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Group-A 

                                                                                                                               

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

১। শরাভন্ডলরয ক ান্ কভৌর ফবালক্ষা কফশ থাল  ? 

(a) শিলজন      (b) শশর া        (c) যারুশভনা        

২। কশযয়্যায ফনযপ্রাণী বয়্াযণয ফশিত _____ 

(a) ক যারায়্        (b) রুণাচরপ্রলদল         (c) লভ         

৩। আল াশলেভ ফা ফাস্ত্ততন্ত্র ব্দশি প্রথভ ফযফায  লযন ____  

(a) িযানস্ কর          (b) ওয়্াল্টায কযালজন         (c) চারব ডাযউআন          

৪। ৃশথফীয অধুশন  ভানুল র 

(a) কালভা-কশলয়্ন্স           (b) কালভা-আলফক্টা           (c) কালভা-যাশফশর 

৫। জলরয ুিায়্ী ংযক্ষণ ফযফিাল  এ লে ফরা য়্ 

(a) নীর শফপ্লফ                    (b) করাশত শফপ্লফ              (c) কেত শফপ্লফ 

৬। এয়্ায  শন্ডনায, শিজ কথল  উৎন্ন লয়্ ________ ওলজান স্তয নষ্ট  লয 

(a) কলালযাফু্ললযা াফবন            (b)  াফবন           (c) শভথাআর যারল ার 

৭।  যলফি জাতীয়্ উদযান িাশত য়্ _______ 

(a) 1920 ালর        (b) 1936 ালর         (c) 1942 ালর 

৮।   ‘আল ালিান’ র 

(a) ফাস্তুতন্ত্র          (b) ফালয়্াভ           (c) দুশি ফাস্তুতলন্ত্রয ভধযফতবী ং          



৯। মখন ক ান জীফল  তায শনজস্ব প্রা ৃশত  শযলফল ফাাঁশচলয়্ যাখায কচষ্টা  যা য়্ তখন তাল  ফলর _____ 

(a) ফাআ-শিু ংযক্ষণ          (b) আন-শিু ংযক্ষণ         (c) ট্রাআ-শিু ংযযক্ষণ 

১০। বাযলত এ ৃঙ্গশফশষ্ট গন্ডায কদখা মায়্ _____ 

(a) ুন্দযফলন         (b) ক যারায কশযয়্ালয        (c) অালভয  াশজযাঙ্গা ও শিভফলঙ্গয জরদাাড়ায়্          

১১। প্র ৃশতয ফৃক্ক ফরা য়্ _____ 

(a) ভরুবূশভল         (b) জরাবূশভল          (c) িরবূশভল           

১২। িায়্ী বূতাশি  ঞ্চলর প্রশত 100 শভিায গবীলয তাভাো ফৃশি ায য়্ 

(a) 100C                       (b) 150C                      (c) 30C 

১৩। বাযলত শ বড জাতীয়্ গাছ কদখা মায়্ _____ 

(a) যাজিালনয শুষ্ক ঞ্চলর        (b) দাশক্ষণালতযয ভারবূশভলত       (c) বাযলতয উতয ূফবাঞ্চলর           

১৪। ফায়ু্ভন্ডলরয নাআলট্রালজলনয শযভাণ র 

(a) 72.08%           (b) 75.08%         (c) 78.08%          

১৫। বাযলতয জীফবফশচলেযয িস্পি ঞ্চর র ______ 

(a) ূফব শভারয়্, শিভঘাি ও আলন্দাফাভবা ঞ্চর                (b) যাজিালনয ভরুবূশভ ও  লেয যান 
ঞ্চর                           

(b) বাযলত জীফবফশচলেযয ক ান িস্পি কনআ 
 

Group-B 
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১৬। বাযতফললব চন্দন জাতীয়্ উশিলদয যণয কদখা মায়্ ____ 

(a) দাশক্ষণালতযয ভারবূশভ ঞ্চলর         (b) গালঙ্গয়্ ভবূশভলত        (c) যাজিালনয ভরুবূশভলত 

১৭। দুধ উৎাদন ফাড়ালনায জনয কদল কম শয ল্পনা গ্রণ  যা লয়্লছ তায নাভ _____ 



(a) শুভ্র শফপ্লফ        (b) ফুজ শফপ্লফ          (c) রুদ শফপ্লফ 

১৮।  ালয়্লিা কপ্রাকিা র শ  ম্পশ বত ? 

