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1. Answer any five of the followings:     1x5 = 5 

ননচের যে য োচনো োাঁেটির উত্তর দোও: 

 

(a) What is resource? 

    সম্পদ কি? 

(b) Name two leaders of Chipko movement. 

    কিপকিো আকদোলকের দুই নেতোর েোম যেখ I 
(c) What are the different types of gender? 

    কলঙ্গর কিকিন্ন প্র োর গুনে  কি কি? 

(d) What is the full form of ICT? 

    ICT  এর পূর্ ণরূপ কি? 

(e) What is Gender Inequality? 

    কলঙ্গবিষময কি? 

(f) How many National Parks are in our country? 

    আমোকদর নদকে  তগুনে জোতীয় উদযোে আচে? 

(g) What is Gender Hegemony? 

   Gender Hegemony কি? 

(h) In which day Earth Day is celebrated? 

    নিোে নদনটি বসুন্ধরো কদিস নহসোচব পোকলত হয়? 

 

2. Answer any two of the followings:     5x2 = 10 

ননচের যে য োচনো দুটির  উত্তর দোও: 

(a) What are the components of Environmental Management?  

নরচবশ বযবস্থোনোর উোদোন গুনে  ী  ী? 

(b) What is Biodiversity? What are various types of Species Diversity? 1+4  

জীবববনেত্র্য ন ? নবনিন্ন ধরচনর প্রজোনত ববনেত্র্য ন ? 

(c) Write a short note on ‘Narmada Banchao Andolon’.    

    ‘নর্ মদো বো াঁেোও আচদোেন’এর সংনিপ্ত টি ো যেখ  । 
(d) What is the relationship between human and environment?   

      র্োনুষ ও নরচবচশর র্চধয সম্প ম  ী? 

 

3. Answer any one of the followings:     10x1 = 10 

ননচের যে য োচনো এ টির উত্তর দোও: 

(a) What is Sustainable Development? What are the goals of sustainable development? Give two 

examples of this type.       2+6+2  

নস্থতশীে উন্নয়ন ন ? নস্থতশীে উন্নয়চনর েিয গুনে  ী  ী? ইহোর দুটি উদোহরণ দোও। 
 

(b) What is Environmental Degredation? What are the causes and effects of soil Pollution?  

         2+8  

    নরচবশগত অবিয় ন ? র্ৃনত্ত ো দষূচণর  োরণ ও প্রিোব গুনে  ী  ী?  

 


