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Answer all questions. All questions carry equal marks.

1. Which day is celebrated as „Vasundhara Divas‟?
a) 22nd April
b) 23rd May
c) 22nd March
d) 21st March
ক োন দিনটিক ‘বুন্ধরো দিব’ দককব পোন রো য়?
a) ২২কল এদি
b) 23কল কম
c) ২২কল মোর্চ
d) 21কল মোর্চ
2. In which year Central Pollution Control Board was established
a) 1974
b) 1986
c) 1972
d) 1981
ক োন োক ক ন্দ্রীয় িূণ দনয়ন্ত্রণ কবোর্চ িদিটিি কয়দি
a) 1974
b) 1986
c) 1972
d) 1981
3. Lowest layer of atmosphere is
a) Lithosphere
b) Turbosphere
c) Troposphere
d) Exosphere
বোয়ুমণ্ডকর বদনম্ন
চ
স্তর ক োনটি
a) দক োস্ফিয়োর
b) িোকবোস্ফচ িয়োর
c) ট্রকপোস্ফিয়োর
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d) একসোস্ফিয়োর
4. Which of the following compound is maximum in Lithosphere?
a) Oxygen
b) Silica
c) Alumina
d) Bronze
দক োস্ফিয়োকর ক োন কযগটি বোদি
চ
পদরমোকন োক ?
a) অস্ফসকেন
b) দদ ো
c) অযোুদমনো
d) করোঞ্জ
5. Which of the following cause soil erosion?
a) Forestation
b) Thermal Power Plant
c) Overgrazing
d) Hydel Power Plant
দনকর্র ক োনটি মোটির ক্ষয় ঘিোয়?
a) বনোয়ন
b) িোপদবিুযৎ ক ন্দ্র
c) অদিমোত্রোয় র্োরণ
d) োইকর্ পোওয়োর প্ল্যোন্ট
6. Wildlife Protection Act was properly enacted by whom
a) Jawaharlal Nehru
b) Indira Gandhi
c) M.S. Swaminathan
d) Sundarlal Bahuguna
বনযিোণী ুরক্ষো আইন োর দ্বোরো টি ভোকব িণীি কয়দি?
a) েওরো কনকরু
b) ইস্ফিরো গোন্ধী
c) এম.এ. স্বোমীনো ন
d) ুিরো বুগুনো
7. Sardar Sarovar Project is situated on which of the river valley
a) Narmada
b) Godavari
c) Damodar
d) Ganga
িচ োর করোবর ি ল্পটি ক োন নিী উপিয োয় অবদিি
a) নমিো
চ
b) কগোিোবরী

c) িোকমোির
d) গঙ্গো
8. What is the Full name of FAO?
a) Food Additive Organisation
b) Flood Awareness Organisation
c) Food Aquaculture Organisation
d) Food and Agricultural Organisation
FAO এর পুকরো নোম দ ?
a) খোিয ংকযোেন ংিো
b) বনযো কর্িনিো ংিো
c) ফুর্ অযো ু য়ো োর্োর ংিো
d) খোিয ও ৃ দ ংিো
9. Who is regarded as father of Nuclear Power in India
a) M.C.Mehta
b) Madhab Gadgil
c) Homi Bhabha
d) Anil Agarwal
ভোরকি পোরমোণদব লস্ফির েন
োক বো য়
a) এম দ কমিো
b) মোিব গোর্দগ
c) কোদম ভোভো
d) অদন আগরওয়ো
10. Air (Prevention and Control of Pollution) Act was promulgated in year
a) 1981
b) 1986
c) 1972
d) 1974
বোয়ু (িূণ িদিকরোি ও দনয়ন্ত্রণ) আইন ক োণ োক েোদর রো য়
a) 1981
b) 1986
c) 1972
d) 1974
11. Which of the following region is Biodiversity hot spot in India?
a) Sunderban
b) Western Ghat Mountains
c) Eastern Ghat Mountains
d) Gangetic Plain
দনকর্র ক োন অঞ্চটিক ভোরকির েীবববদর্কত্রযর ি স্পি বো য়?
a) ুিরবন
b) পস্ফিমঘোি পবিমোো
চ

