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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.Sc. General Part-III Examination, 2022 

CHEMISTRY 

PAPER: CEMG-IV 

Time Allotted: 3 Hours Full Marks: 75 

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. 

 CEMGT-34A
Answer one question from each unit 

pিতিট ইউিনট েথেক একিট  কের pে র উtর দাও 
Unit -I 

1.  (a) Describe the method of gravimetric estimation of sulphate (principle, reaction, 
process and calculation). 
তৗিলক পdিতেত সালেফট িনণর্েয়র পdিতিট বণর্না কেরা (নীিত, িবিkয়া, পdিত ও গণনা)। 

1+1+1+1

(b) What is standard deviation? Give its representative equation. 
pমাণ িবc িত িক ? এিট pকােশর সমীকরণ দাও। 

1+1

(c) Explain input units and their functions in a computer. 
কিmউটােরর ইনপুট ইউিনট এবং তার কাজ ব াখ া কেরা। 

2

(d) Convert the decimal number 17 into binary number and binary number 1101 into 
decimal number. 
দশিমক সংখ া 17- ক িdক ্   সংখ ায় পিরণত কেরা এবং িdক ্  সংখ া 1101- ক দশিমক সংখ ায় 
পিরবিতর্ত কেরা। 

4

  
2. (a) Describe the method for gravimetric estimation of sulphate. 

তৗিলক পdিতেত সালেফট িনণর্েয়র পdিতিট বণর্না কেরা। 
4

(b) Write short notes on: 
(i) Hardware and software 
(ii) Input and output devices of computer. 
সংিkp টীকা লেখাঃ 
(i) হাডর্ওয়ার ও সফট ্ ওয়ার 
(ii) কিmউটােরর ইনপুট ও আউটপুট যntাংশ। 

2+2

(c) What do you mean by co-precipitation? Give example. 
সহ-অধঃেkপণ বলেত িক বােঝা ? উদাহরণ দাও। 

2
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(d) Convert binary number 1101 into decimal number. 
িdকসংখ া 1101 ক দশিমক সংখ ায় পিরবিতর্ত কেরা। 

2

  

 Unit-II 
3.  (a) Write down the structural formula of EDTA. What are the advantages of using 

EDTA in complexometric titration? 

EDTA-এর গঠন সংেকত লেখা। জিটলিমিতক অনুমাপেন EDTA ব বহােরর সুিবধাgিল িক  
িক ? 

1+2

(b) Determine the equivalent weight of KMnO4 in acid medium showing its half-
reaction (Molecular weight of KMnO4 is 158). 

আিmক মাধ েম pেয়াজনীয় অধর্িবিkয়াসহ KMnO4-এর tল াংকভার িনণর্য় কেরা (KMnO4-এর 
আণিবক ওজন 158)। 

2

(c) Write down the principle and reactions involved in estimation of Cr by redox 
titration method. 

জারণ-িবজারণ অনুমাপন পdিতর dারা Cr-এর পিরমাণ িনণর্েয়র নীিত এবং সংঘিটত িবিkয়াgিল 
লেখা। 

3

(d) What do you mean by Rf value in thin layer chromatography? What is its 
significance?  

িথন লয়ার kামােটাgািফেত Rf মান বলেত িক বাঝ ? ইহার তাৎপযর্ িক ? 

2+1

(e) What is mixed indicator?  

িম  িনেদর্শক িক ? 

2

  

4.  (a) How will you estimate copper (Cu) by iodometric titration? Write down the 
reactions involved.  

আেয়ােডািমিতক অনুমাপন পdিতেত কপােরর (Cu) পিরমাণ িকভােব িনণর্য় করেব ? সংি  রাসায়িনক 
িবিkয়াgিল লেখা।  

3

(b) What is metal ion indicator? Give example. 

ধাতব আয়ন সূচক িক ? উদাহরণ দাও। 

1+1

(c) Describe the principle and the reactions involved during complexometric 
estimation of Zinc (Zn). 

