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B.Sc. 3rd Semester (Programme) Examination, 2021-2022 

CHEMISTRY 

Course ID: 31410                                              Course Code: SPCHE/304/SEC-1 

Course Title: Basic Analytical Chemistry (T1) 

Time: 2 Hours                                                                                                         Full Marks: 40 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

 
1. Answer any five questions :                                      2×5 = 10 

(a) Write the difference between accuracy and precision. 

Accuracy এবং precision এর মধ্যে পার্ থক্ে লেধ্ া। 

(b)  Give an example of artificial colouring agent and a natural colouring agent.  

এক্টি  কৃ্ত্রিম রধ্ের এধ্েন্ট এবং এক্টি প্রাকৃ্তিক্ রধ্ের এধ্েধ্ন্টর উদাহরণ দাও। 

(c) What is a chelating agent? Give an example. 

Chelating agent ক্ী? এক্টি উদাহরণ দাও । 

(d)  Give an example each of anion exchanger resin and cation exchanger resin. 

এক্টি anion exchanger resin এবং এক্টি cation exchanger resin--এর উদাহরণ লে  । 

(e) Name major constituents of deodorants.  

তিওধ্িারান্টস এর প্রযান উপাদানগুতে ক্ী ক্ী? 

(f) Write any two names of food preservatives. 

দুটি  াদে সংরক্ষণক্ারীর নাম লেধ্ া। 

(g)  5.2600 g should not be written as 5.26 g or 5.260 g -Why? 

5.2600 g লক্ 5.26 g বা 5.260 g লক্ন লে া যায় না? 

(h)  State the significant figure of the followings: 

তনম্নতেত িগুতের অর্ থবহ সং ো লে : 

0.01590; 3.200 

 

2. Answer any four questions :                           4×5 = 20 

(a)  Describe the spectrophotometric method for determination of caffeine and benzoic acid in 

soft drinks.                                                                                                                             5 

নরম পানীধ্য়র মধ্যে caffeine এবং benzoic acid তনণ থয় ক্রার spectrophotometric পদ্ধতি বর্ ণনা কর। 
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(b) What is exchange capacity of a resin? How the exchange capacity of a resin can be 

determined?                    2+3 = 5 

লরত্রেধ্নর তবতনময় ক্ষমিা ক্ী? লরত্রেধ্নর তবতনময় ক্ষমিা ক্ীভাধ্ব তনয থারণ ক্রা যায়? 

(c) What is meant by the term Rf value? On what factors does the Rf value of a compound 

depend?                               2+3 = 5 

Rf value বতেধ্ি ক্ী লবাঝ ? Rf value লক্ান factors এর উপর তনভথর ক্ধ্র? 

(d) What is nutritional value of food? Give an example of food preservative and adulterating 

agent. Why artificial flavor is added in food products?            2+2+1 = 5 

 াধ্দের পুটিক্র মূেে ক্ী?  াদে সংরক্ষণক্ারী এবং লভোে এধ্েধ্ন্টর উদাহরণ দাও।  াদে পণেগুতেধ্ি গন্ধ 

বেবহাধ্রর িাৎপয থ ক্ী? 

(e) What are the common constituents of antiperspirants? What are primary differences 

between deodorants and antiperspirants?                                      2+3 = 5 

অোতন্টপারস্পাইধ্রন্টগুতের সাযারণ উপাদানগুতে ক্ী ক্ী? তিওধ্িারান্টস এবং অোতন্ট-পারস্পাইধ্রন্টগুতের 

মধ্যে প্রার্তমক্ পার্ থক্েগুতে ক্ী ক্ী? 

(f) Why EDTA is preferred in complexometric titration? How calcium can be estimated using 

this method?                                                     2+3 = 5 

Complexometric titration এ ককন EDTA এর বেবহার পছন্দ ক্রা হয়? তক্ভাধ্ব ক্োেতসয়াম 

complexometric titration দ্বারা প্রাক্কেন ক্রা যায়? 

 

3. Answer any one question:                          1×10 = 10 

(a) (i) Discuss the process for determination of Dissolved Oxygen by Winkler method. 

Winkler method এ েধ্ের Dissolved Oxygen তনণ থয় ক্রার পদ্ধতিটি আল াচনা কর।            

(ii) Classify the different types of errors.      

তবতভন্ন যরধ্নর ত্রুটিগুতে লেধ্ া। 

(iii)Write down the fundamental requirement of a resin.                                      5+3+2 = 10 

লরত্রেধ্নর লমৌতেক্ প্রধ্য়ােনীয়িাগুতে লেধ্ া। 

(b) (i) Write the advantage and disadvantage of food processing.  

 াদে প্রত্রিয়াক্রধ্ণর সুতবযা ও অসুতবযা লেধ্ া। 

(ii) Mention the reasons for enhancement of soil acidity. How can the acidity of the soil be 

reduced? What is humus?          

মাটির অম্লিা বৃত্রদ্ধর ক্ারণ উধ্ে  ক্র। তক্ভাধ্ব মাটির অম্লিা ক্মাধ্না যায়? তহউমাস তক্? 
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(iii) Write down the structure of Mg-EDTA complex.                               3+(2+2+2)+1 = 10 

Mg-EDTA ক্মধ্েধ্ের গঠন লেধ্ া। 

 

_________________ 

 


