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The figures in the margin indicate full marks 

Answer all the questions. 
UNIT I 

1. Answer any five of the following questions:                                                      (5×1= 5) 
যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 

a) Write any two examples of persistent organic pollutant. 
দুটি Persistent organic pollutant – এর উদাহরণ লেখো । 

b) Write one adverse effect of ozone layer depletion. 
ওজোন স্তর হাস্যের একটি প্রতিকুল প্রভাব লেখো । 

c) Write the causative agent of Typhoid.  
Typhoid সৃষ্টিকারী এজেন্ট এর নাম লেখো। 

d) What is biomedical waste?  
Biomedical waste কি ? 

e) Write the full form of CFC 
CFC এর পুরো নাম লেখো । 

f) Write down the symptoms of Cholera disease. 
কালেরা রোগের লক্ষণগুলি লেখো। 

g) Write one primary and one secondary air pollutant. 
একটি মুখ্য এবং গৌণ বায়ুদূষক এর নাম লেখো।  
 

UNIT II 

2.  Answer any two of the following questions:                                                      (2×5= 10)   
যে কোন দটুি প্রশ্নের উত্তর দাও : 

a) Write down different sources of environmental hazards.                                                   5 
     পারিবেশগত বিপাদের বিভিন্ন উ সগুলি লেখো।  
b) Write down symptoms and controls of filariasis.                                                              (3+2) 

ফাইলেরিয়াসিস এর লক্ষণগুলি এবং নিয়ন্ত্রণ লেখো। 
c) Describe the fate of toxic substances in the environment.                                              5 

পারিবেশে বিষাক্ত পদার্থের পারিনতি সম্পর্কে বর্ণনা কারো।  
d) Describe about Sewage management.                                                                                5 

Sewage ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বরণ্না কারো। 

 

 

 

UNIT III 



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

যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :  

 

a) What do you mean by pollution? Describe about different sources, effect and control of 
water pollution.                                                                                             (2+3+2+3=10)                                                                              

দূষণ বলতে কি বোঝ ? জল দূষণ এর বিভিন্ন উ সগুলি, প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বরণ্না কারো। 
 

b) Write a short note of any two the following:                                                       (5+5)  
 যে কোন দুটি বিষয় এর উপর টিকা লেখো।        

             i) Acid rain  
                   অম্ল বৃষ্টি 
 

             ii) Global warming 
                  বিশ্ব উষ্ণায়ন 

            iii) Solid waste disposal  
                  কঠিন বর্জ্য নিস্পত্তি 
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