B.Sc. 5th Semester (General) Examination, 2021 (CBCS)
Subject: Chemistry
Paper: DSE-1A
Time: 2 Hours

Full Marks: 40

Candidates are required to give their answers in their own words
as far as practicable.
পরীক্ষার্থীদের যর্থাসম্ভব নিদের ভাষায় উত্তর নেদে হবব।

8 x 5 = 40

Answer any eight questions from the following:
িীদের বযদ াি আটটট প্রদের উত্তর োও:

1. Write the IUPAC nomenclature of K4[Ni(CN)2(Ox)2]. Draw the cis- and trans isomers of the
following compounds:
(NH3)2IrCl(CO); (H3P)2PtHBr
K4[Ni(CN)2(Ox)2] এর IUPAC িাম লেখ ো । নিদের বযৌদের cis- এবং trans সমবয়বতোগুলে আঁ (NH3)2IrCl(CO); (H3P)2PtHBr
2. What is the primary valency of the central element in the coordination compound
[Pt(NH3)6]Cl4? Which amongst the following metal carbonyls are inner orbital complexes
having diamagnetic property?
Ni(CO)4; Fe(CO)5; V(CO)6; Cr(CO)6
[Pt(NH3)6]Cl4 বযৌদে ব ন্দ্রীয় ধােব পরমািুর মুখ্য বযােযো
মদধয ব ািগুনি আভযন্তরীণ

3)

ক্ষ

ে? নিম্ননিনখ্ে ধােব
ঘটিে েটিি এবং ডায়মযােদিটি বযৌে?

াবনিিগুনির
ব

Calculate the crystal field stabilization energy of high spin d4 octahedral complex. Does the
complex [Ni(H2O)6]2+ show Jahn-Teller distortion? Explain.
অষ্টেি ীয় d4- high spin বযৌদের CFSE এর মাি
ন িা বযাখ্যা

ে? [Ni(H2O)6]2+ Jahn-Teller distortion বেখ্াদব

র।

4) Write the differences between double salt and complex salt. What happens when an excess
aqueous KCN solution is added to the mixture of copper sulphate and cadmium sulphate and
then H2S gas is passed through the solution? explain.

দ্বৈে িবণ এবং েটিি বযৌে এর মদধয পার্থ ব য লে । CuSO4 এবং CdSO4 এর নমশ্র দ্রবদি অনেনরক্ত

KCN দ্রবি বযাে

রা হি, োরপর H2S েযাস োিিা

রা হি- ন

ঘদি বযাখ্যা

র।

5) What is the lanthanide contraction? What effect does it have on the radii of the transition
metals of a given group?
িযান্থািাইড সংদ ােি ন ? এ টি প্রেত্ত গ্রুদপর ট্রািজেশি ধােু গুনির বযাসাদধরব উপর এটি

ী প্রভাব

বেদি?

6) What are transition elements and why are they called so? What do you mean by d-d
transition?
সনিেে বমৌি

াদের বদি এবং ব ি? নড-নড ট্রািজেশি বিদে

ী ববাঝ?

7) Distinguish between accuracy and precision. Two students analyzed a copper sample and
obtained the following results:
A-Set: 18.1, 18.4, 18.3, 18.6, 18.2, 18.3
B-Set: 17.9, 17.7, 17.6, 18.0, 17.8, 17.9
Calculate the mean and standard deviation in both sets of results.
নিভুি
ব ো এবং যর্থার্থোর
ব
মদধয পার্থ ব য বিখ্। েুই ছাত্র এ টি োমার িমুিা নবদেষণ

দর নিম্ননিনখ্ে

েিােি বপদয়দছ-

A-Set: 18.1, 18.4, 18.3, 18.6, 18.2, 18.3
B-Set: 17.9, 17.7, 17.6, 18.0, 17.8, 17.9
েিােদির উভয় বসদি েড় এবং আেশ নবে
ব ু যনে েণিা

র।

8) Write two examples of biofertilizer. Which is commonly used as a nitrogen fixer in paddy
fields? Which disease is caused in children due to excessive use of nitrate fertilizers?
দ্বেবসাদরর েুটি উোহরণ বিখ্। ধাি বক্ষদে িাইদট্রাদেি নেক্সার নহদসদব সাধারণে ন

বযবহৃে হয়?

িাইদট্রি সার অনেনরক্ত বযবহাদর নশশুদের ব াি বরাে হয়?

9) Why does fuel have different heating values? What is carbonization of coal? What is knocking
number?
ব ি জ্বািািীর নবনভন্ন “heating values” আদছ?

য়িার

াবিাইদেশি
ব
ন ? িন ং িাম্বার ন ?

10) What are the principles used in the manufacture of glass? How is feldspar used in glass? What
is the difference between glazed tiles and vitrified tiles?
াে দ্বেনরদে বযবহৃে িীনেগুনি

ী

ী? গ্লাদস

এবং নভটট্রোইড িাইদির মদধয পার্থ ব য

ীভাদব বেল্ডস্পার বযবহার

ী?

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

রা হয়? বগ্লদেড িাইিস