জিটলিমিতক পdিতেত িজে র (Zn) পিরমাণ িনণর্েয়র নীিতিট সংি  িবিkয়াসহ আেলাচনা কেরা। 

3

(d) Explain the working principle of a redox indicator of your choice. 

তামার পছnমেতা একিট জারণ িবজারণ সূচেকর কাযর্pণালী ব াখ া কেরা।  

3

(e) What is the role of H3PO4 in the estimation of Fe2+ ion by K2Cr2O7? 

K2Cr2O7 dারা Fe2+ আয়েনর পিরমাপেন H3PO4–এর িমকা িক ? 

2
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 CEMGT-34B 
Answer one question from each unit 

pিতিট ইউিনট েথেক একিট কের pে র উtর দাও 
Unit -I 

5.  (a) Name the raw materials used for production of superphosphate. Give chemical 
reactions involved in the process. 
সুপারফসেফট সার উৎপাদেন কাঁচামালgিলর নাম লখ। সংি  রাসায়িনক িবিkয়াgিল িববৃত কেরা। 

2+2

(b) What is meant by optical glass? State its uses.
আেলাকীয় কাঁচ বলেত িক বাঝ ? এর ব বহারgিল উেlখ কেরা। 

2+1

(c) Define flash point and cetane number.
pjjিলত িবn ু এবং িসেটন সংখ ার সংjা দাও। 

3

(d) What is biofertiliser? Give two examples.
বােয়াফািটর্লাইজার িক ? dিট উদাহরণ দাও। 

2

  
6. (a) Give the approximate composition of crude petroleum and briefly discuss the 

process of refining.  
অেশািধত পে ািলয়ােমর রাসায়িনক সংযুিk দাও এবং পিরেশাধন পdিত সংেkেপ বণর্না কেরা। 

3

(b) What is biogas? State its main constituents.
বােয়াগ াস িক ? ইহার pধান উপাদানgিল িক িক ? 

2

(c) What is producer gas? Give its manufacturing details indicating chemical reactions 
involved.  
pিডউসার গ াস িক ? সংঘিটত রাসায়িনক িবিkয়াgিল উেlখপূবর্ক এর উৎপাদন পdিত িববৃত কেরা। 

1+3

(d) Name the raw materials used to produce glazed porcelain. Give a flow-chart of its 
preparation. 
gজড ্  পািসর্েলন pstিতেত িক িক কাঁচামাল pেয়াজন ? একিট rপেরখার মাধ েম এর pstত পdিত 
দখাও। 

3

 
 

 Unit-II 
7.  (a) What properties of styrene butadiene rubber are different from that of natural 

rubber? 
sাইিরন িবউটাডাইন রবােরর িক িক ধমর্ pাkিতক রবােরর ধমর্ থেক পৃথক ? 

3

(b) What is PVC? Give the properties and uses of PVC.
িপ. িভ. িস. িক ? ইহার ধমর্ ও ব বহারgিল লেখা। 

2

(c) What is the function of plasticizers in synthetic fibre? State two uses of synthetic 
fibre. 
kিtম তntর মেধ  pািsসাইজােরর কাযর্ িববৃত কেরা। kিtম তntর dিট ব বহার উেlখ কেরা। 

3

(d) How citric acid is prepared by fermentation process?
ফােমর্েnশন পdিতেত িকভােব সাইি ক অ ািসড pstত করা হয় ? 

3

(e) How will you prepare malachite green in the laboratory?
রসায়নাগাের িকভােব ম ালাকাইট gীণ pstত করেব ? 

2
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8.  (a) What is Varnish? How does it differ from a paint? 

ভািনর্স িক ? পেnর সে  ইহার pেভদ িক ? 

3

(b) Write down the main reaction for the preparation of phenol-formaldehyde resin. 

ফনল-ফমর্ ালিডহাইড রিজন pstিতর মূল িবিkয়াgিল লেখা। 

3

(c) How paracetamol is prepared? State its uses. 

