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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.Sc. Programme 6th Semester Examination, 2021 

DSE2-CHEMISTRY 

INDUSTRIAL CHEMICALS AND ENVIRONMENT 

Time Allotted: 2 Hour Full Marks: 40 

ASSIGNMENT 

The figures in the margin indicate full marks. 
All symbols are of usual significance. 

 Answer any four questions from the following  

িনmিলিখত য- কান চারিট  pে র উtর দাও  

10×4 = 40

1.  (a) Describe the manufacture of chlorine gas by electrolysis of sodium chloride. 3
 সািডয়াম kারাইেডর তিড়ৎ িবে ষণ dারা kািরন গ াস উৎপাদন বণনা কর।  

(b) Describe the different steps involved in the purification of hydrogen gas. 4
 হাইে ােজন গ াস পিরেশাধেন িবিভn পদেkপgিল বণনা কর। 

(c) What are the different sources of carbon dioxide? 3
 কাবন ডাই অkাইেডর িবিভn উৎসgিল িক িক ? 
  

2.  (a) Describe the manufacture of sulphuric acid by Contact process. What are the 
cares that must be taken for sulphuric acid exposure? 

4+2

 Contact পdিতর dারা সালিফউিরক অ ািসড উৎপাদন বণনা কর। সালিফউিরক অ ািসড উৎঘাটেন কী 
কী সাবধানতা অবলmন করা আবিশ ক ? 

(b) How potassium permanganate is manufactured? Give some important uses of it. 2+2

 পটািশয়াম পারম া ােনট িকভােব উৎপাদন করা হয় ? এর িকছু grtপূণ ব বহার লখ। 

  
3.  (a) What are the health hazards associated with nitric acid and phosgene? 2+2

 নাইি ক অ ািসড এবং ফসিজেনর sাs  সmিকত িবপিtgিল িক িক ? 

(b) How bleaching powder is manufactured? What is the reason of its bleaching 
property? 

2+2

 িকভােব িbিচং পাউডার উৎপাদন করা হয় ? এর িbিচং বিশে র কারণ িক ? 

(c) What are the precautions to be taken for the storage of caustic soda? 2
 কিsক সাডা স েয়র জন  িক িক সাবধানতা অবলmন করা উিচত ? 
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4.  (a) What do you mean by biogeochemical cycle? Describe the biogeochemical cycle 
of carbon. 

1+4

 জব-রাসায়িনক চk বলেত িক বাঝ ? কাবন এর জব-রাসায়িনক চেkর ব াখ া দাও। 
(b) Discuss about the ozone depletion by CFC. 3

 CFC এর dারা ওজন sেরর ভাঙন ব াখ া কর। 
(c) What is photochemical smog? 2

 আেলাক রাসায়িনক ধায়ঁাশা িক ? 
  
5.  (a) What are greenhouse gases? How they causes global warming? 2+3

 িgনহাউস গ াসgিল িক ? তারা িকভােব িব  উ ায়ন কের ? 

(b) What are the major sources of water pollution? Which chemical parameters are 
measured to identify water pollution? 

3+2

 জল দূষেণর pাথিমক উৎসgিল িক িক ? জল দূষণ িনণেয় কান রাসায়িনক প ারািমটার পিরমাপ করা 
হয় ? 

  
6.  (a) What is reverse osmosis? How water is purified by reverse osmosis process? 1+3

 িবপরীত আsবণ িক ? িবপরীত আsবেনর dারা িকভােব জল পিরেশাধন করা হয় ? 

(b) Explain the primary, secondary and tertiary treatment processes on waste 
effluents from the fertilizer and petrochemical industries. 

3+3

 সার ও পে ােকিমক াল িশl থেক pাp বজ  পদােথর উপর pাথিমক, মাধ িমক এবং tতীয় sেরর 
পিরেশাধন pিkয়ািট ব াখ া কর। 

  
7.  (a) What do you mean by renewable and non-renewable energy sources? Give 

examples.  
3

 নবায়ন যাগ  ও অনবায়ন যাগ  শিkর উৎস বলেত িক বাঝ ? উদাহরণ দাও। 

(b) Why hydrogen is a good energy source?  2
 হাইে ােজন কন ভাল শিkর উৎস ? 

(c) What is OTEC? 2
 OTEC িক ? 

(d) Write a short note on geothermal energy. 3
 -তাপীয় শিkর উপর সংেkেপ লখ। 

  
8.  (a) What is the source of nuclear energy? What is nuclear pollution? What are the 

effects of nuclear pollution? 
2+2+2

 পারমাণিবক শিkর উৎস িক ? পারমাণিবক দূষণ িক ? পারমাণিবক দূষেণর pভাব িক ? 

(b) What are the nuclear waste categories? What are the disposal methods for nuclear 
wastes? 

2+2

 পারমাণিবক বেজ র িবভাগgিল িক িক ? পারমাণিবক বেজ র িন িtকরেণর পdিতgিল িক িক ? 
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