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Question Bank 
 

ঐচ্ছিক পাঠক্রম ( Elective Course ) 
রসায়নচ্ছিদ্যা ( Chemistry ) 

একাদ্শ পত্র ( 11th Paper ) 

Organic Chemistry - II : ECH-11 

 

1. Which type of substitution reactions take place in Pyridine N-oxide? 

2. What is is obtained when Pentanal reacts with methylmagnesium bromide? Is the product 

is a secondary alcohol? 

3. Write the main product of the following reaction. 

 

4. Arrange the following compounds with increasing reactive strength towards electrophilic 

reaction: 

Benzene, Toluene, Benzoic Acid, Nitrobenzene 

5. How many enolisable hydrogens are there in the following compound? 

 

6. Suggest the product in the following reaction. 

 

7. What is the name of the following reaction? 
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8. At first toluene is nitrated and the resulting product(s) are reduced with Sn/HCl. The 

product(s) so obtained are diazotized and then heated with cuprous bromide. What will be 

the final products? 

9. Write correct sequence of reactions to be performed to convert benzene into m-

bromoaniline? 

10. ‘Aryl amines react with nitrous acid to produce phenols’- statement is True or False? 

11. Write the correct sequence of steps involved in the mechanism of Cannizzaro reaction.  

12. What is formed as a result of oxidation of ethyl benzene by KMnO4? 

13. Write the correct order of decreasing acid strength of trichloroacetic acid (A), 

trifluoroacetic acid (B), acetic acid (C) and formic acid (D). 

14. Ozonolysis of an organic compound 'A' produces acetone and propionaldehyde in 

equimolar mixture. Identify the compound 'A'. 

15. Do you use Cannizzaro reaction for the formation of carbon-carbon bond?  

 

ECH-11 এর মডেল প্রশ্নসমূহ 

১. পিপিপিন-এন-অক্সাইডি ক ান ধিডেি প্রপিস্থািন পিক্রিযা ঘডে? 

২. পিথাইল িযাগডনপিযাি করািাইডিি িাডথ কিন্টানযাডলি পিক্রিযা ঘোডল প  উৎিন্ন হয? উিজাি 

দ্রিযটে প  কিড ন্ডািী অযালড াহল? 

৩. পনম্নপলপিি পিক্রিযাটেি প্রধান উিজাি দ্রিয ক ানটে? 

 

৪. পনডম্নাক্ত ক ৌগগুপলড  ইডলডরাপিপল  পিক্রিযায উহাডেি পিযাপিপিটেি িিিধ ধিান হাডি িাজান: 

কিনক্রজন, েলুইন, কিনডজাপয  অযাপিি, নাইডরাডিক্রিন 



3 

 

৫. পনম্নপলপিি ক ৌডগ  টে এডনালাইডজিল হাইডরাডজন িডযডে? 

 

 ৬. পনম্নপলপিি পিক্রিযাটেি প্রধান উিজাি দ্রিয ক ানটে? 

  

৭. পনম্নপলপিি পিক্রিযাটেি নাি  ী? 

 

৮. েলুইনড  প্রথডি নাইডরশন  িা হয এিং প্রাপ্ত ক ৌগড  Sn/HCl পেডয পিজািে  িা হয। উহা কথড  

প্রাপ্ত ক ৌগড (গুপল) িাযাডজাোইডজশন পিক্রিযা  িাডনা হডলা এিং িািিডি  িাি করািাইি িহড াডগ 

উত্তপ্ত  িা হয। চূডান্ত ক ৌগ (গুপল)  ী হডি? 

৯. কিনক্রজনড  m –করাডিাঅযাপনপলডন রূিান্তি  িডি িযিহৃি পিক্রিযাি ধািগুপল  ী  ী? 

১০. ‘অযািাইল অযাপিনগুপল নাইরাি অযাপিডিি িাডথ পিক্রিযা  ডি কিনল উৎিােন  ডি’ - িথযটে 

িিয না পিথযা? 

১১.  যাপনজাডিা পিক্রিযাি িাডথ জপডি ক্রিযাড ৌশডলি িটি  ধািগুপল পলিুন। 

১২.  KMnO4 দ্বািা ইথাইল কিনক্রজডনি জািডেি িডল  ী গটিি হয? 

১৩. রাইডলাডিাঅযাডিটে  অযাপিি (A), রাইডলাডিাঅযাডিটে  অযাপিি (B), অযাডিটে  অযাপিি (C) এিং 

িপি ধ  অযাপিি (D) এি অযাপিি শক্রক্তি িিহ্রািিান িটি  িিটে পলিুন। 

১৪. জজি ক ৌগ 'A' এি ওডজাডনালাইপিি এি িডল িিিুলয িপিিাে অযাপিডোন এিং কপ্রাপিওনালপিহাইি 

এি পিশ্রে উৎিন্ন হয। 'A' ক ৌগটে শনাক্ত  রুন । 

১৫. আিপন প   াি ধন- াি ধন িন্ধন গিডনি জনয  যাপিজাডিা পিক্রিযা িযিহাি  িডিন? 


