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1. Answer any five questions:    1x5 
েযেকােনা পাঁচিট �ে�র উৎতর দাও:

a. What is the full form of CFC?
CFC এর পুেরা নাম িক?

b. Define social environment.
সামািজক পিরেবেশর সং�া দাও I

c. Define Biosphere.
জীবম�েলর সং�া দাও I

d. What is an aquifer?
অয্াকুইফার কােক বেল?

e. Who coined the term ecosystem?
ইেকািসে�ম শ�িট েক ৈতির কেরিছেলন ?

f. What are chemoautotrophs?
রাসায়িনকসংে�ষিজিব কােদর বেল ?

g. Define thermal pollution.
তাপীয় দূষণ কােক বেল ?

h. When did the Air (Prevention and Control of pollution), Act come into force?
বায়ু  দূষণ (�িতেরাধ ও িনয়�ণ), আইন কেব কাযর্কর হয়?

i. Give an example of primary producer.
�াথিমক উৎপাদেকর একিট উদাহরন দাও।

j. Give an example of non-conventional energy.
অ�চিলত শি�র একিট উদাহরন দাও।

2. Answer any five questions:   2x5 
েযেকােনা পাঁচিট �ে�র উৎতর দাও:

a. Differentiate between autecology and synecology.
অিটেকালিজ এবং িসনইেকালিজ মেধয্ পাথর্কয্ েলখ I

b. What is the difference between renewable and non-renewable resource?
নবীকরণ েযাগয্ ও অ-নবীকরন েযাগয্ স�েদর মেধয্ পাথর্কয্ িক?



c. What is a biodiversity hotspot? Name one such hot spot in India. 
 জীবৈবিচে�র হট�ট কী? ভারেতর এমন একিট হট �ট এর নাম েলখ । 

d. What are Nuclear Hazards? 
      Nuclear hazards িক? 
e. Differentiate between Global warming and Greenhouse effect. 

ে�াবাল ওয়ািমর্ং এবং ি�ন হাউস এেফে�র মেধয্ পাথর্কয্ কর। 
f. What are secondary air pollutants? Give an example. 

েগৗণ বায়ু দূষক কােদর বেল ? একিট উদাহরণ দাও I 
g. Name any two prominent personalities associated with the Chipko Andolan. 

িচপেকা আে�ালেনর সােথ যু� দুিট িবিশ� বয্ি�র নাম েলখ I 
h. What is the difference between in-situ and ex-situ conservation? 

             In-situ ও Ex-situ সংর�েণর মেধয্ পাথর্কয্ িক? 
i. What is Joint Forest Management? 

            েযৗথ বন বয্াব�াপনা িক? 
j. Mention two benefits of Dam. 

            ডয্ােমর দুিট সুিবধা েলখ। 
 

3. Answer any three questions:           5x3 
              েয েকান িতনিট �ে�র উৎতর দাও I 

 
a. What do you mean by environment? What are the major components of environment?    (2+3) 

            পিরেবশ বলেত িক েবাঝ? পিরেবেশর �ধান উপাদানগিল িক িক? 
b. What are food chains? Differentiate between a grazing and detritus food chain. 

              খাদয্ শৃংখল কােক বেল? চারণভূিম খাদয্ শৃংখল এবং িবেয়াজক খাদয্ শৃংখল এর মেধয্ পাথর্কয্ েলখ I     (2+3) 
c. Discuss the environmental problems associated with mining activities. 
       খননকােযর্র সােথ জিড়ত পিরেবশগত সমসয্াগিল িনেয় আেলাচনা কেরা I 
d. Who coined the term biodiversity? What are the major threats to global biodiversity?     (1+4) 

               বােয়াডাইভারিসিট শ�িট সবর্�থম েক বয্বহার কেরন ? ৈবি�ক জীব-ৈবিচ� িবন� হওয়ার কারণ গিল আেলাচনা কেরা I 
e. How is electricity generated using wind energy? State any two disadvantages of using wind as an 

energy source.     (3+2) 
              বায়ু শি�র বয্বহার কের িকভােব িবদুয্ৎ উৎপাদন করা হয় েলখ I বায়ু শি� বয্বহােরর দুিট অসুিবধা উে�খ কেরা I 

f. What is deforestation? What are the causes of deforestation? 

               অরনয্�ংস িক? অরনয্�ংসর কারণগিল িক িক?       (2+3) 
 

4. Answer any one question:            10x1 
েযেকােনা একিট �ে�র উৎতর দাও I 
 

a. What is solid waste? How the solid waste can be managed? Explain. 
               কিঠন বজয্ িক? িকভােব কিঠন বজয্ বয্াব�া করা যায় তা বয্াখা কর।        (2+8) 

 
b. How is acid rain formed? Discuss the major environmental problems that arise out of acid rain. (3+7) 

              অ� বৃি� িকভােব সৃি� হয় ? পিরেবেশর উপর অ� বৃি�র �ভাব আেলাচনা কেরা I  
 

c. Define epicentre of an earthquake. Suggest a few pre and post disaster strategies associated with 
earthquakes.       (2+8) 

              ভূিমকে�র েক��ল বা এিপেস�ার কােক বলা হয় ? ভূিমকে�র সে� জিড়ত কেয়কিট �াক ও পরবত� কালীন িবপযর্য় েমাকািবলার েকৗশল                
আেলাচনা কেরা I 
 


