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উত্তরপত্র জমা দেওয়ার জন্য ইমমল আইড িঃ 

1. Physics, Chemistry, Mathematics, Statistics, Anthropology ও Geography বিভাগের 

ছাত্রছাত্রীরা পাঠাগি এখাগে: envsbsc@gmail.com 

2. িাাংলা এিাং Education বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা পাঠাগি এখাগে: envsbengaliedu@gmail.com  

3. English এিাং Sociology বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা পাঠাগি এখাগে: envsenglishsocio@gmail.com  

4. B.A. General, B.Sc. General এিাং TTM বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা পাঠাগি এখাগে: 

envsgeneral@gmail.com  

 

(ক ডিভাগ ও খ ডিভাগ দুটি দেমকই প্রমের উত্তর ডেমে হমি) 

 

ক ডিভাগ 

 

১। যেগ াগো দশটি প্রগের উত্তর দাওঃ                                                                                       ১০×২ 

 )  ত সাগল ভারগত The Water (Prevention and Control of Pollution) Act পাশ হয়? 

খ) Stockholm  েগভেশগের এর বিষয়িস্তু ব  বছল?  

ে) Kyoto যপ্রাগ া গলর উগেশয ব  বছল?  

ঘ) Vienna  েগভেশে  ত সাগল চালু হয়? 

ঙ) য াে যদশ ১৯৮০ সাগল সিবপ্রথম অপ্রচবলত শবির উৎস সাংক্রান্ত এ টি পৃথ  মন্ত্র  স্থাপে  গর?  

চ) International Solar Alliance এর সদর দপ্তর য াথায় অিবস্থত? 

ছ) িায়ুশবি উৎপাদগের িযাপাগর ভারগতর য াে রাজ্য সিগথগ  এবেগয় আগছ?  

জ্) JFM এর পুগরা  থাটি ব ? ভারতিগষবর য াে যজ্লায় এই য ৌশলটির উদ্ভািে হয়?  
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ঝ) ভারগতর সগিবাচ্চ িাাঁ গের োম যলগখা। 

ঞ) বিগের প্রথম িাাঁ েটি য  বেমবাণ  গরে? িাাঁ েটির োম ব ?  

 ) EIA এিাং SIA-র পুগরা  থা ব ?  

ঠ) IUCN এর পুগরা  থা ব ?  

ড) লুই  যারগলর বিখযাত িই Alice in Wonderland এ য াে বিলুপ্ত পাবখর োম পাওয়া োয়?  ত সাগল 

পাবখটি বিলুপ্ত হয়? 

ঢ) ভারগতর য াে এ টি প্রজ্াবতর প্রাণীর োম  র যেটি িতব মাগে বিলুপ্ত হগয় যেগছ।  

ণ) ভারগতর চারটি জ্ীি বিবচত্রয হ স্পগ র োম যলগখা।  

 

২। যেগ াগো এ টি প্রগের উত্তর দাওঃ                                                                    (১×৫)                                                                            

 ) িাস্তুতগন্ত্রর বিবভন্ন উপাদােগুবলর োম যলগখা। দুটি খাদয শৃঙ্খগলর উদাহরণ দাও।                         ৩+২                                                                            

খ)  ত সাগল এিাং য াে এলা ায় বচপগ া আগদালে শুরু হয়? এর যেতৃগে  ারা বছগলে? “বচপগ া” 

োম রগণর  ারণ ব ?                                                                                                       ২+২+১                                  

ে) ভারতিগষব পাশ হওয়া বতেগ  পবরগিশ সাংক্রান্ত আইে এিাং দুটি পবরগিশ সাংক্রান্ত আন্তজ্ব াবত   েগভেশগের 

োম যলগখা।                                                                                                                     ৩+২ 

 

খ ডিভাগ 

(Field Work) 

 

যেগ াগো এ টি প্রগের উত্তর দাও:                                                                         (১× ১৫) 

১। যতামার এলা ায় িা অেয য াে জ্ায়ো যেখাগে তুবম সাম্প্রবত  াগল যেগছা, যসখাে ার পবরগিগশর উপর 

য াবভগডর প্রভাি সম্পগ ব  ৫০০ শগের মগেয যলগখা।                                                                ১৫                                                                                                                   

• এলা ার োম 

• িায়ুদূষগণর মাত্রায় পবরিতব ে 

• জ্লদূষগণর মাত্রায় পবরিতব ে 

• শেদূষগণর মাত্রায় পবরিতব ে 

• অেয য াে প্রভাি 

• যতামার বসদ্ধান্ত এিাং উপসাংহার 

 
      ২। যতামার এলা ায় িা যতামার যদখা যেগ াগো অঞ্চগল জ্ীিবিবচত্রয সম্পগ ব  ৫০০ শগের মগেয এ টি বিিরণ 

যলগখা।                                                                                                           ১৫   



• এলা ার োম       

• এলা ার বিবভন্ন উবদ্ভদ প্রজ্াবত 

• এলা ার পশুপাবখ  ী পতঙ্গ ইতযাবদ 

• এগদর মগেয য াে খাদয শৃঙ্খল িা জ্াল  যদগখগছা ব ো          

• এগদর মগেয য াে প্রজ্াবত ব  বিলুবপ্তর মুগখ দাাঁ বিগয় আগছ?  

