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Answer all questions. All questions carry equal marks.       [40 x 1 = 40] 

 

1. Green revolution in India was initiated by 

a)Medha Patkar 

b) Kurean 

c)Sundarlal Bahuguna 

d) M.S.Swaminathan  

      ভারতে বুজ ববপ্লতবর ূচনা কে েতরবিতন 

a) কমধা াটের 

b) েুবরযান 

c) ুন্দরা বুগুণা 

d) এমএ স্বামীনাথন 

2. Which one of the following is not a fossil fuel? 

a) Natural gas 

b) Petrol 

c) Coal 

d) Uranium 

      বনতচর কোনটট জীবাশ্ম জ্বাাবন নয? 

a) প্রােৃবেে গ্যা 

b) কতরা 

c) েযা 

d) ইউতরবনযাম 

3. Transitional zone between two biome is  

a) Ecotone 

b) Ecotype 

c) Niche 

d) None of these 

     ালাাবল অববিে দুটট বাতযাম এর বমনি কে বত 

a) ইতোতটান 



b) ইতোটাই 

c) বনচ 

d) এগুতার কোতনাটটই নয 

4. Which food chain does not begin with producers? 

a) Parasitic food chain  

b) Predator food Chain 

c) Detritus food chain  

d) None of these  

      কোন খাদযলঙৃ্খ উৎাদে কথতে শুরু য না ? 

a) রজীবী খাদযলঙৃ্খ 

b) বলোরজীবী খাদযলঙৃ্খ 

c) মৃেজীবী খাদযলঙৃ্খ 

d) উতরর কোতনাটটই নয 

5.  “Universal energy flow model “ was proposed by 

a) E.P.Odum 

b) H.T.Odum 

c) Lindmann 

d) M.S. Swaminathan  

 “Universal energy flow model “ এর প্রবক্তা কে? 

a) E.P. ওডাম 

b) H.T. ওডাম 

c) বন্ডমযান 

d) এম.এ. স্বামীনাথন 

6. The book “Silent spring” was written by   

a) Madhab Gadgil 

b) Anil Agarwal 

c) Rachel Carson  

d) E. O. Wilson  

“াইতন্ট  স্প্রিং” বইটটর রচবযো তন ? 

a) মাধব গ্াডবগ্ 

b) অবন আগ্রওযা 

c) রাতচ োরন 

d) ই.ও. উইন 

7. Love canal affairs is famous for dumping of  

a) Bioactive waste 

b) Biomedical waste 

c) Pesticidal contamination  

d) Chemical waste  

াভ েযানা ঘটনাটট কোন ধরতনর ফর্জয্য স্তুতর জনয ববখযাে?  

a) জর্জফ ক্রিয় ফর্জয্ 



b) জর্জফ চিচিৎা ফর্জয্ 

c) িীটনাি দলূণ 

d) যাায়চনি ফর্জয্ 
8. Temperature required for cryogenic preservation is 

a) 0
0
C 

b) -4
0
C 

c) -90
0
C 

d)  -196
0
C 

 িাযয়াযর্জচনি ংযক্ষযণয র্জনয প্রযয়ার্জনীয় তাভাত্রায ভান চি  

a) 0
0
C 

b) - 4
0
C 

c) -90
0
C 

d) -196
0
C 

9. “Synecology “ is connected in relation to  

a) Population ecology 

b) Community ecology 

c) Biome ecology 

d) All of the above 

 "Synecology" এয াযথ ম্পিম্ুক্ত কিানটট 

a) র্জনংখ্যা ফাস্তুাস্ত্র 

b) ম্প্রদায় ফাস্তুচফদযা 

c) ফাযয়াভ ইযিারক্রর্জ 

d) উযযয ফগুযরা 
10.  Gene Bank is  ____________ type of conservation process. 

a) Ex-situ conservation  

b) In-situ conservation  

c) Sanctuary 

d) None of these  

  জজন বযাঙ্ক কোন ধরতনর  িংরক্ষণ দ্ধবে? 

