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English version

Group – A

Answer any five questions. (1 to 8)

2x5=10

1. Which gas in the atmosphere absorbs ultraviolet rays?
a. Methane

b. Nitrogen

c. Ozone

2. The driving force of the ecosystem is –
a. Consumers

b. Producers

c. Decomposer

3. The word ‘Ecology’ first coined by –
a. Tansley

b. Rosen

c. Haeckle

4. Jim Corbett National Park is located in –
a. Uttarakhand

b. Bihar

c. Uttar Pradesh

b. Wetland Day

c. Biodiversity day

5. 5th June is celebrated as –
a. World Environment Day

6. Project Tiger in India launched in –
a. 1973

b. 1970

c. 1975

7. Ozone Day is celebrated on –
a. 22nd April

b. 16th September

c. 11th July

8. Which of the following disease may be caused due to water pollution –
a. Dysentery

b. Hooping cough

c. Hydrophobia

Group – B

Answer any five questions. (9 to 16)

5x5=25

9. The Biodiversity Act in India was implemented in the year –
a. 2000

b. 2002

c. 2001

10. Name of the conference held in 1987 to discuss the Ozone Hole of Stratosphere
a. Montreal protocol

b. Rio conference

c. Ramsar convention

11. Kerala Shastra Sahitya Parishad (KSSP) is related to –
a. Silent Valley Movement

b. Narmada Bachao Movement

c. Chipko Movement

12. The main source of arsenic in groundwater is –
a. Natural or Geological

b. Industrial

c. Urban or Municipal

13. The name of the parameter that is used to measures noise intensity –
a. Frequency

b. Richter scale

c. Decibel

14. The book which enlisted endangered species called –
a. Black Data Book

b. Green Data Book

c. Red Data Book

15. The full form of EIA –
a. Environmental Implement Act
b. Environmental Impact Assessment
c. Environmental Investigate Assessment
16. As forest absorbs carbon dioxide gas, it is called –
a. Carbon source

b. Carbon neutral area

c. Carbon sink

Group – C

Answer any one question.
17. Assess the impact of air pollution on urban areas
18. Assess on the climate change and global warming

15x1=15

Bengali version

িবভাগ- ক

য কা না পাঁ চিট
2x5=10
১. বায়ুম

র উ র দাও (১ থ ক ৮)

লর কান গ াস অিত ব নী রি

a. িম থন
২. বা ত

শাষণ ক র?

b. নাই
র চািলকা শি

a. খাদক

া জন

c. ও জান

হল –
b. উৎপাদক

৩. ‘ই কালিজ’ শ িট
a. Tansley

c. িব য়াজক

থম আিব ার ক রন –
b. Rosen

c. Haeckle

৪. িজম কর বট জাতীয় উদ ান অবি ত –
a. উ রাখ

b. িবহার

c. উ র

দশ

৫. ৫ই জুন িন িলিখত য কার ণ পািলত হয়–
a. িব পির বশ িদবস
৬. ভারতব ষ ব া
a. 1973

ক

c. জীব বিচ

b. 1970

সা ল

c. 1975 সা ল

ািপত করা হয় –
b. 16th September

c. 11th July

৮. িন িলিখত কান রাগিট জলদূষ ণর ফ ল হ ত পা র –
a. উদরাময়

িদবস

চালু করা হয় –

সা ল

৭. ও জান িদবস উ
a. 22nd April

b. জলভিম িদবস

b. িপং কািশ

c. জলাত

িবভাগ- খ

য কা না পাঁ চিট

র উ র দাও। (৯ থ ক ১৬)

৯. ভারতব ষ জীব বিচ

ণয়ন করা হয় –

সা ল

a. 2000
১০.

আইন

া টাি

সা ল

b. 2002

b. Rio conference

১১. করালা শা সািহত পিরষদ (KSSP) এর স
ভ ািল আ

ালন

c. Ramsar convention

স

b. নমদা বাঁ চাও আ

১২. ভৗমজ ল আ সিনক দূষ ণর

িকত হল –
ালন

a. ক

c. িচপ কা আ

ালন

ধান উৎস –

a. াকৃিতক বা ভতাি ক b. িশ -কারখানাজাত
১৩. শ

c. 2001 সা ল

য়া রর ও জান গ র সং া ১৯৮৭ সা ল অনুি ত আ জািতক সমা বশিট হল –

a. Montreal protocol

a. সাই ল

5x5=25

c. নগর কি ক

র তী তামাপক এককিটর নাম –
া

b. িরখটার

১৪. য বই য় িবপ

জািত নাম নিথভ

a. Black Data Book

ল

c. ডিস বল

থা ক সিট হল –

b. Green Data Book

c. Red Data Book

১৫. EIA এর পু রা নাম হল –
a. Environmental Implement Act
b. Environmental Impact Assessment
c. Environmental Investigate Assessment
১৬. বনা ল য কাবন-ডাই-অ াইড ক গ াস শাষণ ক র, তা ক ব ল –
a. Carbon source

b. Carbon neutral area

c. Carbon sink

িবভাগ- গ

য কা না একিট
১৭. শহরা

র উ র দাও।

ল বায়ুদষ
ূ ণর ওপর মূল ায়ণ কর।

১৮. জলবায়ু পিরবতন এবং িব উ ায় নর ওপর মূল ায়ণ কর।

15x1=15

