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1. The component of environment includes:
a) Abiotic factors
b) Biotic factors
পররবেল এর উপাদান গুর :
a) অজৈে উপাদান
b) জৈে উপাদান

c) Both the above

d) None of these

c) উভয়ই

d) ক ানটিই নয়

2. Which one of this gas is common in Troposphere, Stratosphere, Mesosphere and Thermosphere?
a) Nitrogen
b) Oxygen
c) Carbon dioxide
d) Nitric oxide
এই গ্যাগুরর মবযয ক ান গ্যাটি Troposphere, Stratosphere, Mesosphere এেংThermosphere এ পাওয়া যায় ?
a) নাইবরাবৈন
b) অক্সিবৈন
c) ােনডাই

অিাইড
d) নাইটর অিাইড

3. Region where fresh water meets salt water is called:
a) Sea
b) Lake
c) River
কয ৈায়গ্ায় রমরি ৈ ও েনাক্ত ৈ কমবল:
a) মুদ্র
b) হ্রদ

4. 5th June is celebrated as:
a) World Forest Day
d) World Population Day
৫ই ৈুন পান রা য়:
a) রেশ্ব অরণ্য রদে
d) রেশ্ব ৈনংখ্যা রদে

c) নদী

d) Estuarine
d) কমানা

b) World Environment Day

c) World Wildlife Day

b) রেশ্ব পররবেল রদে

c) রেশ্ব েনযপ্রানী রদে

5. Which of the following is a non-renewable resource?
a) Coal
b) Forest
c) Water
রনম্নররখ্ত ক ানটি অ-নেী রণ্বযাগ্য ম্প্দ ?
a) য়া
b) অরণ্য
c) ৈ

6. Chipko Movement was started to conserve:
a) Forest
b) Land
রিপব া আবদান কয টি ংরক্ষন এর ৈনয শুরু য়:
a) অরণ্য
b) ৈরম

7. Acid rain is caused by the presence of gas/gases:
a) SO2
b) NOX
c)

d) Wild life
d) েনয প্রানী

c) Water

d) Wildlife

c) ৈ

d) েনযপ্রানী

CO and CO2

d) SO2 and NOX

অম্লেৃটির ৈনয দায়ী গ্যা /গ্যাগুর  :
a) সালপার ডাই অক্সাইড
b) নাইট্রাট্েন অক্সাইড মূ
c) কাফনব ভট্নাক্সাইড ও কাফনব - ডাই – অক্সাইড d)
সালপার ডাই অক্সাইডও নাইট্রাট্েন অক্সাইড

8. In Ecosystem energy flow is:
a) Unidirectional
b) Bidirectional
োস্ত্তবে লক্সক্ত প্রো:
a) এ ্ মুরখ্
b) রদ্নমুরখ্

c) Multidirectional

d) None of these

c) েুমুরখ্

d) ক ানটিই নয়

9. Malaria is caused by:
a) Protozoa
মযাবররয়া করাগ্ টির
a) কপ্রাবিাবৈায়া

b) Bacteria

c) Virus

d) None of these

b) েযাবেররয়া

c) ভাইরা

d) ক ানটিই নয়

ারন:

10. Consumption of Fluoride containing water leads to:
a) Fluorosis
b) Chlorosis
c) Minamata

d) None of these

Fluoride যুক্ত ৈবেবন যা য়:
a) ফ্লাট্রাসসস

b) কলাবরার

c) রমনামািা

d) ক ানটিই নয়

11. The complex network of interconnected food chains are called:
a) Trophic level
b) Food web
c) Ecotone
খ্াদযলৃঙ্খ কয ৈটি আন্তঃম্পব র
 রভরিবত যুক্ত:
a) ররি স্তর
b) খ্াদযৈা

d) None of these

c) ইব াবিান

d) ক ানটিই নয়

12. The main layer of the atmosphere near the earth surface is:
a) Troposphere
b) Mesosphere
c) Ionosphere

d) Stratosphere

পৃরিেী ংগ্ন মুখ্য োয়ুস্তর বা:
a) রট্াস্ফিযার
b) ফ্ভট্সাস্ফিযার

c) আযট্নাস্ফিযার

13. Which of these is known as most polluted city?
a) Mexico
b) Tokyo

c) New York

d) Kolkata

c) রনউইয় 

d) ক া াতা

এবদর মবযয ক ানটি েবিবয় দুরত লর?
a) কমক্সিব া
b) কিার বয়া

14. Sacred groves are especially useful in:
a) Conservation of wild animal and plant
c) Preservation of coal

b) Preventing soil erosion
d) None of the above.