a) এক্স-চটু ংযক্ষণ 

b) ইন-চটু ংযক্ষণ 

c) অবয়াযণয 

d) এগুযরায কিাযনাটটই নয় 

11.  Arsenic is normally deposited in  

a) Nail 

b) Bones 

c) Muscles 

d) Teeth 

 আত েবনে াধারনে লরীতরর কয অিংতল জমা য ো  

a) নখ্ 



b) া 

c) কী 

d) দা াঁত 

12.  Which cycle does not belong to gaseous biogeochemical cycle? 

a) Phosphorus cycle 

b) Carbon cycle 

c) Nitrogen cycle 

d) Sulphur cycle 

 কিান িিটট গ্যাীয় জর্জফ- বু যাায়চনি িযিয অন্তগ্ত্ নয়? 

a)  পপযা িি 

b)  িাফন্ িি 

c)  নাইযরাযর্জন িি 

d)  ারপায িি 

13.  “Blue baby syndrome” is caused due to  

a) Excess sulphate in drinking water 

b) Excess chloride in drinking water  

c) Excess heavy metal in drinking water 

d) Excess nitrate in drinking water  

        “Blue baby syndrome” বনম্নববখে কোন িাযযণ য় 

a) ানীয় র্জযর অচতচযক্ত ারযপট 

b) ানীয় র্জযর অচতচযক্ত কলাযাইড 

c) ানীয় র্জযর অচতচযক্ত বাযী ধাতু 

d) ানীয় র্জযর অচতচযক্ত নাইযরট 

14.  Wildlife week is celebrated on    

a) 1-7 October 

b) 15-21 October 

c) 1-7 June 

d) 15-21 June  

 ফনযপ্রাণী প্তা াচরত য় 

a) 1-7 অযটাফয 

b) 15-21 অযটাফয 

c) 1-7 র্জনু 

d) 15-21 র্জনু 

15.  Which of the following is a biodegradable waste? 

a) Plastic 

b) Polythene 

c) Glass 

d) Paper 

 চনযিয কিানটট ফাযয়াচডযেযডফর ফর্জয্? 



