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Group-A 

                                                                                                                               

  যেক োক ো ১০টি প্রকের সঠি  উত্তরটি ন র্বোচ   র৷                                           ১০х১=১০ 

১। জাতীয় ফনযপ্রাণী আইন চারু য় ____ 

(a) 1972 ালর         (b) 1974 ালর         (c) 1975 ালর           

২। কাজজযাঙ্গা জাতীয় উদযানজি অফজিত ____ 

(a) কণণািক যালজয         (b) অভ যালজয        (c) জিভফলঙ্গ 

৩। ফৃজিয অম্লতা ভাায মন্ত্র র 

(a) অযাভজভিায        (b) pH জভিায              (c) ফযালযাজভিায 

৪। ‘যাভয’ ব্দজি মায লঙ্গ মুক্ত ____  

(a) ফাবূজভ      (b) জরাবূজভ     (c) তৃণবূজভ         

৫। গণনা অনুালয ৃজথফীলত অজিত্ব যলয়লছ এভন প্রজাজতয মভাি ংখ্যা ____ 

(a) 50 – 1000 রক্ষ        (b) 100 – 10000 রক্ষ        (c) 10 – 100 রক্ষ 

৬। WCMC – এয মূ্পণণ নাভ ____ 

(a) Wild Conservation Monitoring Centre          (b) World Concentration Monitoring 
Centre (c) World Conservation Monitoring Centre          

৭। বাযলতয ফণফৃৎ ভযানলরাব অযণ্ম মদখ্া মায় ____  

(a) আন্দাভালন    (b) ুন্দযফলন       (c) মকযলর 

৮। জজফ জফজচলযয ভৃদ্ধ মদজি র ____ 



(a) ইযাক         (b) জাান         (c) ব্রাজজর          

৯। জনম্নজরজখ্ত মকান্ গযাজি জফলাক্ত গযা ? 

(a) কাফণন ভলনাক্সাইড     (b) কাফণন ডাই-অক্সাইড       (c) নাইলরালজন         

১০। জীফ জফজচযয / ‘ফালয়াডাইবাযজজি’ ব্দজি প্রথভ ফযফায কলযন ____  

(a) িযানস্ মর     (b) ওয়াল্টায মযালজন      (c) চারণ ডাযউইন          

১১। ফলচলয় মফী জযভাণ কাফণন ম্পন্ন কয়রা র 

(a) অযানথ্রাাইি কয়রা     (b) জফিুজভনা কয়রা       (c) জি কয়রা 

১২। জীফবফজচলযযয মকন্দ্রীয় ভূরযায়ণ িযজি ইর ____ 

(a) প্রজাজত        (b) জজন         (c) ফাস্ত্ততন্ত্র          

১৩। DNA – এয ুলযা কথাজি ইর ____  

(a)  জডঅজক্সযাইলফা জনউজিক অযাজড   (b) জডঅজক্স জনউজিক অযাজড    (c ) জডঅজক্সযাইলফা জনউজিওিাইড 

১৪। _______ এয জযভাণ হ্রা কযায উলেলয ‘ভনজরর’ মপ্রালিাকর লয়জছর 

(b) জরনাউ গযা      (b) ওলজান িলয ক্ষজতাধনকাযী যাায়জনক       (c) বাভান ফস্তুকণা         

১৫। ঙ্গার (Locust) র 

(a) তঙ্গ         (b) াখ্ী        (c) ভাছ         

Group-B 

                                                                                                                               

  যেক োক ো ১৫টি প্রকের সঠি  উত্তরটি ন র্বোচ   র৷                                           ১৫х১=১৫ 

১৬। াযলদয জজজফক ঞ্চলয়য (ফালয়া-একুভুলরন) দ্বাযা জাালন ংঘজিত মযালগয নাভ 

(a) জভনাভািা জফমণয়      (b) উইরন মযাগ       (c) আজণলনালকাজ       

১৭। বূজভকলম্পয এজলন্টায কালক ফলর ? 