c) পূব ঘোি
চ
পবিমোো
চ
d) গোকঙ্গয় মভূ দম
12. The full form of SPM is
a) Suspended Particulate Matter
b) Suspected Particulate Matter
c) Suspended Particular Matter
d) Separated Particulate Matter
SPM এর পূণরূপ
চ
a) োকপকের্ পোটিচ ু কি মযোিোর
b) কিেন পোটিচ ু কি মযোিোর
c) িদগি দবকল দবয়
d) দবস্ফিন্ন ণো পিো চ
13. Pond ecosystem is a type of
a) Grassland Ecosysem
b) Mangrove Ecosystem
c) Lentic Ecosystem
d) Lotic Ecosystem
পু ু করর ইক োদকেম  এ ি োর
a) গ্রোযোে ইক োদকম
b) মযোনকগ্রোভ ইক োদকেম
c) কদন্ট ইক োদকেম
d) টি ইক োদকেম
14. Which of the following flora is found in Sunderban?
a) Xerophytic
b) Halophyte
c) Mesophyte
d) Pteridophyte
দনকর্র ক োন িরকনর উস্ফিিটি ুিরবকন পোওয়ো যোয়?
a) কেকরোফোইটি
b) যোকোফোইি
c) কমকোফোইি
d) কিদরকর্োফোইি
15 Which of the following is a Ramsar Site
a) East Kolkata wetland
b) Rabindra sarobar
c) Kulik Bird sanctuary
d) Santragachi jheel
দনকর্র ক োনটি রোমোর োইি
a) পূব চ  োিো েোভূ দম
b) রবীন্দ্র করোবর

c) ু দ পোদখর অভয়োরণয
d) োাঁিরোগোদি স্ফি
16. Which of the following gas is responsible for Ozone layer depletion?
a) Carbon Dioxide
b) Chloro Fluoro Carbon
c) Carbon Monoxide
d) Sulpher Dioxide
দনকর্র ক োন গযোটি ওকেোন স্তর ক্ষকয়র েনয িোয়ী?
a) োবনচ র্োই অসোইর্
b) কলোকরো ফ্ুকরো োবনচ
c) োবনচ মকনোসোইর্
d) োফোর র্োই অসোইর্
17. Which of the following is main reason behind oceanic pollution?
a) Oil spill
b) Discharge of Municipal waste
c) Over grazing
d) Industrialisation
দনকর্র ক োনটি োমুদি িূকণর িিোন োরণ?
a) কি িদশকয় পশো
b) কপরভোর বেচয দনষ্কোলন
c) ওভোর গ্রোদং
d) দলল্পোয়ন
18. Wildlife Protection act was promulgated in the year
a) 1971
b) 1972
c) 1975
d) 1982
বনযিোণী ুরক্ষো আইন েোদর রো য় ক োন োক
a) 1971
b) 1972
c) 1975
d) 1982
19. Which of the following is not an in-situ conservation method?

a) National park
b) Sanctuary
c) Zoological park
d) Biosphere reserve
দনকর্র ক োনটি ইন-দিু ংরক্ষণ পদ্ধদি নয়?
a) েোিীয় উিযোন
b) অভয়োরণয

c) েুস্ফে যো পো চ
d) বোকয়োস্ফিয়োর দরেোভচ
20. Blue whale is a _____________ animal
a) Endangered
b) Rare
c) Threatened
d) Extinct
নী দিদম এ টি ____________ িোণী
a) দবপন্ন
b) দবর
c) লুপ্তপ্রায়
d) দবুপ্ত
21. Red Data Book includes.
a) All plant species
b) All animals species
c) Economical important species
d) Endangered species
করর্ কর্িো বুক অন্তভুি
চ ।
a) মস্ত উস্ফিি িেোদি
b) মস্ত িোণীর িেোদি
c) অ বনদি
চ
গুরুত্বপূণ িেোদি
চ
d) দবপন্ন িেোদি
22. Which of the following metal is responsible for Itai-Itai disease
a) Lead
b) Cadmium
c) Mercury
d) Copper
ইিোই-ইিোই করোকগর েনয দনকর্র ক োন িোিু িোয়ী?
a) ীো
b) যোর্দময়োম
c) মো োচ দর
d) িোমো
23. Tsunami means
a) Flood
b) Disaster
c) Harbour wave
d) Oceanic earthquake
ুনোদম
োর অ চ
a) বনযো
b) িুকযোগ
চ

c) োরবোর িরঙ্গ
d) মোোগরীয় ভূ দম ম্প
24. Which of the following gas is responsible for Bhopal Gas Tragedy
a) M.I.C.
b) Methane
c) Nitrogen Dioxide
d) CFC
কভোপো গযো ট্রযোকেদর্র েনয দনকর্র ক োন গযো িোয়ী?
a) এম.আই.দ.
b) দমক ন
c) নোইকট্রোকেন র্োই অসোইর্
d) দএফদ
25. First Ozone hole was discovered in
a) Antarctica
b) Peru
a) USA
b) Russia
ি ম ওকেোন গিচ আদবষ্কৃি য় ক ো োয়
a) অযোন্টো টচ ি ো
b) কপরু
c) মোদ ন
চ যুিরোষ্ট্র
d) রোদলয়ো
26. Which of the following is responsible for photochemical smog?
a) NO2
b) O3
c) PAN
d) SO2
দনকর্র ক োনটি ফকিোক দম যো স্মগ এর েনয িোয়ী?
a) NO2
b) O3
c) পযোন
d) SO2
27. Narmada Bachao Andolon was leaded by
a) Sunderlal Bahuguna
b) Medha Patekar
c) Mahatma Gandhi
d) Rachel Carson
নমিো
চ বোাঁর্োও আকিোকনর কনিৃকত্ব দিকন
a) ুিরো বুগুণো
b) কমিো পোকি র

