
  

 

B.Sc. 5th Semester (Programme) Examination, 2021-2022 

 CHEMISTRY 

Course ID: 51418                                        Course Code: UGP/CHEM/501/DSE-1A 

Course Title: Green Chemistry 

Time: 1 Hour 15 Minutes                                                                      Full Marks: 25 

The figures in the margin indicate full marks. 

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

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

1. Answer any five questions:        15 = 5 

যেক োক ো পোাঁচটি  প্রকের উত্তর দোও: 

(a) What is photocatalyst? 

আশ্নিাক উদ্দীপক কী? 

(b) What is the full form of PEG? 

PEG এর পুশ্নরা োম ক্ষক? 

(c) Name one green alternative of perchloroethylene used in dry cleaning of clothes. 

কাপশ্ন়ের শুষ্ক পক্ষরষ্কাশ্নর বযবহৃে পারশ্নলাশ্নরাইক্ষর্থক্ষিশ্নের একটি গ্রীে ক্ষবকশ্নের োম লিশ্নখ্া। 

(d) What do you mean by renewable and nonrenewable sources of energy? 

েবীকরণশ্নযাগ্য এবং অেবীকরণশ্নযাগ্য শক্তির উৎস বিশ্নে ক্ষক লবাশ্ন া? 

(e) Write down the name of any two green solvent. 

লযশ্নকাশ্নো দুটি গ্রীে দ্রাবশ্নকর োম লিশ্নখ্া। 

(f) Write two medicinal applications of iminodiacetic acid (IDA). 

ইক্ষমশ্নো ডাই অযাশ্নসটিক অযাক্ষসড এর ক্ষিক্ষকৎসা লিশ্নে দুটি বযবহাক্ষরক প্রশ্নয়াগ্ লিখ্।  

(g) What is E-Factor? 

E-ফ্যাক্টর ক্ষক? 
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(h) Name one chemical compound responsible for the depletion of ozone layer. 

ওশ্নোেস্তর অবিশ্নয়র েেয দায়ী একটি রাসায়ক্ষেক লযৌশ্নগ্র োম লিখ্। 

2. Answer any two questions:        52 = 10 

যেক োক ো দটুি প্রকের উত্তর দোও: 

(a) (i) What are Rightfit pigments? Write the toxicological problems associated with the conventional 

pigments.   

রাইিক্ষফ্ি রঙ্গক বিশ্নে ক্ষক লবা ? প্রিক্ষিে রঙ্গক বযবহাশ্নরর িক্ষেকারক ক্ষদক গুক্ষি লিখ্।   

(ii) Catalytic reagents are superior to stochiometric reagents. Explain.    

কযািািাইটিক ক্ষবকারশ্নকর বযাবহার Stoichiomeric ক্ষবকারশ্নকর লিশ্নয় অশ্নেক সুক্ষবধােেক। বযাখ্যা কর।           3+2 = 5 

(b) (i) What is bioplastic? What are the advantages of bioplastic? 

বাশ্নয়াপ্লাক্ষিক কী? বাশ্নয়াপ্লাক্ষিশ্নকর সুক্ষবধাগুক্ষি ক্ষক ক্ষক? 

(ii) What is fluorous biphasic solvent? Write down one valuable application of the solvent system. 

ললারাস বাইশ্নফ্ক্তেক দ্রাবক কী? এই দ্রাবশ্নকর একটি গুরুত্বপূণ ণ প্রশ্নয়াগ্ লিশ্নখ্া।          3+2 = 5 

(c) (i) Write the reactions of saponification of ester and Diels Alder reaction under microwave 

irradiation.   

মাইশ্নরাওশ্নয়ভ উত্থাপে পদ্ধক্ষেশ্নে এিাশ্নরর সযাশ্নপাক্ষেক্ষফ্শ্নকশে এবং Diels Alder ক্ষবক্তরয়ার উদাহরণ দাও।  

(ii) What are antifoulants? Why the marine antifoulant tributyl tinoxide (TBTO) has been replaced by 

Sea Nine 211?         

অযাক্ষি ফ্াউিযাি ক্ষক? See Nine 211 লক TBTO এর পক্ষরবশ্নেণ সামুক্ষদ্রক অযাক্ষি ফ্াউিযাি ক্ষহসাশ্নব বযবহার করা হয় 

লকে?                                                                                                2+3 = 5 

 

(d) (i) Green chemistry and sustainable development are inter-related- Explain. 

গ্রীে রসায়ে এবং ক্ষিরস্থায়ী উন্নয়ে পারস্পক্ষরক সম্পকণ যুি - বযাখ্যা কশ্নরা। 

(ii) What do you understand by the term Sonochemistry? Discuss how transfer of energy occur in 

ultrasound assisted reactions.         

সশ্নোশ্নকক্ষমক্ষি বিশ্নে ক্ষক লবাশ্ন া? আি্রাসাউন্ড সহায়ক ক্ষবক্তরয়ায় ক্ষকভাশ্নব শক্তির স্থাোন্তর ঘশ্নি ো আশ্নিািো কশ্নরা। 

                                                                                                                                                      2+3 = 5 

3. Answer any one question:          101 = 10 

যেক োক ো এ টি প্রকের উত্তর দোও: 
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(a) (i) What is homogeneous and heterogeneous catalyst? Biocatalysis are homogenous or 

heterogenous? 

সমস্বত্ব ও অসমস্বত্ব অেুঘিক কী? জেব অেুঘি গুক্ষি সমস্বত্ব ো অসমস্বত্ব? 

(ii) What is synthetic azo pigment? Give one example of it. 

সংশ্নেক্ষষে অযাশ্নো রঞ্জক ক্ষক? একটি উদাহরণ দাও। 

(iii) Write short notes on the following (any two): 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে ক্ষবষয়গুক্ষির উপর িীকা লিখ্। (লযশ্নকাশ্নো দুটি) 

(A) Atom economy 

অযািম ইশ্নকােক্ষম 

(B) Biomimetic synthesis 

বাশ্নয়াক্ষমশ্নমটিক সংশ্নেষে 

(C) Green solvents 

গ্রীে দ্রাবক                  3+2+(2.5+2.5) = 10 

(b) (i) How protection–deprotection of functional groups in a synthetic strategy affect atom economy? 

সংশ্নেষে পদ্ধক্ষেশ্নে কায ণকরী মূিশ্নক সুরক্ষিে - অসুরক্ষিে করার লকৌশি ক্ষকভাশ্নব অযািম ইশ্নকােক্ষমশ্নক প্রভাক্ষবে কশ্নর? 

(ii) What features make ionic liquids as attractive reaction solvents? 

কী জবক্ষশষ্ট্য আয়ক্ষেক েরিশ্নক ক্ষবক্তরয়ার দ্রাবক ক্ষহশ্নসশ্নব আকষ ণণীয় কশ্নর েুশ্নিশ্নে? 

(iii) What happens in the following reactions? 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে ক্ষবক্তরয়াগুক্ষিশ্নে ক্ষক ঘশ্নি লিখ্? 

A) 

 

B)   

  

(iv) Outline the green synthesis of adipic acid from D-glucose.         2+2+(1.5+1.5)+3 = 10 

গ্রীে পদ্ধক্ষেশ্নে D- glucose লর্থশ্নক adipic acid সংশ্নেষশ্নের রূপশ্নরখ্া জেক্ষর কর। 

___________________ 
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