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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.Sc. General Part-III Examination, 2020

CHEMISTRY
PAPER-CEMG-IV
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50

The figures in the margin indicate full marks.
pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।
Candidates should answer in their own words
পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ
and adhere to the word limit as practicable.
উtর কিরেব।
All symbols are of usual significance.

12×2=24

CEMGT-34A
Answer any two questions from the following

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাও
1. (a) State the principle of Gravimetric estimation of lead with pertinent reactions.

েতৗিলক পdিতেত েলেডর পিরমাণ িনণেয়র মূল নীিত বণনা কেরা এবং সংি

3

িবিkয়াgিল েলেখা।

(b) Explain common ion effect with example.

2

উদাহরণ সহেযােগ সম-আয়ন pভাব বয্াখয্া কেরা।
(c) Define standard deviation. Calculate standard deviation using the following data:
0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6

1+2

pমাণ িবcয্িতর সংjা দাও। িনেmাk রািশgিলর pমাণ িবcয্িতর মান িনণয় কেরাঃ
০.৪, ০.৬, ০.৮, ১.০, ১.২, ১.৪, ১.৬
(d) What do you mean by ‘RAM’ and ‘ROM’? What is the difference between RAM
and ROM?
RAM এবং ROM িক ? এেদর মেধয্ পাথকয্ িক ?
2. (a) What do you mean by operating system? Give two examples of operating system.

2+2

2

কmুটােরর অপােরিটং িসেsম বলেত িক েবােঝা ? অপােরিটং িসেsেমর dিট উদাহরণ দাও।
(b) Convert the binary number 11011 into decimal number and the decimal number 17
to binary number.
11011 িdক্ সংখয্ািটেক দশিমক সংখয্ায় এবং 17 দশিমক সংখয্ািটেক িdক্ সংখয্ায় পিরণত কেরা।
(c) In a replicate analysis of a sample containing 200 mg of Mg, the results obtained
were as follows:
198, 202, 205 and 193 mg of Mg. Calculate (i) Absolute error and (ii) Relative
error in pph.
200 mg ময্াগেনিসয়াম যুk একিট নমুনার িবে ষেণ ময্াগেনিসয়ােমর িনmিলিখত মান পাওয়া েগলঃ
198, 202, 205 এবং 193 mg । ইহােত (i) পরম ল ও (ii) আেপিkক েলর মান িপ.িপ.এইচ এ

2+2

3

গণনা কেরা।
(d) What do you mean by post precipitation? Explain with one example.

3

েপাs েpিসিপেটশন বলেত িক েবােঝা ? একিট উদাহরণসহ বয্াখয্া কেরা।
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3. (a) Which one is the primary standard solution between Na2S2O3 and K2Cr2O7
solution and why?
Na2S2O3 এবং K2Cr2O7 dবেণর মেধয্ েকানিট মুখয্ pমাণ dবণ এবং েকন ?
(b) How is Mg estimated complexometrically?

3

3

‘কমেpেkােমি ক ’ পdিতেত িকভােব Mg–এর পিরমাণ িনণয় করা যায় ?
(c) What is chromatography? Name two substances that can be used as stationary
phase in column chromatography.

2+1

েkামােটাgািফ িক ? কলাম েkামােটাgািফেত িsর দশায় বয্বহার উপেযাগী dিট পদােথর নাম েলেখা।
(d) In the estimation of Fe2+ by K2Cr2O7 in acid medium calculate equivalent weight
of the primary standard solution showing half reaction. Which indicator is used
here?
K2Cr2O7 -এর সাহােযয্ আিmক dবেণ Fe2+ পিরমাপেন িনিদ অধিবিkয়া সহ মুখয্ pমাণ dবণিটর

2+1

tলয্া ভার িনণয় কেরা। এখােন েকান িনেদশক বয্বhত হয় ?
4. (a) What type of indicator is used in Complexometric titration? Explain with example.

3

‘কমেpেkােমি ক’ পিরমাপেন িক ধরেনর িনেদশক বয্বহার করা হয় ? উদাহরণসহ বয্াখয্া কেরা।
(b) Mention the name and functions of constituents of Zimmermann-Reinhardt
solution. Write chemical name and formula of Mohr’s salt.

3+2

িজমারময্ান-রাইনহাড dবেণর উপকরণgিল এবং তােদর উপেযাগীতা েলেখা। েমার লবেনর রাসায়িনক
নাম ও সংেকত েলেখা।
(c) What do you mean by thin layer chromatography? What is Rf value?
িথন েলয়ার েkামােটাgািফ কী ? Rf –এর মান বলেত িক েবােঝা ?
(d) Write the names of two liquids which can be used as mobile phase in column
chromatography.

2+1
1

কলাম েkামােটাgািফেত চলনশীল দশা িহসােব বয্বহার করা যায় এমন dিট তরেলর নাম কেরা।

CEMGT-34B

12×1=12

Answer any one question from the following

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট pে র উtর দাও
5. (a) Discuss the Physico-chemical principles involved in Haber’s process of
manufacture of ammonia.

4

েহবার পdিতেত অয্ােমািনয়া উৎপাদেনর েভৗত রাসায়িনক নীিতgিল আেলাচনা কেরা।
(b) What is carbonization of coal? Compare the calorific values of coal gas, producer
gas and water gas.

4

কয়লার কাবিনকরণ িক ? েকাল গয্াস, েpািডউসার গয্াস ও ওয়াটার গয্ােসর তাপন মূলয্ tলনা কেরা।
(c) What is Octane number? Name an Octane booster and antiknock agent.

2+2

অেkন সংখয্া িক ? একিট অেkন সংখয্া বধক ও কmনেরাধী েযৗেগর নাম কেরা।
6. (a) What is the role of gypsum in cement?