c) মোত্মো গোন্ধী
d) রোকর্ োরন
28. Three Mile Island accident occurred in which year?
a) 1978
b) 1979
c) 1969
d) 1970
দি মোই আইযোকে িুঘিনো
চ
ঘকিদি ক োন োক?
a) 1978
b) 1979
c) 1969
d) 1970
29. Which of the following is used in firecracker?
a) Nitrate
b) Chlorate
c) Sulpher
d) All of the above
দনকর্র ক োনটি আিলবোস্ফে কি বযবোর রো য়?
a) নোইকট্রি
b) কলোকরি
c) োফোর
d) উপকরর বগুকো
30. Desert contains maximum number of which animal?
a) Lizard
b) Tiger
c) Hyena
d) Leopard
মরুভূ দমকি বোদি
চ
ংখয ক োন িরকণর িোণী োক ?
a) টি টিদ
b) বোঘ
c) োকয়নো
d) দর্িোবোঘ
31. Which of the following compound is used as antknocking agent?
a) Tetra methyl Lead
b) Tetra ethyl Lead
c) Tri methyl Lead
d) Tri ethyl Lead
দনকর্র ক োন কযগটি অযোদন্টনদ ং একেন্ট দোকব বযবরৃি য়?
a) কিট্রো দম োই ীো
b) কিট্রো ই োই ীো

c) ট্রোই দম োই দর্
d) ট্রোই ই োই দর্
32. Which of the following is responsible for corrosion of Taj Mahal
a) NO2
b) SO2
c) CO2
d) Black Carbon
দনকর্র ক োনটি িোেমকর ক্ষকয়র েনয িোয়ী?
a) NO2
b) SO2
c) CO2
d) োকো োবনচ
33.The term Ecology was first of all given by
a) Earnst Haekel
b) A.G.Tansley
c) Charles Darwin
d) Robert Hooke
ইক োস্ফে লব্দটি বি
চ ম দিকয়দিকন
a) আনে
চ কক 
b) এস্ফে িযোন্সক
c) র্োচ র্োরউইন
d) রবোিচ ু
34. Cholera is a __________ disease
a) Food borne
b) Vector borne
c) Water borne
d) Air borne
করো এ টি __________ করোগ
a) খোিযবোদি
b) কভক্টরবোদি
c) েবোদি
d) বোয়ুবোদি
35. Which Year has been declared as “International Year of Biodiversity” by
U.N.
a) 2015
b) 2010
c) 2006
d) 2012
ক োন বিরটিক
েোদিংঘ
িৃ চ " আন্তেচোদি
েীবববদর্কত্রযর বির"
দোকব কঘোণো রো কয়কি?

a) 2015
b) 2010
c) 2006
d) 2012
36. Which of the following unit measures Intensity of sound
a) Decibel
b) Meter/Sec.
c) Meter
d) Lumen
দনকর্র ক োন এ
টি লকব্দর িীরিো পদরমোপ কর?
a) কর্দকব
b) দমিোর/কক ে
c) দমিোর
d) ুকমন
37. Mixing of which in drinking water cause “Blue Baby” syndrome
a) Calcium
b) Chloride
c) Nitrate
d) Fluoride
পোনীয় েক ক োনটি দমদিি কোক " Blue Baby " দকরোম য়
a) যোদয়োম
b) কলোরোইর্
c) নোইকট্রি
d) কলোরোইর্
38. Energy Flow in the Ecosystem is
a) Unidirectional
b) Multidirectional
c) Irregular
d) Bidirectional
বোস্তুিকন্ত্র লস্ফি িবো 
a) এ মুখী
b) বুমুখী
c) অদনয়দমি
d) দদ্বমুখী
39. The concept of Aenda-21 came out from which of the following
International convention?
a) Rio-de-Janeiro
b) Stockholm
c) Doha
d) Paris

Aenda-21 িোরণোটি দনম্নদদখি ক োন আন্তেচোদি
এককি?
a) দরও-দর্-কেদনকরো
b) ে কোম
c) কিোো
d) পযোদর
40. Study of human population is called
a) Diversity
b) Sampling
c) Demography
d) Community
মোনব েনংখযোর অিযয়ন ক বো য়
a) ববদর্ত্রয
b) যোম্পদং
c) জনতত্ত্ব
d) ম্প্রিোয়

নকভনলন ক ক

