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CERTIFICATE
This is to certify that environmental studies project work entitled on “ভারতীয় ু ন্দরবনে
গুরুত্ব"

মযােনরানভর

is

the

bona

fide

work

of

Mr./Ms.

…………………………………………………………………, CU Roll No.: __ __ __ __ __ __ ˗ __ __ ˗ __ __ __ _
,CU Registration No.............................. of Part-III (Hons/Gen), who carried out the
project work.
Certified

further,

that

to

best

of

our

Acknowledge

Mr./Ms.

…………………………………………………………………, has been completed his/her ‘Project
Work’ during the session January - June,2021 in the Partial Fulfilment of
Environmental Studies Project work under C.U Exam (1+1+1 System).

Name of the Mentor
Bankim Sardar College

2|Page

Content
Sl. No.
1

Description

Page No.

ূ চো
ভারতীয়ু ন্দরবনেবববরণ (ছবব)
ঘনে যাওয়া প্রাকৃবতক ববপযযয়গুব ংবিপ্ত বববরণ

2

২.১ প্রাকৃবতক ববপযযয়গুবপ্রকৃবত ও ধরে
২.২ প্রাকৃবতক ববপযযয়গুব কারণ (ছবব)
২.৩ প্রাকৃবতক ববপযযয়গুব ভয়াবতা (ছবব)

3
4
5
6
7

প্রাকৃবতক ববপযযনয়র বেয়ন্ত্রনে মযােনরানভর গুরুত্ব (ছবব)
অপবরকবিত উন্নয়ে বক এই ববপযযয়গুব ভয়াবতানক বাবিয়য় য়েয়?
য়তামার মতামত য়খ? (ছবব)
আমরা কীভানব এই প্রাকৃবতক ববপযযয়গুব ভয়াবতানক কমানত পাবর?
য়তামার বেনজর মতামত য়খ। (ছবব)
উপবরউক্ত ববয় ম্পনকয াধারণ মােু নর প্রবত য়তামার পরামলয কী ?
উপংার
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[ভারতীয়ু ন্দরবনেপ্রাকৃবতকববপযযয়গুবনতমযােনরানভরগুরুত্ব]

Keyword:
১। ভারতীয় ু ন্দরবনে বববরণ (ছবব)
২। ঘনে যাওয়া প্রাকৃবতক ববপযযয়গুব ংবিপ্ত বববরণ

২.১ প্রাকৃবতক ববপযযয়গুবপ্রকৃবত ও ধরে
২.২ প্রাকৃবতকববপযযয়গুবকারণ (ছবব)
২.৩ প্রাকৃবতকববপযযয়গুবভয়াবতা (ছবব)
৩। প্রাকৃবতক ববপযযনয়র বেয়ন্ত্রনে মযােনরানভর গুরুত্ব (ছবব)
৪। অপবরকবিত উন্নয়ে বক এই ববপযযয়গুব ভয়াবতানক বাবিয়য় য়েয়? য়তামার মতামত য়খ? (ছবব)
৫। আমরা কীভানব এই প্রাকৃবতক ববপযযয়গুব ভয়াবতানক কমানত পাবর? য়তামার বেনজর মতামত য়খ। (ছবব)
৬। উপবরউক্ত ববয় ম্পনকয াধারণ মােু নর প্রবত য়তামার পরামলয কী ?
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