2

িসেমেn িজপসােমর িমকা িক ?
(b) Why is water gas called blue gas? What is carbureted water gas?

ওয়াটার গয্াসেক নীল গয্াস বলা হয় েকন ? কাবুেরেটড ওয়াটার গয্াস িক ?
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(c) What is cracking? Explain with a chemical reaction.

4

kািকং িক ? একিট রাসায়িনক িবিkয়ার সাহােযয্ বয্াখয্া কেরা।
(d) How is coloured glass obtained? Name the compounds for manufacturing red and
green coloured glass.

1+1+1

রিঙন কাঁচ িকভােব পাওয়া যায় ? লাল ও সবুজ কাঁচ তরীেত বয্বhত েযৗগ dিটর নাম েলেখা।
7. (a) Give an outline of preparation of Nylon-66 with its basic reaction.
Nylon-66-এর pstিতর সংিkp বণনা দাও। এর pাথিমক িবিkয়াgিল দাও।
(b) Name a homopolymer and copolymer with their structural configuration.

3
2

একিট েহােমাপিলমার ও েকাপিলমার গঠনসহ উেlখ কেরা।
(c) Describe the process of preparation of congo red.

3

কে ােরড িকভােব pstত করা হয় বণনা কেরা।
(d) How is paracetamol prepared? State its use.

2

পয্ারািসটামল এর pstিত েলেখা। এর বয্বহার িক ?
(e) What is the other name of Vitamin B12? What is its source?
িভটািমন B12 এর অপর নাম কী ? এর উৎস কী ?
8. (a) How metronidazole is prepared and state its use.

2

2+1

েমে ািনডােজাল িকভােব তরী করা হয় এবং ইহার বয্বহার েলেখা।
(b) Write down the structure and use of quinine.

2

kইনাইেনর গঠন ও বয্বহার েলেখা।
(c) What is Latex paint? Write down the components of latex paint. Mention the
advantage of Latex paint.

1+1+1

লয্ােটk েপইn িক ? ইহার উপাদানgিল েলেখা। লয্ােটk েপইn বয্বহােরর সুিবধাgিল েলেখা।
(d) What do you mean by vehicle in paint? Give an example.

2

েপইেnর েভিহকল বলেত িক েবােঝা ? একিট উদাহরণ দাও।
(e) Give an outline for the large scale production of ethyl alcohol from molasses.

2

েঝালাgড় েথেক ইথাইল অয্ালেকাহেলর পণয্ উৎপাদেনর একিট rপেরখা দাও।

CEMGT-34C

12×1=12

Answer any one question from the following

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট pে র উtর দাও
9. (a) Name two Green House gases. Why are they called so?

1+2

dিট gীন হাউস গয্ােসর নাম বেলা। েকন তােদর এই নাম েদওয়া হয় ?
(b) Distinguish between BOD and COD.
BOD ও COD –এর মেধয্ পাথকয্ েলেখা।
(c) Write what measures can be taken to prevent soil pollution.

2
3

িম দূষণ pিতেরােধর জনয্ িক িক বয্বsা েনওয়া েযেত পাের ?
(d) Why “Ozone layer” is necessary for us? What is “Ozone layer” depletion?

2+2

‘‘ওেজান sর’’ আমােদর আবশয্কীয় েকন ? ‘‘ওেজান sেরর’’ gাসীকরণ কী ?
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10.(a) Mention the harmful effects of the constituents of the auto emission.

2

গািড়র েধাঁয়ায় উপিsত অ িdgিলর kিতকারক pভাব উেlখ কেরা।
(b) How suspended particulate matter can be removed from air?

3

বাতােস ভাসমান ধূিলকণা িকভােব অপসারণ করা েযেত পাের ?
(c) What is acid rain?

2

অmবৃি কী ?
(d) Write short notes on:
(i) Green house effect
(ii) Catalytic converter.

2 12 ×2

সংিkp টীকা েলেখাঃ
(i) gীন হাউস pভাব
(ii) কয্াটািলিটক কনভাটার
11.(a) What is aldrin? Where it is used and explain its toxicological effect on human
health?

3

অয্ালি ন িক ? ইহা েকাথায় বয্বহার করা হয় এবং মানব sােsয্ ইহার িবষণ-িkয়া বয্াখয্া কেরা।
(b) Give an outline for large scale production of ‘Vanaspati’. What is margarine?

3+1

বনsিতর পেণয্াৎপাদেনর একিট rপেরখা দাও। মাজািরন িক ?
(c) Name one natural emulsifier and one natural violet food colour.

2

একিট pাkিতক ইমালিসফায়ার এবং একিট pাkিতক েবgনী খাদয্ রিঙনকারক পদােথর নাম েলেখা।
(d) What is aspartame? Write its structural formula.

2

অয্াসপারেটম িক ? ইহার গঠনমূলক সে ত েলেখা।
(e) What is ‘Botulism’?

1

‘ব িলজম’ িক ?
12.(a) Write the difference between “Pesticide and Insecticide”. What is I.G.R.? Give an
example.
“Pesticide ও Insecticide” এর মেধয্ পাথকয্ েলেখা। I.G.R কী ? উদাহরণ দাও।
(b) Write the difference between “oils and fats”. What is Iodine number of oils and
fats?

2+2

2+1

েতল ও চিবর পাথকয্ েলেখা। েতল ও চিবর ‘‘আেয়ািডন নmর’’ কী ?
(c) Name two food preservatives. State their uses and abuses.

3

dিট খাদয্ সংরkক পদােথর নাম েলেখা। তােদর বয্বহার ও অপবয্বহার িববৃত কেরা।
(d) What is Margarine? How is it prepared?

1+1

মাজািরন কী ? এিট িকভােব তরী করা হয় ?
[For neatness 02 marks]
——×——
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