
=========================: পররববলরবদ্যা :========================== 
 
1. ভারত কাববন-ডাই-অক্সাইড বায়ুমন্ডব তযাগ কবর? 
Ans. 8%. 
 

2. . রা একটি ররাবগর নাম বা? 
Ans. রক্তাল্পতা. 
 
3. একটি জীব বায়ুদ্ূবকর নাম বা? 
Ans. বযাকবেররয়া. 
 
4. আববরনক ঘটিত কবয়কটি ররাগ বা? 
Ans. কাবববনামা ও রমাবনার. 
 
5. এক রোর জব আববরনবকর মাত্রা ওয়া উরিত? 
Ans. 0.05 ml. 
 
6. ফ্লাই অযা রনগবত য় – 
Ans. তাপরবদ্যুত রকন্দ্র রেবক. 
 
7. রমঘর রেবক রকান বায়ুদ্ূক গযা রনগবত য়? 
Ans. অযাবমারনয়া. 
 
8. ভূগভব স্থ জদ্ূন ঘোয় দ্টুি রমৌবর নাম রা- 
Ans. আববরনক ও ফু্লরাইড. 
 
9. উরিদ্বদ্র পাতা ঝরার ররাগটির নাম? 
Ans. অযাবরন. 
 
10. র াোঁয়ালা ৃরির কারন বা- 
Ans. CO. 
 
11. পরিমববে আববরনক আক্রান্ত রজার ংখ্যা কতটি? 
Ans. 12 টি. 
 
12. রপবরাব রকান  াতু রমলাবনা য়? 
Ans. ীা. 
 



13. PAN- এর পুবরা নাম রক? 
Ans. Peroxy Acetyl Nitrate. 
 
14. ভারবত কত লতাংল বনভূরম আবে? 
Ans. 19.47% 
 
15. একটি েত্রাক নালক বা= 
Ans. কাববন-বাই-াফাইড. 
 
16. খ্াদ্যলৃঙ্খবর আকৃরত রকমন? 
Ans. রবরখ্ার মবতা. 
 
17. পররববল রবয়ক রবব-রনবকলবক রক বা বয় োবক? 
Ans. Green Accounting. 
 
18. বাস্তুতবে মস্ত প্রানীবগািীবক একবত্র রক বা বয় োবক? 
Ans. ফনা. 
 
19. বাস্তুতরেক রবলৃঙ্খাবক রক বা বয় োবক? 
Ans. এনররপ. 
 
20. উরিদ্ লূনয স্থান ততরীর কারন রক? 
Ans. অগ্নৎুপাত. 
 
21. বাস্তুতবে মস্ত উরিদ্বগািীবক একবত্র রক বা বয় োবক? 
Ans. রফ্লারা. 
 
22. ‘Ecosystem’-কোো প্রেম রক ববরে? 
Ans. এ.রজ.রান্সব. 
 
23. ‘Ecology’- কোো প্রেম রক বযবার কবর? 
Ans. আনবস্ট রবক. 
 
24. ‘Ecology’-কোো এববে ‘oikos’ লব্দ রেবক. ‘oikos’ লব্দটি বা একটি- 
Ans. গ্রীক লব্দ. 
 
25. জীবমন্ডবর রবস্তার কত km পযবন্ত? 
Ans. 13 km. 



 
26. একটি প্রােরমক খ্াদ্বকর উদ্ারন বা? 
Ans. ররন. 
 
27. পররববল রবজ্ঞাবন জীববনর রভরি বা য় কাবক? 
Ans. ূযববক. 
 
28. ‘Ecology’ বা বাস্তুরবদ্যা রকবর লাখ্া? 
Ans. জীব রবজ্ঞাবনর. 
 
29. একটি উভয়বভাজী প্রানীর নাম ববা? 
Ans. রববুন. 
 
30. প্রকৃরতবত রমাে প্রজারতর প্রায় কত? 
Ans. 10 রমরয়ন. 
 
31. রদ্বলর আয়তবনর কত লতাংল বনভূরম োকা রপ্রাবয়াজন? 
Ans. 33% 
 
32. ভূরমর উপর  1cm মাটি ৃরিবত কত ময় াবগ? 
Ans. 500 বের. 
 
33. প্রাকৃরতক গযাব রমবেন গযাবর পররমান কত? 
Ans. 60-95% 
 
34. পৃরেবীর গড় তাপমাত্রা কত? 
Ans. 15 রডগ্রী ররয়া. 
 
35. মৃরিকা ক্ষবয়র একটি কারন রবখ্া? 
Ans. ঝুম িা. 
 
36. আবাক দ্ূবন ক্ষরতগ্রস্ত একটি প্রানীর নাম- 
Ans. রপিাোঁ. 
 
37. আববজনা কয় প্রকাবরর? 
Ans. রতন প্রকাবরর. 
 
 



38. দ্রূত জব ফু্লরাইবডর মাত্রা কত? 
Ans. 1 রমরগ্রাবমর রবলী/রোর. 
 
39. রকরাটিন রপ্রাটিবনর অর ক উৎপাদ্বনর ফব রক ররাগ য়? 
Ans. রকরাবোর. 
 
40. জবুয়ারী রদ্াকাবনর আবজব না কী প্রকৃরতর? 
Ans. গযাীয় প্রকৃরতর. 
 
41. একটি তজব কীেনালবকর নাম ববা? 
Ans. রনম রনযবা. 
 
42. াপাতাবর আববজনা রপাড়াবনার যেটির নাম রক? 
Ans. ইনররনের. 
 
43. ভারবত ফযাক্টররজ আইন িা ুবয়রে কবব? 
Ans. 1948 াব. 
 
44. ‘National Wasteland Development’ –রবাডব  কবব গঠিত য়? 
Ans. 1985 াব. 
 
45. রকান স্তরবক ঞ্চয়ন স্তর বা বয় োবক? 
Ans. B স্তর. 
 
46. মৃরিকায় খ্রনজ পদ্াবেবর পররমান কত? 
Ans. 45% 
 
47. জীব ভবরর একক রক? 
Ans. কযাবারর. 
 
48. EPA এর পুবরা নাম রক? 
Ans. Environment Protection Act. 
 
49. এ রমবনা রদ্খ্া যায় রকাোয়? 
Ans. প্রলান্ত মাাগবর. 
 
50. রিপবকা আবদান কী? 
Ans. ঠিকাদ্ারবদ্র গাে কাোর রবরুবে আবদান. 



 


