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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

1. চরেনািবল িবপযয় সংি
a) তজ

ূণ বােক উ র দাও।

12×2

িবষয় হেলা

য় পদােথর দূষণ

b) শ

দূষণ

c) জলদূষণ

2. গৗণ দূষক হল
b) অ ােরাসল

a) PAN

c) কাবন-ডাই-অ াইড

3. বসু রা সে লন অনু ত হেয়িছল
a) 1972

b) 1992

c)1985

4. ডিসেবল মাপক ট িকেসর সে
a) জল দূষণ
5. উ

দ উদ ান িক
a)এ

স

b) শ
কার সংর

িসট সংর

ণ

িকত ?

দূষণ

c) বায়ু দূষণ

ণ প িতর উদাহরণ

b) ইন িসট সংর

ণ c) কােনা টই নয়

6. ভূ পাল গ াস দুঘটনা য টর িনগমেনর জন ঘেটিছল
a) কাবন ডাই অ াইড
7. বা তে শ

র

a)এক মুখী

b) কাবন মেনা াইড

বাহ সবসময়
b) ি মুখী

8. মধা পােটকর কান পিরেবশ আে ালেনর সে

c)ব মুখী
যু

িছেলন

c)িমথাইল আইেসাসায়ানাইড

a)সাইেল

ভ ািল

b) িচপেকা আে ালন

c)নমদা বাঁচাও আে ালন

9. পূব কলকাতা জলাভূ িম হেলা
a) এক ট রামসার অ ল
c)িব

b)বােয়া ডাইভারিস ট হট

ট

ঐিতহ বাহী অ ল

10. কান অসুখ ট বায়ু দূষেণর ফেল হয়
a) িসিলেকািসস
11. ভূ িমকে

b) টউবারিকউেলািসস

c) ফ্লুেরািসস

র পিরমাণ যা িদেয় মাপা হয়

a) রিখক

ল

b) িরখটার

ল

c) হাইে া াফ

12. গািড়র ধাঁয়ায় কান দূষক ট অনুপি ত
a)

াই অ াশ

b) হাইে াকাবন

c) নাইে ােজন অ াইড
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. জেল BOD-এর মা া DO-এর অিধক হেল িক িনেদশ কের
a) জল তী ভােব দূিষত

b) জল দূিষত নয়

c) জল ব াকেটিরয়ামু

2. ইউে ািফেকশন এর ফেল জেলর
a) BOD াস পায়

b) COD বৃ

পায়

c) BOD ও CODউভয়ই বৃ

3. pH >7 িনেদশ কের
a)

ারীয়

4. জেলর pH এর H হল
a) িহিলয়াম

b) অ

c)

শম

ধানত
b) হাইে া কাবন

c) হাইে ােজন

পায়

5. কান জেলর BOD অপসারণ করেত হেল
a)

ীিনং

b) এি েভেটড

6. পানীয় জেলর BOD হওয়া
a) 1 mg/l

a) সমান

b) ব

াজ প িত

c) সাইে ান সপােরটর

েয়াজন

b)3 mg/l

7. DO ও BOD এর মেধ স

েয়াজন

c) 5 mg/l

ক হে
ানুপািতক

c) সমানুপািতক
পিরছ তা: 1

Group-C (Internal Assessment)
Full marks: 5
িন িলিখত

টর উ র দাও।

1. পাঁচ ট বায়ুদষ
ূ ক এর নাম লখ যা পিরেবশেক দূিষত কের।

[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. The Chernobyl disaster is related with
a) radioactive pollution
b) noise pollution
2. Secondary pollutants are
a) PAN
b) aerosol

c) carbon dioxide

3. Earth summit was held in the year
a) 1972
b) 1992

c) 1985

c) water pollution.

4. Which of the following is a related to the measurement unit decibel
a) water pollution
b) noise pollution
c) air pollution

5. Botanical garden are example of which type of conservation with thought
a) ex-situ conservation
b) in-situ conservation
c) none of these
6. Bhopal gas tragedy was due to leakage of
a) carbon dioxide
b) carbon monoxide
7. The energy flow of ecosystem is always
a) unidirectional
b) multidirectional

c) methyl isocyanide

c) bidirectional

8. Which environmental movement was led by Medha Patekar
a) Silent valley movement b) Chipko movement
c) Narmada Banchao movement
9. East Kolkata wetland is a
a) Ramsar site

b) Biodiversity hotspot

c) World Heritage site

10. Which of the following disease is effect of air pollution
a) silicosis
b) tuberculosis

c) fluorosis

11. Magnitude of earthquake is measured by
a) linear scale
b) richter scale

c) hydrograph

12. Which pollutant is absent in in automobile exhaust
a) fly ash
b) hydrocarbon

c) nitrogen oxide.
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.

If BOD is more than DO in water it indicates
a) water strongly polluted
b) water not

c) polluted bacteria free water

2.

Eutrophication leads
a) decrease of BOD
b) increase of COD
c) increase of BOD and COD both

3.

If pH greater than 7 it indicates

a) basic
4.

5.

6.

7.

b)acidic

In case of pH; H is usually
a) helium
b) hydrocarbon

c) neutral

c) hydrogen

For removal of BOD from water the treatment is used
a) activated sludge process
b) screening
In drinking water , BOD must be
a) 1 mg/l
b) 3 mg/l

c) cyclone separator

c) 5 mg/l

The relationship of DO and BOD is
a) equal
b) inversely proportional

c) proportional

Cleanliness: 1

Group-C (Internal Assessment)
Full marks: 5
Answer the following question
1. Name five air pollutants which cause air pollution.

__________

