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া  িলিখত সংখ া ট পূণমান িনেদশক 

Group-A (Theory) 
Full marks: 25 

 
সবক ট  আবিশ ক। স ঠক িবক ট বেছ িনেয় স ূণ বােক  উ র দাও।           12×2 
 
1. পৃিথবীর অভ েরর াভািবক তাপ উ তা য শ  িহেসেব ব ব ত হয় তা হেলা  

a) জলিবদু ৎ শ   b) ভূতাপীয় শ   c) জায়ার ভাটা শ  

2. বােয়ািডেজল য গােছর সােথ স িকত  

a) জ াে াফা   b) নারেকল  c) বট 

3. াই অ াশ এর উৎস হল  

a) জলিবদু ৎ ক    b) তাপিবদু ৎ ক    c) কৃিষজিম 

4. বায়ু এক ট  

a) মৗিলক পদাথ   b) যৗিগক পদাথ  c) িম  পদাথ 

5. ভািমকে াি ং যার সােথ স িকত  

a) কঁেচা   b) রশম কীট   c) িফতা কৃিম 

6. জন ব াংেকর উদাহরণ হল  

a) এ  িসট সংর ণ   b) ইনিসট সংর ণ   c) অভয়ারণ  

7. ১৯৮৬ সােল িন িলিখত কান িবপযয় ঘেটিছল  

a) ভূপাল গ াস িবপযয় b) চরেনািবল িবপযয়  c) নপাল ভূিমক  

8. জীবৈবিচ  আইন বলবৎ হয়  



a) ১৯৭২ সােল   b) ১৯৮৬ সােল  c) ২০০২ সােল 

9. SPM শ ট যু   

a) জলদষূণ   b) বায়ু দষূণ   c) শ  দষূণ 

10. াি ক হল  

a) অিবেয়া জত  b) িবেয়া জত  c) কােনা টই নয় 

11. ইেকাটন হেলা  

a) বা  ত   b) দু ট বা তে র মধ বত  অংশ  c) বা তে র হট ট 

12. ভূপৃে র উপিরভােগ থম র  

a) েপা য়ার  b) ওেজােনাম্ য়ার   c) ম াগেনেটা য়ার 

 
পিরছ তা: 1 

Group-B (Practical) 

Full marks: 15 
 
সবক ট  আবিশ ক। স ঠক িবক ট বেছ িনেয় স ূণ বােক  উ র দাও।                   7×2 
 
1. পানীয় জেল BOD কত হওয়া েয়াজন  

a) 1 mg/l  b) 3 mg/l   c) 5 mg/l 

2. পানীয় জেল দ  আেসিনেকর উ সীমা হেলা 

a) 0.05 mg/l   b) 0.08 mg/l  c) 0.01 mg/l  

3. পানেযাগ  জেলর pH হওয়া উিচত 

a) 7-8.5 b) 8-10  c) 4-6  

4. কান জলাশয় জেলর BOD িনণয় করেত কতিদন সময় েয়াজন?  

a) 8 িদন  b) 5 িদন  c) 6 িদন 

5. অ ালগাল ব্লুম জলাধাের সৃ র কারণ  



a) লমনা b) হাই লা   c) কচিরপানা 

6. কান পুকুের DO যিদ BOD এর থেক বিশ হয় পুকুর ট 

a) দিূষত  b) অদিূষত   c) কােনা টই নয় 

7. জেলর থেক BOD সরােত হেল ব ব ত হেব  

a) কিলং িফ ার  b) সাইে ান সপােরটর c) ব াগ িফ ার 

 

পিরছ তা: 1 

Group-C (Internal Assessment) 

Full marks: 5 
িন িলিখত টর উ র দাও। 

 
1. কেয়ক ট ি নহাউস গ ােসর নাম লখ যারা াবাল ওয়ািমং এর জন  দায়ী। 

 

[English Version] 

The figure on the margin indicate full marks 

Group-A (Theory) 
Full marks: 25 

 
All questions to be answered. Choose the correct option and answer in full sentence. 

12×2 
 

1. Natural heat from Earth's interior can be used as energy source known  

a) hydro thermal energy b) geothermal energy   c) tidal energy 

 

2. The biodiesel is related to which plant 

a) Jatropha  b) Coconut  c) Banyan 

 

3. The source of fly ash is  

a) hydel power project   b) thermal power plants  c) agricultural field 



 

4. Air is a/an   

a) element    b) compound    c) mixture 

 

5. Vermicomposting is a method that in   

a) earthworm   b) silkworm   c) tapeworm 

 

6. Which one is the the example of of gene Bank  

a) Ex situ conservation  b) In situ conservation  c) Sanctuary 

 

7. In the year 1986 one of the following disaster took place  

a) Bhopal gas disaster   b) Chernobyl disaster   c) Nepal earthquake 

 

8. Biodiversity act was enacted in the year  

a) 1972   b) 2002  c) 1986 

 

9. SPM term is related to  

a) water pollution   b) air pollution c) noise pollution 

 

10. Plastic is  

a) non-biodegradable  b) biodegradable  c) none of these 

 

11. Ecotone is  

a) ecosystem    b ) intermediate zone between two ecosystem  

c) ecological hotspot 

 

12. The first upper layer of atmosphere above the Earth's surface is  

a) Troposphere   b) Ozonosphere  c) Magnetosphere   

Cleanliness: 1 

 

 



Group-B (Practical) 
Full marks: 15 

 
All questions to be answered. Choose the correct option and answer in full sentence. 

7×2 

1. In drinking water BOD must be  

a) 1 mg/l  b) 3 mg/l   c) 5 mg/l 
 

2. The maximum permissible limit of Arsenic in Drinking water is  

a) 0.05 mg/l b) 0.01 mg/l  c) 0.08 mg/l 

 

3. The pH of drinking water is  

a) 7 -8 .5  b) 4-6    c) 8-10 

 

4.  How many days are needed to determine BOD of water bodies  

a) 8 days  b) 5 days  c) 6 days 

 

5. Algal bloom is formed due to  

a) Lemna  b) Hydrilla  c) Water hyacinth 

 

6. If DO is more than BOD, then the pond is  

a) polluted  b) non polluted   c)none of these 

 

7. For removal of BOD from wastewater, the treatment will be used  

a) Trickling filter  b) Cyclone separator   c) Bag filter 

Cleanliness: 1 

Group-C (Internal Assessment) 

Full marks: 5 

Answer the following question  

1. Name some Greenhouse gases which cause Global warming. 

__________ 