a) প্লাচিি 

b) চরচথন 

c) গ্লা 

d) িাগ্র্জ 

16.  Sundarban is a  

a) Ramsar wetland  

b) National Park 

c) Tiger reserve 

d) All of the above 

 ুন্দযফন র এিটট 

a) যাভায র্জরাবূচভ 

b) র্জাতীয় উদযান 

c) টাইগ্ায চযর্জাব ্

d) উযযয ফগুযরা 
17.  Biodiversity  

a) Increases towards the equator   

b) Decreases towards the equator 

c) Remain same throughout the planet 

d) Has no effect on change in latitude 

  র্জীফবফচিত্রয 

a) চফলুফযযখ্ায চদযি ফায 

b) চফলুফযযখ্ায চদযি হ্রা ায় 

c) ভে ে র্জযু এিই থাযি 

d) অক্ষাং চযফতয্নয উয কিান প্রবাফ কনই 

18.  Carrier of filarial disease is   

a) Aedes mosquito 

b) Culex mosquito 

c) Anopheles mosquito 

d) House fly 

 পাইযরচযয়া কযাযগ্য ফাি র 

a) এচড ভা 

b) চিউযরক্স ভা 

c) অযাযনাচপচর ভা 

d) ঘযযয ভাচি 

19.  Ozone layer is present in  

a) Troposphere 

b) Stratosphere 

c) Mesosphere 

d) Ionosphere 

 ওযর্জান স্তয চফদযভান কিাথায় 



a) রযাক্রিয়ায 

b) স্ট্রাযটাক্রিয়ায 

c) কভযাক্রিয়ায 

d) আয়যনাক্রিয়ায 

20.   Mark the renewable source of energy 

a) Petroleum 

b) Coal 

c) Nuclear fuel 

d) Tree 

 ক্রক্তয ুননফ্ীিযণযমাগ্য উৎ চিচিত িয 

a) কযরাচরয়াভ 

b) িয়রা 

c) াযভাণচফি জ্বারানী 

d) গ্াি 

21.  Porable water is  

a) Obtained from the river 

b) Obtained from the lake 

c) Pure and fit for drinking  

d) Use only for washing clothes 

      ুতয জ  

a) নদী কথযি প্রাপ্ত 

b) হ্রদ কথযি প্রাপ্ত 

c) খ্া াঁটট এফং ান িযায উযমাগ্ী 

d) শুধুভাত্র িা কধায়ায র্জনয ফযফায িযা য় 

22.  MAB programme stands for  

a) Man and Biotechnology 

b) Material and Biology  

c) Man and Biodiversity 

d) Man and Biosphere   

       “MAB” এর ুতরা নাম  

a) ভানুল এফং জর্জফপ্রমুক্রক্ত 

b) উাদান এফং র্জীফচফদযা 

c) ভানুল এফং র্জীফবফচিত্রয 

d) ভানুল এফং র্জীফর্জগ্ৎ 

23.  “Earth Day” is celebrated on   

a) 22
nd

 April 

b) 20
th
  April 

c) 5
th

 June  

d) 5
th

 July 

 “বুন্ধরা বদব” াবে য 



a) ২২ক এচপ্রর 

b) ২০ক এচপ্রর 

c) ৫ই র্জনু 

d) ৫ই র্জরুাই 

24.  Which of the following acid is not present in acid rain?  

a) Sulphuric acid  

b) Nitric acid  

c) Phosphoric acid  

d) Carbonic acid 

 অম্ল বটৃিতে কোন অম্ল থাতে না?  

a) ারচপউচযি অযাচড 

b) নাইটরি অযাচড 

c) পপচযি অযাচড 

d) িাফ ্চনি অযাচড 

25.  One of the protozoan water borne disease is  

a) Giardiasis 

b) Poliomyelitis 

c) Typhoid 

d) Cholera 

      জ বাবে কপ্রাতটাতজাযা-ঘটটে করাগ্টট  

a) ক্রর্জয়াচডয়্াচ 

b) কাচরওভাইরাইটট 

c) টাইপযয়ড 

d) িযরযা 
26.  Objective of Chipko movement was to protect  

a) Water body 

b) Land 

c) Forest 

d) Ocean  

  বচতো আতন্দাতনর উতেলয এটটর ুরক্ষা েরা 

a) র্জরায় 

b) র্জচভ 

c) ফন 

d) ভাাগ্য 

27.   “Marbel cancer” results from 

a) Soot particles  

b) CFCs 

c) Fog 

d) Acid rain  

     “মাতব ে েযান্সার” এর োরণ   



a) ুট িণা 

b) চএপচ 

c) িুয়াা 

d) অযাচড ফটৃি 

28.  Corbet National Park is situated in which state?  

a) Odisha 

b) Bihar  

c) Uttarakhand  

d) Assam   

       েরতবট জােীয উদযান নীতচর কোন রাতজয অববিে?  

a) ওচা 

b) চফায 

c) উত্তযাখ্ণ্ড 

d) আাভ 

29.  In which type of waste management, colour code is used for waste storage? 

a) Municipal solid waste 

b) Biomedical waste 

c) Hazardous waste 

d) Radioactive waste 

 কিান ধযযনয ফর্জয্ ফযফস্থানায় ফর্জয্ ংযক্ষযণয র্জনয বন ে তঙ্কে ফযফায 

িযা য়? 

a) কৌযবায িটিন ফর্জয্ 

b) জর্জফ চিচিৎা ফর্জয্ 

c) চফজ্জনি ফর্জয্ 

d) কতর্জক্রিয় ফর্জয্ 
30.  “Ouch –ouch” disease is caused by 

a) Lead 

b) Mercury 

c) Cadmium 

d) Nickel 

       আউচ-আউচ করাতগ্র জনয কয ধােুটট দাযী  োর নাম   

a) ীা 

b) ভাচিউ্টট 

c) িযাডচভয়াভ 

d) চনযির 

31.  When was the Indian Wildlife (Protection) Act enacted? 

a) 1972 

b) 1971 

c) 1970 

d) 1976 



      েে  াক ভারতে বণযপ্রাণী রক্ষার আইন োয েোরী য ? 