• েবদ তাই হয়, তাহগল প্রজ্াবতগ  িাাঁ চাগোর সম্ভািয উপায়ঃ 

• যতামার বসদ্ধান্ত ও উপসাংহার 

 

৩। যতামার এলা া িা যতামার যদখা যেগ াগো এলা ায় প্রা ৃবত  সম্পগদর প্রতযক্ষ িা পগরাক্ষ অপচয় সম্পগ ব  

৫০০ শগের যভতর এ টি বিিরণ যলগখা।                                                                                      ১৫                                                                                                                           

• অঞ্চগলর োম 

• জ্গলর অপচয় 

• বিদুযৎ অপচয় 

• খািাগরর অপচয় 

• আিজ্ব ো িযিস্থাপো িা Waste Management: ব ভাগি অপচয়  মাগো োয় িা আিজ্ব োগ  পুেরায় 

িযিহার  রা োয় ব ো 

• বসদ্ধান্ত ও উপসাংহার 

  

English Version 

 

E-mail id for answer script submission: 

5. Students of Physics, Chemistry, Mathematics, Statistics, Anthropology & Geography 

Department: envsbsc@gmail.com 

6. Students of Bengali & Education Department: envsbengaliedu@gmail.com  

7. Students of English & Sociology Department: envsenglishsocio@gmail.com  

8. Students of B.A. General, B.Sc. General & TTM: envsgeneral@gmail.com  

 

(Attempt both Group A and B) 

 

Group A 

 

1. Attempt any ten questions:                                                                                        10×2 

 

a) In which year did India pass The Water (Prevention and Control of Pollution) Act? 

b) What is the theme of Stockholm convention? 

c) What is the objective of Kyoto protocol? 
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d) In which year did Vienna convention come into force? 

e) Which country was the first to set up a ministry for non-conventional energy resource 

in 1980? 

f) Where is the headquarter of International Solar Alliance located? 

g) Which state in India is leading in wind power generation? 

h) What is the full form of JFM? In which district of India did the idea of JFM originate? 

i) What is the name of highest dam of India? 

j) Who built world’s first dam? What is its name? 

k) Write down the full form of EIA and SIA. 

l) What is the full form of IUCN? 

m) What is the name of the extinct bird which is found in Lewis Carroll’s famous book 

Alice in Wonderland? In which year did it get extinct? 

n) Mention the name of one species that was once found in India but now it has become 

extinct. 

o) Write down the names of four biodiversity hotspots in India. 

 

 

2. Attempt any one:                                                                                                    (1×5)                                                                                             

 

a) Mention various components of an ecosystem. Give two examples of food chain. 3+2                                                                            

b) In which year did Chipko movement start and in which region? Who were the leaders 

of Chipko movement? Why the name “Chipko”?                                                2+2+1 

c) Write down the names of three important environmental laws passed in India and two 

international conventions that were held to protect environment.                           3+2 

 

Group B 

(Field Work) 

 

Attempt any one:                                                                                                                (1×15) 

1. Describe, in 500 words, how COVID-19 has affected the environment in your locality 

or any other locality you have visited during this time.                                               15 

 

i. Name of the place you have visited 

ii. Change in air pollution level 

iii. Change in water pollution level 

iv. Change in sound pollution level 

v. Any other change you have observed 

vi. Conclusion 

 

2. Describe the biodiversity in your locality or any other locality you have visited in the 

following format in 500 words.                                                                                     15                                               

 

i. Name of the locality 

ii. Different plant species in your locality 

iii. Different animals, birds, insects etc in your locality 

iv. Food chain or food web you have observed 



v. Any threat to the plants/ animals in your locality 

vi. What can be done as a solution? 

vii. Conclusion  

 

3. Write a short report on the direct and indirect wastage of natural resource in your area 

or any area you have visited within 500 words.                                                          15                                                                                 

 

i. Name of the locality 

ii. Wastage of water 

iii. Wastage of electricity 

iv. Wastage of food 

v. Waste management: What can be done to minimize wastage and recycle them. 

vi. Conclusion  

 