(a) ওলজান-স্তয ক্ষয়্      (b)  শিন ফজবয ফযফিানা        (c) জরফায়ু্ শযফতবন 

১৯। জীলফয কেশণশফনযালয কু্ষদ্রতভ এ   র _____ 

(a) প্রজাশত        (b) গণ        (c) কগাে 

২০। MABP – এয ুলযা  থাশি র ______ 

(a) ভযান যান্ড ফালয়্াশিয়্ায কপ্রাগ্রাভ       (b) ভযান যান্ড ফালয়্াশিয়্ায প্রলজক্ট            (c) ভযান যান্ড 
ফালয়্াশিয়্ায শরউন 

২১।  ৃশলজশভ  _____ কদল ফবাশধ  অলছ 

(a) শচন        (b) বাযত           (c) ব্রাশজর          

২২। দাশক্ষণালতযয শচযশযৎ ফনাঞ্চর ______ দ্বাযা ধুযশলত 

(a) এ জাতীয়্ আউ যাশরিা       (b) এ জাতীয়্ জুবন        (c) কভশগশন 

২৩। বাযলত জজফ জফশচেয ধ্বংলয নযতভ  াযণ র _____ 

(a) প্রজনলনয হ্রা       (b) শয শল্পত উন্নয়্ন        (c) প্রজনলনয  ফৃশি 

২৪। গত ৫০ ফছলয কদখা মায়্শন এভন জীফ প্রজাশতল  ফরা য়্ ______ প্রজাশত 

(a) শফযর        (b) রুপ্ত        (c) ুপ্ত 

২৫। নীরশগশয জীফভন্ডলরয ংযশক্ষত এরা াশি ফশিত _____ 

(a)  ণবািল য ফনাঞ্চলর         (b) তযাআ ঞ্চলর         (c) ক যারায ফনাঞ্চলর         

২৬। ম্লফৃশষ্টয লঙ্গ মুক্ত ক ান্ শি 

(a)  াফবন ভলনািাআড        (b) ারপায ডাআ িাআড        (c) াআলরা াফবন ফাষ্প        

২৭।রু বালায়্ জতগা লব্দয থব র 

(a) প্রা ৃশত  ফনবূশভ          (b) অশদভ ফন           (c) নতুন ফনবূশভ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

২৮। প্রফার প্রাচীয শফমবলয়্য লঙ্গ _______ শল্পশি মুক্ত 



(a) শলভন্ট        (b) আস্পাত        (c) করৌ         

২৯। শচল া অলন্দারন ঘলিশছর 

(a)  ুভায়ু্ন ঞ্চলর          (b) শভাচর ঞ্চলর         (c) কতলশয-গালড়ায়্ার ঞ্চলর        

৩০। ‘ফুন্ধযা শদফ’/ ‘ধশযেী শদফ’  উদ্ মাশত য়্ 

(a) ৫আ জুন         (b) ২২ক এশপ্রর         (c) ৮আ ভাচব 

৩১। শতশযক্ত ুশষ্ট ম্পন্ন জরায়্ল  ফলর 

(a) কভলালট্রাশপ         (b) ওশরলগালট্রাশপ         (c) আউলট্রাশপ          

৩২। কবাার গযা দুঘবিনায জনয দায়্ী গযাশি র 

(a) শভথাআর অআলালায়্ালনি        (b) ারপায ডাআ-িাআড         (c) NO2         

৩৩। করাশি  জলরয উদাযণ র 

(a) করল য জর         (b) নদীলত প্রফাশত জর          (c) ভুলদ্রয জর         

৩৪। অয়্শনত শফশ যলণয ভাোয এ  ল  ফরা য়্ 

(a) ROM         (b) RAD         (c) CAD          

৩৫। শনম্নশরশখত কযাগগুশরয ভলধয ক ানশি ফযা লিশযয়্া ঘশিত নয়্ 

(a) শচল ন ি         (b) মক্ষা          (c)  ুষ্ঠ          
 

Group-C 
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৩৬। ‘যান্ডফ্লাআ’ ________ কযালগয জনয দায়্ী 