(a) ভাজিয নীলচ মম মকলন্দ্র বূকম্পন জতজয য়       (b) বূত্বলক মম মকলন্দ্র ফণপ্রথভ বূকম্পন মৌছায়                                 
(c) মম-মকান একজি অং মমখ্ালন কম্পলনয দ্বাযা জফমণয় ঘলি        



১৮। এইড ৃজিকাযী বাইযাজিয ( HIV) নাভ 

(a) জউভযান ইজভউজনজি বাইযা    (b) জউভযান ইনফ্ল্যালভিাযী বাইযা    (c) জউভযান 
ইজভউলনালডজপজলয়জি বাইযা     

১৯। এয ভলধয মকানজি মরৌ আকজযক নয় 

(a) ফক্সাইি        (b) ভযাগলনিাইি        (c) মভািাইি        

২০। কলয়কজি দৃ গণ দ্বাযা গজিত য় ______ 

(a) একজি মগায         (b) একজি ফগণ        (c) জীফযাজয 

২১। মচযলনাজফর দুঘণিনায িান ও ভয় র 

(a) ইউলেন , 1990                (b) ইউলেন , 1986                (c) ইউলেন , 1984  

২২। গাছ জজিলয় ধযা আলন্দারন মম নালভ জযজচত 

(a) জচলকা আলন্দারন       (b) জফগ্ ডযম্ আলন্দারন       (c) নদী ফাাঁচাও আলন্দারন        

২৩। নীলচয মকান্ জি মকৃলত কযানায ৃজি কলয 

(a) িরুইন               (b) মফনজজন              (c) জবনাইর মিাযাইড          

২৪। জীফবফজচযয ফরলত মফাঝায় ________ 

(a) জীলফয ংখ্যা        (b) জীলফয জফজচযয         (c) জীলফয ংখ্যা, জফজচযয এফং জযফতণনীরতা 

২৫। নাভডাপা/ নাভধাা অবয়াযণয অফজিত _____ 

(a) মকযারায়        (b) অরুণাচরপ্রলদল         (c) অলভ  

২৬। UV- জফজকযলণয দ্বাযা য় 

(a) ত্বলকয কযািায          (b) পুপুলয কযািায         (c) মকৃলতয কযািায  

২৭। মখ্ন মকান জীফলক তায প্রাকৃজতক জযলফ মথলক জযলয় অনয মকান ুযজক্ষত অঞ্চলর ংযক্ষণ কযা য় 
তখ্ন তালক ফলর _____ 

(a) ফাই-জিু ংযক্ষণ          (b) এক্স-জিু ংযক্ষণ         (c) ইন-জিু ংযক্ষণ          

২৮। বাযলতয ফলচলয় মফী জীফবফজচযযূণণ অঞ্চর র ______ 



(a) জিভঘালিয ভারাফায অঞ্চর        (b) গালঙ্গয় উতযকা         (c) কলেয যান অঞ্চর                

২৯। ইলকারজজ (Ecology) কথাজি প্রথভ ফযফায কলযন 

(a) মলকর                       (b) িযানলর                    (c) ডাযউইন 

৩০। _____ মমৌগজি অম্লফৃজিয লঙ্গ মুক্ত নয় 

(a) কাফণন ভলনাঅক্সাইড       (b) ারপায ডাইঅক্সাইড      (c) নাইলরালজলনয অক্সাইডভূ         

৩১। ‘জলভারাপ’ ________ তীব্রতা ভাায জনয ফযফহৃত য় 

(a) ভুমেয মেউ          (b) াইলিান           (c) বূজভকম্প             

৩২। ‘ালরাকংলেল’  _______ চলেয একজি গুরুত্বূণণ অং 

(a) কাফণন চে          (b) নাইলরালজন চে          (c) ারপায চে          

৩৩। _______ এয জযভাণ হ্রা কযায উলেলয ‘ভনজরর’ মপ্রামিাকর লয়জছর 

(a) জরনাউ গযা        (b) ওলজান িলয ক্ষজতাধনকাযী যাায়জনক      (c) বাভান ফস্তুকণা         

৩৪। যরফগণীয় ফৃক্ষফনলক ফলর 

(a) জতগা              (b) াবানা              (c) ফৃজি অযণয 

৩৫। ‘ইিাই-ইিাই’ মযালগয জনয জনম্নজরজখ্ত মকান্ মভৌর দায়ী 

(a) াযদ        (b) আলণজনক          (c) কযাডজভয়াভ   
 
 

