়ন কনেডনেসশন 

(b) Friedel-Crafts reaction 

ি েডল kাফটস ্  িবিkয়া 
(c) Electrophilic substitutions in benzene 

বি ন-এ ইেলকে ািফিলক pিতsাপন িবিkয়া 
(d) Curtius reaction 

কারিটয়াস িবিkয়া 
(e) Hofmann hypobromite reaction. 

হপম ান হাইেপােbামাইট িবিkয়া। 
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 GROUP-B 
(INORGANIC CHEMISTRY)  

িবভাগ-খ 
 Answer any one question 

েয-েকান একিট  pে র উtর দাও 
15×1 = 15

5.  (a) Compare N, P, As, Sb and Bi on the basis of the following points: 

িনmিলিখত ৈবিশ  এর িভিtেত N, P, As, Sb এবং Bi–এর মেধ  tলনা কেরাঃ 

2+2+2

 (i) Electronic configuration 

 ইেলক েনর িবন াসসমূহ 

 (ii) Valence 

 যাজ তা 
 (iii) Stability of the hydrides 

 হাই াইড-এর sািয়t 

(b) What are the main point of differences between transition elements and 
representative elements? 

ানিজশন অ ািলেমn এবং িরেpেজেnিটভ অ ািলেমেnর মেধ  পাথক  লখ। 

3

(c) Write down the structure and one method of preparation of Caro’s acid. 

কােরা অ ািসড-এর গঠন এবং pstিতকরেণর একিট উপায় বণনা কেরা। 

1+2

(d) Write the preparation and two important uses of hydrazine. 

হাই ািজন-এর pstিতকরণ এবং dিট grtপণূ ব বহার লখ। 

3

  

6.  (a) How and why does fluorine differ from other halogens? 

ািরন কন অন ান  হ ােলােজন মৗল-র থেক আলাদা ? 

3

(b) Discuss briefly about oxyacids of chlorine. 

kািরন-এর অিkঅ ািসড সmেক িবstত বণনা কেরা। 

4

(c) Describe one important method of extraction of tin. 

িটন-এর িন াশন-এর একিট grtপূণ pিkয়া বণনা কেরা। 

4

(d) Write a short note on silicones. 

টীকা লখঃ িসিলেকান। 

4

 
——×—— 

 


