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1. Answer any five questions from the followings:    1 X 5= 5 

 নিচের যে য োচিো পোাঁেটি  প্রশ্নের উত্তর দোও। 
  

(a) What is Ecology? 

বাস্তুববদ্যা বি? 

(b) What is the full form of WWF? 

WWF এর পূর্ ণরূপ বি? 

(c) Name two wildlife Biologist. 

দু্ই জন বনযপ্রার্ী জীবববজ্ঞানীর নাম লখ। 

(d) What do you mean by Ex-situ conservation? 

এক্স-বিটু িংরক্ষর্ বশ্নে  বি লবাঝ? 

(e) In which year environmental protection Act enacted? 

পবরশ্নবল িুরক্ষা আইন প্রর্ীে হয় লিান িাশ্ন? 

(f) Which is the lowest layer of atmosphere? 

বাযু়মণ্ডশ্নর িব ণবনম্ন স্তর লিান টট? 

(g) Name two Tiger Reserve in India. 

ভারশ্নের দু্টট টাইগার বরজাশ্নভণর নাম লখ। 

(h) What do you mean by national park? 

জােীয় উদ্যান বশ্নে  বি লবাঝ? 

2. Answer any two questions from the followings:    5 X 2= 10  

বনশ্নের লয লিাশ্ননা দু্টটর প্রশ্নের  উত্তর দ্াও । 

 

(a) What do you mean by Human-wildlife coexistence? What causes human- wildlife conflicts? 

Human-wildlife co-existence বলচে বি যবোঝ? মোিব-বিযপ্রোণী সংঘচষ ের  োরণ বি?   1+4  

(b) write a short note on Environment Protection Act 1986. 

িী ো লখ - Environment Protection Act 1986.     



(c) Which day is celebrated as world wildlife day? Explain the types of wildlife conservation. 

য োি নদিটি য  নবশ্ববিযপ্রোণী নদবস নহচসচব পোলি  রো হয়? বিযপ্রোণী সংরক্ষচণর প্র োর 

যেদ বযোখ্যো  র।       1+4  

(d) What is hydrosphere? Explain water cycle with diagram. 

হোইচরোস্ফিয়োর ন ? জলেক্র নেচের সোহোচেয বযোখ্যো  র।   1+4 

 

3. Answer any one question from the followings:   10 X 1 = 10 

        নিচের যে য োচিো এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও ।  
 

(a) What do you mean by environmental awareness? What is the importance of 

environmental awareness in today's society?    2+8 

পনরচবশ সচেেিেো বলচে ন  যবোঝ? বেেমোি সমোচজ পনরচবশ সচেেিেোর গুরুত্ব 

ন ?  

(b) What do you mean by Tiger Reserve? Explain human-wildlife conflicts observed in 

Sundarban.        2 + 8 

             িোইগোর নরজোেে বলচে ন  যবোঝ? সুন্দরবচি  মোিব-বিযপ্রোণীর সংঘচষ ের বযোখ্যো দোও। 

 