Group-C 
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৩৬। ‘রূী ফাংরা’ ফইজিয যচজয়তা 

(a) জীফনানন্দ দা       (b) লতযন্দ্রনাথ দত          (c) কাজভনী যায়        

৩৭। বযতুয ক্ষী অবয়াযণয অফজিত _____ 

(a) অলভ        (b) যাজিালন        (c) কাশ্মীলয 



৩৮। ওলজান জছে প্রথভ মদখ্া মায় 

(a) মনজরলবজনয়ালত      (b) কযালযাজরন দ্বীুলে      (c) আন্টাকণজিকালত          

৩৯। pH কত লর জর অম্ল প্রকৃজতয য় ? 

(a) 7-এয মফী               (b) 7-এয কভ              (c) 8-এয ভান 

৪০। নীলচয মকানজি যলক্ত ভযায ৃজি কলয 

(a) কযারজয়াভ          (b) ভযাগলনজয়াভ           (c) জা 

৪১। নভণদা ফাাঁচাও আলন্দারলনয অনযতভ জথকৃৎ লরন 

(a) ুন্দযরার ফহুগুণা        (b) মভধা ালিকয         (c) আয. মক. ালচৌজয         

৪২। ানীয় জলর আলণজনলকয ফণাজধক ীভাভান র 

(a) 0.02 জভজররাভ/জরিায         (b) 0.05 জভজররাভ/জরিায        (c) 0.08 জভজররাভ/জরিায 

৪৩। োন্তীয় াবানা ফালয়ালভয উদাযণ র 

(a) ডুয়াণ         (b) অলেজরয়ায তৃণবূজভ        (c) তযাই         

৪৪। মপ্রালিালজায়া ঘজিত মযাগ র 

(a) ফযাজরাজয জডলজি          (b) অযাজভফালয়াজ        (c) িাইপলয়ড              

৪৫। _______ দাথণজি জজফ উালয় জফলয়াজজত য় না 

(a) জজফ ফজণয        (b) জফদুযজতক ফজণয          (c) নাইি লয়র         

৪৬। মম দুজি যালজযয ভলধয কালফযী নদীযয জরফন্টন ংোন্ত জফলযাধ য় 

(a) তাজভরনািু ও অন্ধ্রপ্রলদ        (b) কনণািক ও তাজভরনািু        (c) মকযারা ও অন্ধ্রপ্রলদ 

৪৭। জযলফলয জতনজি P জনজপ্রয় মকান্ জিয জনয 

(a) Price-Product-Profit       (b) People-Pay-Pollute       (c) Population-Poverty-
Pollution 

৪৮। ুনাজভ এক প্রকালযয 



(a) ৃজথফীয গজতীরতায জনয ৃি ুউচ্চ তীযফতণী মেউ                 (b) জভফা গরলনয পলর ৃি ভধয-
াগযীয় ুউচ্চ মেউ           (c) ভুেতলরয বূজভকম্পজজনত ুউচ্চ তীযফতণী মেউ            

৪৯। ডাফ্ জনয়া র একজি 

(a) মজযপাইিন        (b) মনকিন          (c) প্লযাংকিন         

৫০। RSPM র 

(a) মযজযালফর পস্ জিলকি াজিণকুলরি ভযািায       (b) মযজযালফর াস্ মলেড াজিণকুলরি ভযািায                             
(c)মযজযালফর াযাউজেং াজিণকুলরি ভযািায           