a) 1972 

b) 1971 

c) 1970 

d) 1976 

32.  The biggest nuclear accident occurred in  

a) New York 

b) Chernobyl 

c) Bhopal 

d) Beijing 

     কোন লতর বতচতয বশ ারমানববে দুঘ েটনা ঘতটবি? 

a) চনউ ইয়ি ্

b) কিযযনাচফর 

c) কবাার 

d) কফইক্রর্জং 
33.  Which of the following pyramid is never inverted? 

a) Pyramid of Biomass  

b) Pyramid of Number  

c) Pyramid of Energy   

d) (a) and (b) 

  বনম্নববখে বরাবমডগুবর মতধয কোনটট েখনই ববরীে মুখী য় না? 

a) ফাযয়াভাযয চযাচভড 

b) ংখ্যায চযাচভড 

c) ক্রক্তয চযাচভড 

d) (a) এফং (b) 

34.  Which Indian women won Padmashree award 2020 for environment 

protection? 

a) Medha Patker  

b) Lakhimi Baruah 

c) Tulsi Gowda 

d) Shanti Jain 

     কোন ভারেীয মবা বরতবল রক্ষার জনয ২০২০ াত দ্মশ্রী ুরস্কার 

ান? 

a) কভধা াটিায 

b) রচখ্চভ ফুয়া 

c) তুরী কগ্ৌা 

d) াচন্ত জর্জন 

35.  Environmentalist Greta Thunberg is a citizen of which country? 

a) America 

b) Sweden 



c) Germany 

d) Italy 

চযযফচফদ কেটা থানফাগ্ ্ কিান কদযয নাগ্চযি? 

a) আযভচযিা 

b) ুইযডন 

c) র্জাভ ্াচন 

d) ইতাচর 

36.  Which one is a metamorphic rock?  

a) Slate 

b) Basalt 

c) Granite 

d) Sand stone 

       বনতচর কোনটট রুান্তবরে বলা?  

a) কেট 

b) ফযাাল্ট 

c) োনাইট 

d) ফাচর াথয 

37.  Which is the state tree of West Bengal 

a) Mango  

b) Chhatim 

c) Banyan  

d) Banana 

 কিানটট ক্রিভফযেয যার্জয ফকৃ্ষ 

a) আভ 

b) িাচতভ 

c) ফট 

d) িরা 
38.  Shri Sundarlal Bahuguna is famous for   

a) Chipko movement 

b) Save Narmada movement  

c) Silent Valley movement  

d) None of these  

 শ্রী ুন্দযরার ফুগুণা চি র্জনয চফখ্যাত 

a) চিযিা আযন্দারন 

b) নভদ্া ফা াঁিাও আযন্দারন  

c) নীযফ উতযিা আযন্দারন 

d) এগুযরায কিাযনাটটই নয়   

39.  Gujrat cyclone and Orissa super cyclone occurred in the years 

a) 1998 and 1999 

b) 2001 and 2002 



c) 2000 and 2001 

d) 1997 and 1998 

 গুজরাট াইতলান ও উবশযা  ুার াইতলান ঘতটবি যথাক্রতম 

a) 1998 এফং 1999 

b) 2001 এফং 2002 

c) 2000 এফং 2001 

d) 1997 এফং 1998 

40.  Which Kenyan environmentalist won Nobel Peace Prize in 2004? 

a) Rachel Carson 

b) Dr Wangari Maathai 

c) Jane Goodall 

d) Marina Silva 

      কেবনযার কোন বরতবলববদ ২০০৪ াত কনাতব ুরস্কার ান? 

a) যাযির িাযন 

b) ডাাঃ ওয়াোচয ভাথাই 

c) কর্জন গুডঅর 

d) কভচযনা চরবা 
 