পুক্সৈত উপেন কয রেবল াবৈ উপবযাগ্ী:
a) েনয প্রানী ও উক্সদ্দ ংরক্ষন
c) য়া ংরক্ষন

b) ভাট র ক্ষয ফ্রাধ
d) ক ানটিই নয়

15. In which temperature natural gases is converted to LPG?
a) -184 0C
b) -84 0C
c) -212 0C
ক ান তাপমাত্রায় প্রা ৃ রত গ্যা ক
0
0
a) -184 C
b) - 84 C

d) স্ট্র্যাট্ াস্ফিযার

LPG কত পররণ্ত রা য়?
0
c) - 212 C

রা

d) -340C
d) -34 C
0

16. In which of the agencies is familiar as propagators of Community Health Education?
a) WHO and UNICEF
b) WHO and IUCN
c) WTO and FAO
d) WHO and UNESCO
এবদর মবযয ক ানটি ামাক্সৈ

a) WHO and UNICEF
c) WTO and FAO

স্বাস্থ রলক্ষার কপ্রর

নাবম সুসরসিত?

b)
d)

WHO and IUCN
WHO and UNESCO

17. In which process disposal of solid waste is not applicable?
a) Open dumping
b) Incineration
c) Composting
ক ান পদ্ধরতটি টিন েৈয পদাবির রনষ্পরি রবনর ৈনয প্রবযাৈয নয়?
a) উন্মুক্তভাবে ৈমা রা
b) ভস্মীভুত রা
c) বম্পারিং

18. The “Environment Protection Act” was introduced in India in the year
a) 1980
b) 1986
c) 2001
d) 2010
ভারবত পররবেল ুরক্ষা আইন শুরু য় কয াব:
a) 1980
b) 1986
c) 2001

d) 2010

d) Ocean dumping
d) মুবদ্র রনবক্ষপ

রা

19. National Disaster Management Act was established in which year?
a) 2004
b) 2000
c) 2005
d) 1990
ৈাতীয় দুবযাগ্
 েযেস্থাপনা আইন প্ররতটিত য় ফ্কান ফছট্র?

a) 2004

b) 2000

c) 2005

20. Silent Valley lies in the state of
a) Bihar
b) Tamilnadu
াইবন্ট ভযার কয রাবৈয অফসিত
a) রোর
b) তারমনাডু

d) 1990

c) Kerala
c) ক রাা

d) None of these
d) ক ানটিই নয়

21. Dengue occurs due to:
a) Protozoa

b) Bacteria

c) Virus

d) None of these

Dengue করাগ্ টির
a) কপ্রাবিাবৈায়া

b) েযাবেররয়া

c) ভাইরা

d) ক ানটিই নয়

ারন:

22. An example of In-situ conservation is
a) Gene Bank
b) National Parks
In-situ ংরক্ষন এর এ টি উদারন হট্লা
a) ক্সৈনেযাঙ্ক

b) ৈাতীয়উদ্দান

23. Which one of these is not biodegradable?
a) Animal body
b) Plant substances

c) Zoo

d) None of these

c) রিরডয়াখ্ানা

d) ক ানটিই নয়

c) Polyethylene

d) Organic waste

c) পররিন

d) জৈে ফেবয

এবদর মবযয ক ানটির জৈে রেবয়াৈন য় না?
a) প্রাণ্ীবদ

b) উক্সদ্দৈাত েস্ত

24. An example of renewable energy is:
a) Coal
b) Petroleum
নেী রন কযাগ্য লক্সক্তর এ টি উদারণ্ বা:
a) য়া
b) ফ্ট্রাসলযাভ

c) Solar energy

d) Firewood

c) কর লক্সক্ত

d) জ্বাানী

25. Which of the following pyramid is never inverted?
a) Pyramid of biomass
b) Pyramid of number c) Pyramid of energy
এবদর মবযয ক ান রপরারমড
a) ৈীেভর রপরারমড

খ্ন ই রেপরীত মুখ্ী য় না?
b) ৈীেংখ্যার রপরারমড c) লক্সক্তর রপরারমড

26. Cholera is a _____ disease:
a) Food borne
b) Water borne
বরাএকট _______করাগ্
a) খ্াদয োরত
b) ৈ োরত

c) Air borne
c) োয়ু োরত

27. Primary producer in a pond ecosystem is
a) Phytoplankton
b) Zooplankton
পু ু বরর োস্ত্তবে প্রািরম উৎপাদব র নাম টি হট্লা
a) িাইবিাপ্ল্যাঙ্কিন
b) ৈুপ্ল্যাঙ্কিন