(a) কপ্লগ         (b) অভায়্         (c)  ারাজ্বয          

৩৭। খাদযৃঙ্খলর শক্ত প্রফা 

(a) এ ভুখী          (b) শদ্বভুখী         (c) শেভুখী          



৩৮। ‘দবায লযাফয’ ফাাঁধ ফশিত র 

(a) ভধযপ্রলদ         (b) গুজযাি        (c) যাজিান           

৩৯। ৃশথফীয গড় তাভাো র প্রায়্ 

(a) 100C         (b) 150C          (c) 200C         

৪০। রফণামু্ব ধযলনয উশিদ কদখা মায়্ 

(a) কভরু ঞ্চলর                   (b) াফবতয ঞ্চলর                   (c) কভানা ঞ্চলর  

 ৪১। শনম্নশরশখত ক ান্ ফাস্তুতন্ত্র কথল  শিলজন ফলথল  কফশ শনগবত য়্ 

(a) ভাভুলদ্রয ফাস্তুতন্ত্র          (b) ভরুবূশভয ফাস্তুতন্ত্র             (c) স্বাদুজলরয ফাস্তুতন্ত্র 

৪২। ‘অযণয ’ উনযালয যচশয়্তা লরন 

(a) যফীন্দ্রনাথ িা ুয          (b) শফবূশতবূলণ ফলন্দযাাধযায়্        (c) জীফনানন্দ দা         

৪৩। ক ান্ শি নফী যণলমাগয শক্ত নয়্ 

(a) কৌযশক্ত        (b) ফায়ু্শক্ত         (c) পশর জ্বারাশন         

৪৪। ‘ালরা ংলেল’  _______ চলেয এ শি গুরুত্বূণব ং 

(a)  াফবন চে          (b) নাআলট্রালজন চে          (c) ারপায চে          

৪৫। ক ান কদলয কবৌলগাশর  এরা ায _____ ং ফনাঞ্চর দ্বাযা অোশদত লর বালরা য়্ 

(a) 23%         (b) 33%         (c) 20% 

৪৬। DNA – এয জযশখ  শফনযাল শনউশলওিাআলডয জ্জােভল  _____ ফরা য়্ 

(a) এ   ঙ্কর            (b) শদ্ব-ঙ্কর          (c) েয়্ী ঙ্কর              

৪৭। এর শনলনায জলনয দায়্ী 

(a) ভুলদ্রয ীতর প্রফা        (b) ভুলদ্রয উষ্ণ প্রফা        (c) ুনাশভ           

৪৮। প্রা ৃশত , খাদ , যজীফী, যালথালজলনয াালময কে প্রজাশতয শনয়্ন্ত্রণল  ফরা য়্ 

(a) জজশফ  কে শনয়্ন্ত্রণ          (b) ুংত কে শনয়্ন্ত্রণ        (c) যাায়্শন  কে শনয়্ন্ত্রণ        



৪৯। pH  ত লর জর ম্র প্র ৃশতয য়্ ? 

