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Part- ll General (Chemistry practical)
Paper-lV
Date- 30/12/2020
Full Marks- 60.

Time- 5 hours.

Answer all questions: (each carry 3 marks):.
1. What is qualitative analysis ?
2. What is a radical ?
3. What are acidic and basic radicals ?
4. What type of bond is present in an inorganic salt ?
5. Name any iron salt which is light green.
6. What is the colour of manganese salts ?
7. What is the colour of residue when zinc salt is heated ?
8. Why should we avoid excess of cobalt nitrate in cobalt nitrate test ?
9. How to distinguish the mixer of NO3- and NO2-solution.
10. Why borax bead test is not applicable in case of white salts ?
11. What is Nessler’s Reagent ?
12. Give two examples of interfering acid radicals ?
13. How is sodium carbonate extract prepared ?
14. What is the formula of Sodium nitroprusside ?
15. What is Tollen’s reagent ?
16. Why does conc. HNO3 kept in a bottle turn yellow in colour ?
17. What is aqua regia ? Write it's uses.
18. Write group reagents for group (l) and group (ll).
19. Draw the structure of Ni-DMG complex ?

3×20=60

20. Name a cation which is not obtained from a metal.

Bengali version
Answer all questions: (each carry 3 marks):.

নগত িব ষণ' বল ত কী বাঝ ?

1. '

2. 'মূলক' কা
3. 'আি
4. অ

ক ব ল?

ক মূলক' এবং 'খারীয় মূলক' কা ক ব ল ?

জব লব ন কী ধর নর ব ন উপি ত থা ক ?

5. হালকা সবুজ র
6. ম া

কাবা

9. নাই

কাবা

নাই ট বণ ব বহার করা হয় না কন?

ট এবং নাই াই টর িম ণ ক িকভা ব শনা করা যায়?
নর

বারা বীড পরী া করা হয় না কন ?

নসলার িরএ জ কী ?

12. িব
13.

ায় িজ লব নর অবিশ র রঙ কী ?

নাই ট পরী ায় অিতির

10. সাদা লব
11.

ঙর এক iron salt এর উদাহরণ দাও।

ািনস লব নর রঙ্ কমন হয়?

7. গরম অব
8.

3×20=60

সৃ কারী আ ীক মূল কর দু উদাহরণ দাও।

সািডয়াম কার বা নট বণ কমন ক র তরী করা হয়?

14. Sodium nitroprusside -এর সং

কত লখ।

15. Tollen's reagent কী ?
16. ঘন নাই

ক অ িসড ক বাত ল রাখ ল হলুদ হ য় যায় কন ?

17. Aqua regia কী? কী কা

জ ব াবহার হয়?

18. Group(1) and group(2) এর group reagents এর নাম
19. Ni- এর স
20. ধাত

DMG জ

লখ ?

ল যৗ গর গঠন দখাও।

থ ক উৎপ হয় না এমন এক ধনা ক আয় নর নাম লখ ?