৫১। উন্নয়নীর মদলয 80% ওলুধ জতজয কযা য় 

(a) যাায়জনক মথলক          (b) জফজবন্ন ফনজ উজিদ মথলক         (c) জফজবন্ন প্রাণী মথলক 

৫২। মভািযমান মথলক জনগণত ধাতফ দূললণয ভলধয অনযতভ র 

(a) াযদ         (b) জা       (c) কযাডজভয়াভ          

৫৩। মকালনললগন াজভি (2009) –এ আলরাচনা য় 

(a) CFC জনগণভন জনলয়        (b) NO2 জনগণভন জনলয়        (c) কাফণন জনগণভন জনলয়         

৫৪। মকান্ জি বাযলত াওয়া মায় না? 

(a) জং       (b) মরাডণ        (c) জচতা          

৫৫। তুজভ জকবালফ প্লাজিক দূলণ কভালত ালযা ? 

(a) প্লাজিক ুজিলয় জদলয়         (b) ভাজিয জনলচ ুাঁলত জদলয়        (c) ুনফণযফায ও ুননণফীকযণ কলয  

৫৬। জিভফলঙ্গয যাজয াজখ্ র 

(a) জপলঙ        (b) ভাছযাঙা         (c) ায়যা 

৫৭।মকান্ জদন জফশ্ব স্বািয জদফ ারন কযা য়? 

(a) 13ই মভ       (b) 14ই মভ       (c) 7ই এজপ্রর       

৫৮। অজতজযক্ত জরললচয পলর কৃজলজজভয ভৃজতকায 

(a) রফণাক্ত ফালি             (b) অম্লত্ব ফালি          (c) ক্ষাযত্ব কলভ 



৫৯। বূ-ৃষ্ঠ মথলক উজযবালগয ফায়ুভেলরয প্রথভ িযজি র 

(a) োলিাজিয়ায        (b) মরালাজিয়ায       (c) মভলাজিয়ায          

৬০। াইলরাজভিায জদলয় কী ভাা য় ? 

(a) আলজক্ষক আেণতা        (b) ফাতালয অজবভুখ্         (c) াভুজেক মরাত        

৬১। জ্বারানী জালফ ফযফহৃত গযা 

(a) াইলরালজন         (b) অজক্সলজন         (c) নাইলরালজন         

৬২। একজি ফণবুক প্রাণী র 

(a) আযলারা         (b) নীর জতজভ          (c) কুন         

৬৩। ‘ইলকালিান’ র 

(a) ফাস্তুতন্ত্র          (b) ফালয়াভ           (c) দুজি ফাস্তুতলন্ত্রয ভধযফতণী অং          

৬৪। ‘Air pollution’ – রলেয মরখ্ক 

(a) াজকণি           (b) আভণ             (c) ফিজকং ও মকরায        

৬৫। একজি উচ্চলভলঘয উদাযণ র 

(a) েযািা মভঘ        (b) জযা মভঘ      (c) অলল্টাজকউভুরা মভঘ 

৬৭। জ এপ জ জনগণভন জনয়ন্ত্রলণ মকান্ আন্তজণাজতক চুজক্ত ই লয়জছর ? 

(a) জকলয়লিা চুজক্ত      (b) ভনজরয়ার চুজক্ত         (c)   জযও চুজক্ত          

৬৮। আলিণীয় কূলয লঙ্গ ম্পজকণত র 

(a) ফৃজিয জর              (b) বূগবণি জর             (c) ভুলেয জর 

৬৯। জনম্নজরজখ্ত মক একজন প্রজথতমা ইলকালপজভজনি ? 

(a) ফন্দনা জফা           (b) ুজনতা নাযায়ণ         (c) ঝুম্পা রাজিী          

৭০। রলাজিয়ালয প্রজত জকলরাজভিায উচ্চতায ালথ তাভাযা হ্রালয জযভাণ র 

(a) 6.50C              (b) 6.60C               (c) 6.40C 



 

 

 

 

 


