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

 

1. Answer any five questions from the followings:                             1 × 5 =5 

  নিচের যয য োচিো পোাঁেটি  প্রচের উত্তর দোও। 

(a)  What is CFLs ? 

      স এপএর সি? 

(b) What is CCS? 

     CCS সি? 

(c) Define FGD method? 

     FGD দ্ধসিয ংজ্ঞা দাও? 

(d) Give an example of agroforestry? 

     িৃসল ফনায়ননয উদাযণ দাও? 

(e) Write down the name of four green house gases. 

      চাযটি সিন াউ গ্যানয নাভ লরখ। 

(f) What is the source of dioxins in the environment? 

     সযনফন ডাইঅক্সিননয উৎ ন ? 

(g) Give two example of low volatile organic compound of paints? 

      সনম্ন উদ্বায়়ী জজফ লমৌগ্ লইনেয দুটি উদাযণ দাও? 

(h) What is the ecological footprint? 

     ফাস্তু ংস্থান ংক্রান্ত পদ নেহ্ন ন ? 

2. Answer any two questions from the followings:    5 × 2=10 

    নিচের যয য োচিো দুটি প্রচের উত্তর দোও। 

(a)  Write on fluidized bed combustion? 

     িযরমুক্ত সফছানা দননয উয লরখ? 

(b) Write on thermal oxidizers or wet scrubbers to neutralize chemicals? 

     যাায়সনি সনযনক্ষ িযায জনয িা়ীয় অক্সিডাইজায ফা লবজাস্ক্রাফানযয উয লরখ? 



(c) Why nanotechnology is considered as a green chemistry application? 

      সবুজ রসোয়ি নিসোচব য ি িযোচিো প্রযুক্তি প্রচয়োগ  রো িয়? 

(d)  Write short notes on green belts? 

       ফুজ লফল্ট ম্পনিে লছাি লনাি লরখ? 

3. Answer any one question of the followings:     10 × 1= 10 

    নিচের যয য োচিো এ টি প্রচের উত্তর দোও। 

(a) Describe about green reactions and technologies on waste treatment (any two) (i) H2O2, 

(ii) TiO2, and (iii) Chitin? 

 ফজেয লাধনন ফুজ প্রসিক্সক্রয়া এফং প্রমুক্সক্ত ম্পনিে ফণ েনা  র (লম লিাননা দু টি)  (i) 

াইনরানজন াযঅিাইড, (ii)  িাইিাসনয়াভ ডাইঅিাইড  এফং (iii)  োইটিি? 

(b) Briefly describe green technology for waste reduction and recycling? How to green land 

use planning for sustainable development?     6+4 

বজয্ হ্রোস এবং পুিবয্বিোচরর জিয সবুজপ্রযুক্তি সম্পচ  ্ সংচেচপ বর্ি্ো  র? যি সই 

উন্নয়চির জিয ভূনম বযবিোচরর পনর ল্পিোর সবুজ  োঠোচমো  ী ভোচব  রো যোয়? 

 

 