28. The intensity of earthquake is measured in:
a) Decibels
b) Linnean scale
ভুরম বম্পর তীব্রতা সরভা করা য়:
a) ফ্ডসসট্ফল
b) সলসনযান ফ্েল

াি

d) Both “a” and “b”
d) (a) এেং (b) উবয ই

d) None of these
d) ক ানটিই নয়

c) Fungus

d) Bacteria

c) ছত্রা

d) েযাবেররয়া

c) Richter scale

d) Linear scale

c) সরখ ার ফ্েল

d) সলসনযার ফ্েল

29. Gujarat 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

গুৈরাি াইবলান ও উরশা াইবলান ঘবিরছ যিাক্রবম ফ্কান ফছট্র

a) 1998 and 1999

b) 2001 and 2002

c) 2000 and 2001

d) 1997 and 1998

30. The percentage of Nitrogen in air isa) 21.6
b) 24.3

c) 78.4

d) 27.8

c) 78.4

d) 27.8

োয়ূমণ্ডব নাইবরাবৈন এর লত রা পররমাণ্ বা-

a) 21.6

b) 24.3

31. “Ouch-ouch” disease is caused by the elements is:
a) Lead
b) Mercury
c) Cadmium
“আউিআউি” করাবগ্র ৈনয দায়ী যাতু টি :
a) ীা
b) পারদ

c)

যাডরময়াম

32. The characteristic feature of Mangrove plants is
a) Pneumatophores
b) Fleshy stems
মযানবরাভ উক্সদ্দ এর জেরলি বা
a) শ্বামূ
b) স্থুৈাতীয়

d) Nickel

ান্ড

d) রনব 

c) Stolon

d) None of these

c) কিাবান

d) ক ানটিই নয়

33. In which City the biggest nuclear accident had occurred?
a) New York
b) Chernobyl
c) Bhopal
ক ান লবর েৃিম পারমানরে দুঘ ব না ঘবিরছ?
a) সনউ ইযকব
b) কিরবনারে

34. Algal Blooms are connected with
a) Biomagnifications
b) Eutrophication
কলওার অরত আরয য য় যার িব
a) োবয়ামযারগ্নরিব লন
b) ইউররিব লন

d) Beijing

c) ভূ পা

d) কেক্সৈং

c) Trophic levels

d) None of these

c) খ্াদয স্তর

d) ক ানটিই নয়

35. All species on Earth together with their environments are collectively comprise
a) Lithosphere
b) Hydrosphere
c) Atmosphere
d) Biosphere
ৈগ্বতর সফ প্রৈারত ও তার মস্ত পররবেলব
a) সলট্ াস্ফিযার
b) ফাসরভণ্ডল

এ বত্র ফলা য়:
c)ফাযুভণ্ডল

36. The State in which one horned Rhinoceros is most common in India:
a) Maharashtra
b) Gujarat
c) Assam
এ লৃঙ্গ গ্ন্ডার ভারবতর কেরল কদখ্া যায় কয রাবৈয:
a)ভহারাষ্ট্র
b) গুেরা

c) আসাভ

d) ফাট্যাস্ফিযার

d) Uttar Pradesh
d) উত্তর প্রট্দশ

37. Which hormone is responsible for Diabetes mellitus?

a) Insulin

b) Testosterone

c) Adrenalin

মযুবম করাগ্টির েনয ফ্কান হরট্ভান দায়ী?
a) ইনুরন
b) কিবিাবিরন
c) অযাক্সিনারন

d) Glucagon
d) গ্লুকাগন

38. Which one of the following problems is not caused by noise pollution?
a) Diarrhoea
b) Hypertension
c) Deafness
d) None of these
রনবির ক ান সভসযাটি লব্দদুবনর িব য় না?
a) ডায়াররয়া
b) উচ্চরক্তিাপ
c) েরযরতা

d) ক ানটিই নয়

39. The maximum number of individuals which an environment can support is called
a) Optimum population b) Carrying capacity c) Population explosion d) Stable population
কয বোচ্চ
 ৈন ংখ্যা পারিেম্পদ

এ ায়তা কদয় তাব েব
a) াময ৈনংখ্যা
b) ফহন ক্ষভতা
c) ৈন রেবফারণ্

40. Green revolution is associated with
a) Aquaculture
b) Pisci culture
েুৈ রেপ্ল্ে যার বঙ্গ ম্পর ত
a) অযাব ায়া ািার
b) রপর ািার

c) Agriculture
c) িাআোদ

d) রস্থরতলী ৈনংখ্যা

d) None of these
d) ক ানটিই নয়