িকভােব প ারািসটামল pstত করা হয় ? ইহার ব বহার লেখা। 

2+1

(d) Write the function of foaming agent and stabilizer. Write down the structure and 
uses of chloroquine. 

ফািমং এেজn ও sিবলাইজার-এর কাযর্কািরতা লেখা। kােরাkইেনর গঠন সংেকত ও ব বহার 
লেখা। 

2+2

  

 CEMGT-34C 
Answer one question from each unit 

pিতিট ইউিনট েথেক একিট  কের pে র উtর দাও 

Unit -I 

9.  (a) What is Ozone hole? How does it occur? How does it affect life on earth? 

ওেজান গhর িক ? এিট িকভােব ঘেট ? পৃিথবীর জীবজগেতর উপর এর pভাব বণর্না কেরা। 

1+2+2

(b) What is acid rain? How does acid rain affect the biosphere including soil?  

অmবৃি  িক ? ইহা িকভােব জীবম ল ও মৃিtকার kিত সাধন কের ? 

1+2

(c) What are TDS and DO? How are these related to water pollution?  

TDS ও DO িক ? জলদূষেণর সে  ইহার িকrপ সmকর্ িবদ মান ? 

2

(d) Discuss the principle of reverse osmosis process for desalination of water. 

সমুdজেলর লবণ িবেমাচন পdিতেত িবপরীত অিভsবণ পdিতিটর নীিত আেলাচনা কেরা। 

2

  

10.(a) Describe with a sketch the method of separating particulates from air. 

বাতাস থেক ভাসমান পদাথর্কণা পৃথকীকরেণর পdিতিট িচtসহেযােগ বণর্না কেরা। 

3

(b) Name the pollutants released from thermal power plant and state their effects on 
plants.  

তাপিবd ৎ কnd থেক িনগর্ত দূষক পদাথর্gিলর নাম লেখা এবং উিdেদর উপর ইহােদর pভাব িববৃত 
কেরা। 

3

(c) How is a radioactive waste disposed?  

তজিskয় বজর্  িকভােব অপসারণ করা হয় ? 

2

(d) What is Eutrophication? How is it removed?  

ইউে ািফেকশান বলেত িক বােঝা ? ইহা িকভােব দূর করা যায় ? 

2+2
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 Unit-II 
11.(a) Why unsaturated oil is being made saturated? 

অসmৃk তলেক সmৃk করা হয় কন ? 
3

(b) Define ‘SAP Value’ of oil. 
স াপ ভ ালু বলেত িক বােঝা ? 

2

(c) Write down the names of three natural food colouring agents. 
খােদ  ব বhত িতনিট pাkিতক রঙ-এর নাম লেখা। 

3

(d) Mention the full name and chemical structure of DDT. Write down the chemical 
steps for its preparation. 
DDT-এর পুেরানাম ও রাসায়িনক গঠন লেখা। এিট pstিতর রাসায়িনক িবিkয়াgিল উেlখ কেরা। 

2+2

(e) What is liquid soap? 
তরল সাবান  িক ? 

1

  
12.(a) What do you mean by enzyme-based detergent? 

উৎেসচকিভিtক পির ারক বলেত িক বােঝা ? 
2

(b) Write the preparation of the following and give their uses: 
(i) Parathion (ii) Decamethrin 
িনmিলিখতgিলর pstিত লেখা এবং এেদর ব বহার উেlখ কেরাঃ 
(i) প ারািথয়ন (ii) ডকািমি ন 

3+3

(c) Mention the chemical name of Gammaxene and show its structure. 
গ ামািkেনর রাসায়িনক নাম ও গঠন সংেকত লেখা। 

2

(d) Name two of each of the preservative and acidulant used in food items and state 
their harmful effect. 
খাদ বstেত ব বhত সংরkক ও ঈষদmkারেকর dিট নাম লেখা এবং এেদর kিতকারক pভাব উেlখ 
কেরা। 

3

  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp to 

their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after end 
of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong submission 
(at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple copies of the 
same answer script.  

 ——×—— 
 


