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Answer question no.1 (any four) and any six from the rest (from no.2 to 11) 

 

1.a) Identify A and B 

   2 

b) Identify D 

        2 

c) Identify E 

        2 

d) Identify F 

        2 

e) In the complex [Co(en)2Cl2], what is the coordination number of the central metal ion?  2 
 
f) Give an example of double salt.        2 
 
g) Write the IUPAC name of [Fe(CO)5]       2 
 

 

 

 

 



Answer any six (6×7) 

2a) How would you detect Sulpher and Chlorine in laboratory. Explain with equation? 

b) How would you confirm  the presence of  –COOH group  in an organic compound? Give the 
mechanism of DNP test.           
3.a) Define enantiomer with proper example? 

b) Draw the structure D and L lactic acid? 

c) Assign R/S for the chiral centre in the given molecule 

                  

 

4.a) Between the two compounds which will undergoes SN
2 reaction at a faster rate? 

 

b) Write the products of the following reaction and state with reason which one is major product?  

      

5).a) What will happen RCOOH is treated with diazomethane-Explain with mechanism? 

b) Identify M and N 

     

c) Write a short note on REIMER-TIEMANN reaction.              

6) a) Explain mutarotation with proper mechanism? 

b) Synthesis any amino acid by using Strecker method.          

 

7.a) Explain Markownikoff’s rule with proper example? 

b) What is the final product of the reaction? 



 

c) Write a short not on Friedel-Crafts acylation.       

8. a) Deduce the general equation for determination of radius of Bohr's first orbit in 
Hydrogen atom. 
b) Compare the first ionisation potential of oxygen and nitrogen. Give reasons. 
 
9. a) Discuss the nuclear fission and nuclear fusion with example. 
b) With the help of Hund's rule find out the number of unpaired electrons in Mn2+ (Mn = 25) 
 
10. a) Discuss the structure and shape of the following compounds with the help of VSEPR 
theory 
(i) BeF2   (ii) BCl3  (iii) NF3 
b) Dipole moment of NH3 is greater than that of NF3. – Explain 
 
11 a) Give a comparative account of the hydrides of F, Cl, Br and I 
b) "SO2 acts both as an oxidising as well as reducing agent" - Explain 
 

 নং ১ ( য কানও চার ট) এবং বাকী থেক ছয় ট (নং ২ থেক ১১ 
পয ) উ র দাও 
১, ক) সানা  কেরা A and B  

  ২  

খ)  সানা  কেরা D 

       ২  

গ) সানা  কেরা E 

       ২ 

ঘ) সানা  কেরা F 

       ২ 



ঙ) [Co(en)2Cl2], জ টল লবন টেত ক ীয় ধাতব পরমাণুর কাঅিডেনশন সংখ া কত?  ২ 
 
চ) যু লবন এর এক ট উদাহরণ দাও।      ২ 

 
ছ) [Fe(CO)5] যৗগ টর IUPAC নাম লেখা।      ২ 

 

য কানও ছয় ট উ র দাও (৬ × ৭) 
 

   

২ক) পরী াগাের িক ভােব সালফার ও িরন ক শনা  করেব ? 

খ) যৗগ ্ িলেত –COOH gr. উপি িত িক ভােব মান করেব ? DNP test  প িত ট লখ । 

           

৩. ক) স ঠক উদাহরণ িদেয় এন ান টমায়ার সং ািয়ত ক রা ? 

খ) কাঠােমা D এবং L ল াক টক অ ািসড আকুঁন? 

গ) দ  যৗগ্ িলেত  িচরাল কে র জন  R / S িচি ত ক রা ? 

       

৪. এ দু ট যৗেগর মেধ  ক তু হাের SN
2 িব য়া করেব ? 

 

খ) কান িবিধ (RULE) েয়াগ কের  নীেচর পযেব ণ ট ব াখ া করেত পারেব ? যৗিগক A ( মজর) 
যৗিগক B(মাইনর) এর চেয় কন ি িতশীল। 

H3C
H2
C

H

Cl

CH3

Alc. KOH

H3C C
H

C
H

CH3

H3C
H2
C C

H
CH2

(81 )

(19 )

A

B   

৫ )। ক) RCOOH এর সােথ ডায়ােজািমেথেনর িব য়ার ফেল িক উতপ  হেব ? িব য়া টর কলা 
কৗশল লখ  

খ) M এবং N সনা  ক রা  



    

গ) রাইমার- টেমন িত য়া স েক এক ট সংি  নাট িলখুন। 

.             

৬) ক) যথাযথ য়া িদেয় িমউটােরােটশন ব াখ া কর?  

খ) কার প িত ব বহার কের য কানও অ ািমেনা অ ািসড সংে ষ কেরা।   

 

৭) ক) মাকাউনউইকফেসর িনয়ম ট যথাযথ উদাহরণ িদেয় ব াখ া ক ন? 

খ) িব য়া টর চূড়া  পণ  কী?  

  

গ) ি িডল- া স অ ালকাইেলশন িনেয় এক ট সংি  টকা লখ ?   

8) ক) হাইে ােজন পরমাণুর থম  Bohr কে র ব াসােধর সমীকরণ িনণয় কেরা। 

খ) অ েজন ও নাইে ােজেনর থম আয়নীয়  িবভব কারণসহ তলনা কেরা। 

 
৯) ক) িনউি য় িবভাজন ও িনউি ও িবগলেনর উদাহরণসহ পাথক  লেখা। 
খ) হ -এর সূে র সাহােয   Mn2+ -এর  িবেজাড় ইেল েনর সংখ া িনণয় কেরা .(Mn = 25) 
 

১০) ক) VSEPR ত  অনযুায়ী দ  যৗগ িলর গঠন ও আকৃিত বণনা কেরা 
(i) BeF2   (ii) BCl3  (iii) NF3 

খ) NF3 অেপ া  NH3 যৗগ টর ি েম  ামক বিশ। -ব াখ া কেরা. 
 
১১) ক) F, Cl, Br ও I -এর  হাই াইড যৗগ িলর এক ট তলনামূলক িবে ষণ কেরা. 
খ) SO2  জারক ও িবজারক ব  িহসােব আচরণ কের।  -ব াখ া কেরা. 
 

 

 

 


