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English version
Answer the following questions as directed

1. Write how you dissolute a dolomite sample with suitable equations.

5

2. Write the composition of port land cement. How will you estimate the Ca present in port land cement from the
solution of port land cement after dissolution?
2+5
3. Write the equations of chemical reaction involved in the estimation of Fe in port land cement by KMnO4. How will
you reduce Fe(III) in this experiment, mention equations?
3+4
4. If 24.5ml KMnO4solution is required to estimate 25ml 0.5 (N) oxalic acid solution, then

2+2+2

[i] Calculate the strength of KMnO4.
[ii] Mention the name of the indicator used in this titration.
[iii] Why the Oxalic acid solution is heated about 70-80°C before the titration?
5. Write the procedure to estimate the amount of Zn in a solution of Brass after dissolution.
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Bengali version
নিন্মনিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাও
১. তু মি মিভাবে ডব ািাইটবি দ্রমেিরণ (dissolute) িরবে মেমিয়া সহব াবে ল খ।
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২. ল াটট যান্ড মসবিবের উ াদান (composition) ল খ। এই ল াটট যান্ড মসবিবের মন টাস দ্রেণ লেবি মিভাবে Ca এর মরিান মননটয় িরবে
তার েনটনা দাও।

2+5

৩. ল াটট যান্ড মসবিবের Iron এর মরিান KMnO4 দ্বারা মনর্টারণ িরার রাসায়মনি মেমিয়াগুব া ল বখা। এখাবন Iron(III) লি মিভাবে
মেজামরত িরা হয় সিীিরণ সহব াবে ল খ।

3+4

৪. এিটি KMnO4 দ্রেণ দ্বারা 25ml 0.5 (N) oxalic acid দ্রেণবি টাইবেশন িরবত 24.5ml KMnO4 প্রবয়াজন হব ,

2+2+2

ি. KMnO4 এর িাত্রা মনণটয় িবরা।
খ. এই টাইবেশবন েযেহৃত মনবদট শবির নাি ল খ।
ে. এই টাইবেশন িরার আবে oxalic acid এর দ্রেণবি 70-80°C লত েরি িরা হয় লিন?
৫. ম ত (Brass) এর মন টাস দ্রেবনর লেবি মিভাবে Zn (দস্তা) এর মরিান মনর্টারণ িরা হয় ল খ।
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