(a) 7-এয কফী               (b) 7-এয  ভ              (c) 8-এয ভান 

৫০। কম যাায়্শন , কবৌত ফা জজশফ  উাদান জন্মগত ত্রুশি উৎাদন  লয তাল  ফলর 

(a)  াযশলনালজন          (b) শভউিালজন         (c) ট্রান্সশেন 

৫১। নীলচয ক ানশি যলক্ত ভযায ৃশষ্ট  লয 

(a)  যারশয়্াভ          (b) ভযাগলনশয়্াভ           (c) শা 

৫২। এ শি প্রজাশত ক ান এ শি শনশদবষ্ট িালন ীভাফি থা লর তাল  ফলর 

(a) এনলডশভ           (b) এশলডশভ          (c) এলিাশি            

৫৩। জলর উশিত কম দূলল য জনয বু্ল কফশফ শনলরাভ কদখা মায়্ কশি র 

(a) পলপি         (b) অলবশন          (c) নাআলট্রি         

৫৪। কলট্রার গাশড় কথল  ফবালক্ষা গুরুত্বূূ্ণব ফায়ু্ দূল শি র 

(a) SO2         (b) CO           (c) CO2           

৫৫। নভবদা ফাাঁচাও অলন্দারলনয নযতভ শথ ৃৎ লরন 

(a) ুন্দযরার ফহুগুণা        (b) কভধা ালি য         (c) অয. ক . ালচৌশয         

৫৬। ক ান্ শি বাযলত াওয়্া মায়্? 

(a) ভযা াও        (b) এভু       (c) চন্দনা       

৫৭। ভরুবূশভলত শবলমাশজত উশিদল  ফলর 

(a) যালরাপাআি        (b) কজলযাপাআি         (c) াআলরাপাআি         

৫৮। দশক্ষণ অলভশয ায প্রান্ত ভাাগযীয়্ উ ূলর কম উতপ্ত জরপ্রফা কদখা মায়্ কশি র 

(a) িনবালডা         (b) যাশযল ন        (c) এর শনলনা          

৫৯। োন্তীয়্ াবানা ফালয়্ালভয উদাযণ র 

(a) ডুয়্াব         (b) লেশরয়্ায তৃণবূশভ        (c) তযাআ         



৬০। কপ্রালিালজায়্া ঘশিত কযাগ র 

(a) ফযাশরাশয শডলশি          (b) যাশভফালয়্াশ        (c) িাআপলয়্ড              

৬১। _______ দাথবশি জজফ উালয়্ শফলয়্াশজত য়্ না 

(a) জজফ ফজবয        (b) জফদুযশত  ফজবয          (c) নাআি লয়্র         

৬২। কম দুশি যালজযয ভলধয  ালফযী নদীযয জরফন্টন ংোন্ত শফলযাধ য়্ 

(a) তাশভরনাড়ু ও ন্ধ্রপ্রলদ        (b)  নবাি  ও তাশভরনাড়ু        (c) ক যারা ও ন্ধ্রপ্রলদ 

৬৩। কদা ালন ফযফহৃত প্লাশে   যাযীফযালগয শি  ভা র 

(a) 20 ভাআেন         (b) 30 ভাআেন         (c) 40 ভাআেন          

৬৪। কতজশিয়্ চুল্লীলত াধাযণতঃ ফযফহৃত কতজশিয়্ কভৌরশি র 

(a) U234         (b) U235          (c) U236           

৬৫। াভশগ্র বালফ ুন্দযফন র এ শি 

(a) বয়্াযণয       (b) ফালয়্াশিয়্ায শযজাবব      (c) ংযশক্ষত যণয        

৬৬। জরদূলণ শনফাযণ ও শনয়্ন্ত্রণ অআন প্রচশরত য়্ 

(a) 1964-এ       (b) 1974-এ       (c) 1977-এ        

৬৭। শগ্রন শস্ র 

(a) য াশয নীশত        (b) এনশজও       (c) প্রাশন  চুশক্ত              

৬৮। শট্র শরং শপল্টায ফযফহৃত য়্ 

(a) জর কাধলনয জনয          (b) ফায়ু্দূলণ  ভালত       (c)  শিন ফজবয শনয়্ন্ত্রলণ        

৬৯। াশরভ অশর শফখযাত 

(a) ব ও উবচয শফললজ্ঞ শালফ     (b) তঙ্গ শফাযদ শালফ     (c) ক্ষী শফাযদ শালফ       

৭০। শিভঘাি ফবতভারা শফখযাত 

(a) ফালয়্াডাআবাশবশি ‘ি-স্পি’ শালফ         (b) যাভয াআি শালফ        (c) ফুলনা গাধা ংযক্ষলণয 
যণয শালফ 



 


