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Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

 

1. Answer any five from the following questions:                          1×5=5 

a) Define biodiversity hot-spot. 

জীবববচিত্র্য হট স্পট এর সংজ্ঞা দা । 
b) Write down the full form of IUCN? 

আই ইউ সি এন এর িমূ্পর্ ণ নাম লেখ । 

c) What do you mean by habitat conservation? 

আবাস সংরক্ষণের অর্ থ চি ? 

d) In which state of India Lusai tribes are found? 

ভারণের কিান রাণজয সাই উজাচে াযা যায ? 

e) What is biosphere reserve? 

বাণযাস্ফিযার চরজাভথ চি ? 

f) Which is the first bird sanctuary of India? 

ভারণের প্রর্ম াচির অভযারেয কিানটট ? 

g) Who discovered the Bhimbetka wall painting? 

ভীমণবটিা প্রািীর চিত্র্ আণঁিন কি ? 

h) What do you mean by environmental awareness? 

চরণবল সণিেনো বণে িী কবাঝ ? 

 

2. Answer any two from the following questions:                                     5×2=10 

a) Mention the causes of human elephant conflict in the junglemahal area of West 

Bengal. 

স্ফিমবণের জেমহ এািায মানব হাচের দ্বণের িারে উণেি ির। 
b) What are major objectives of the environmental education? 

চরণবলগে চলক্ষার প্রধান উণেলযগুচ চি চি ? 

c) What are the importance of the indigenous cultures and traditions of the world? 

চবণের আচদবাসী সংসৃ্কচে এবং ঐচেণহযর গুরুত্ব চি  ? 

d) Distinguish between Sanctuaries and National parks. 

অভযারেয এবং জােীয উদযাণনর মণধয ার্ থিয ির । 

3. Answer any one of the following questions:                                            10×1=10 

a. Give an idea about the programmes taken for the conservation of wild life at national 

and international level. 

জােীয  আন্তজথাচেি য থাণয বনযজীবন সংরক্ষণের জনয গহৃীে িম থসূচি সম্পণিথ 

ধারো  দা । 
b. Make a brief note on human - wild life coexistence. 

মানব - বনয জীবন সহাবস্থান সম্পণিথ এিটট সংচক্ষপ্ত কনাট লেখ । 
 


