
Question Bank 
ঐচ্ছিক পাঠক্রম ( Elective Course ) 

রসায়নচ্ছিদ্যা ( Chemistry ) 
দ্শম পত্র ( 10th Paper ) 

Organic Chemistry-I : ECH-10 

 

 

1. Chlorobenzene is formed by reaction of chlorine with benzene in presence of AlCl3. 

Which of the following species attacks the benzene ring in this reaction? 

ক্লোর োরেঞ্জিন প্রস্তুঞ্জি  সময় AlCl3 এ  উপঞ্জিঞ্জিরি ক্েঞ্জিন ও ক্লোো্ঞ্জ রন  ঞ্জেঞ্জিয়ো ঘটোন হয় । ঞ্জনম্নঞ্জিঞ্জিি ক্ োন ম ো্ি টি ক্েঞ্জিন েিরয়  

সোরে ঞ্জেঞ্জিয়ো  র  ? 

A) Cl - B) AlCl3 

C) Cl + D) [AlCl4]
 – 

 

2. What should be the correct IUPAC name for diethylbromomethane ? 

ডোই ইেোইররোরমোঞ্জমরেন এ  IUPAC পদ্ধঞ্জিরি সঠি  নোম ঞ্জ  হরে ? 

 

 

3. Reagents for following conversions is/are 

 

 

ঞ্জনম্নঞ্জিঞ্জিি ঞ্জেঞ্জিয়োয় ঞ্জে ো  টি ঞ্জ  ? 

 
 

 

4. In this reaction 

 
A and B respectively are 

এই ঞ্জেঞ্জিয়োয় –  

A এেং B যেোিরম হি – 

 

 

5. Which of the following species can act as the strongest base ? 
ঞ্জনম্নঞ্জিঞ্জিি ক্ োনটি সেরের  িীর ক্ষো   ধমী ? 

A) HO – B) RO - 

C) C2H5O
 - D)  



6. Reimer- Tiemann reaction is useful for the preparation of 
ঞ্জনম্নঞ্জিঞ্জিি ক্ োনটি প্রস্তুঞ্জি  জনয  োইমো  – টিরমন ঞ্জেঞ্জিয়ো  প্ররযোজয? 
A) Benzaldehyde B) Salicylaldehyde 
 ক্েিোিঞ্জডহোইড  সযোঞ্জিরসিঞ্জডহোইড 

C) Toluene D) Acetophenone 
 টিুইন  অ্যোঞ্জসরটোরেরনোন 

 

7. Which of the following alcohols give iodoform test ? 
ঞ্জনম্নঞ্জিঞ্জিি ক্ োন অ্যোির োহিটি আরয়োরডোেমম ঞ্জেঞ্জিয়ো ক্েয়? 

A) Butan-1-ol B) Propan-1-ol 
 ঞ্জেউটোন – 1 – অ্ি  প্রপোন – 1 – অ্ি 

C) Propan-2-ol D) Ethanol 
 প্রপোন – 2 – অ্ি  ইেোনি 

 

 

8. In this following reaction, the product(s) formed is (are) – 

 

ঞ্জনম্নঞ্জিঞ্জিি ঞ্জেঞ্জিয়োয় উৎপন্ন ক্যৌগ ( টি / গুঞ্জি ) হি – 

 

 
 

 

 

 

 

 



9. Two aromatic compounds having formula C7H8O, which are easily identifiable by 

FeCl3 solution test (violet colouration) are: 
C7H8O আণঞ্জে  সংর ি ঞ্জেশষ্ট ক্ োন দুইটি অ্যোর োরমটি  ক্যৌগর  FeCl3 দ্রেণ প ীক্ষো দ্বো ো সহরজ সনোক্ত   ো যোয় ? 

A) o- Cresol and Benzyl alcohol 
 o – ক্িসি এেং ক্েিোইি অ্যোির োহি   

B) m- Cresol and p- Cresol 
 m- ক্িসি এেং p - ক্িসি 

C) o- Cresol and p- cresol 
 o – ক্িসি এেং p – ক্িসি 

D) Methyl phenyl ether and Benzyl alcohol 
 ঞ্জমেোইি ঞ্জেনোইি ইেো  এেং ক্েিোইি অ্যোির োহি  

   

10.  Total number of isomers possible for the molecular formula C4H10O is- 

C4H10O সংর ি ঞ্জেঞ্জশষ্ট ক্যোরগ  ক্মোট সমেোয় সংিযো   িগুঞ্জি সম্ভে ? 

 

11.  Which will be the major product in the following reaction ? 

 

ঞ্জনম্নঞ্জিঞ্জিি ঞ্জেঞ্জিয়োয় ম ি ক্যৌগটি ঞ্জ  ? 

 
 

 

12. Which one of the following compound undergoes SN
1 substitution reaction faster? 

 ঞ্জনম্নঞ্জিঞ্জিি ক্ োন ক্যৌগটি  ক্ক্ষরে SN
2 প্রঞ্জিিোপন ঞ্জেঞ্জিয়ো দ্রুি সম্পোঞ্জেি হরে ? 

A)  B)  

C)  D)  

 

13. Which one of the following compound undergoes SN
2 substitution reaction faster ? 

ঞ্জনম্নঞ্জিঞ্জিি ক্ োন ক্যৌগটি  ক্ক্ষরে SN
2 প্রঞ্জিিোপন ঞ্জেঞ্জিয়ো দ্রুি সম্পোঞ্জেি হরে ? 

A)  B)  

C)  D)  

 

 

 



14. Which of the following structure is enantiomeric with the molecule (A) given below ? 

 

ঞ্জনম্নঞ্জিঞ্জিি ক্ োন ক্যৌগটি, A ক্যৌরগ  প্রঞ্জিঞ্জেম্ব সমেোয় ? 

 

A)  B)  

C)  D)  

 

 

15. The aldol condensation of acetaldehyde results in the formation of – 
অ্যোঞ্জসরটিঞ্জডহোইরড  অ্যোিডি  নরডনরশসন ঞ্জেঞ্জিয়োয় উৎপন্ন ক্যৌগটি – 

A)  B)  

C)  D)  

 


