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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:    5×1 = 5   

a) What is exposure assessment? 

এক্সপ োজোর মূযোয়ন কি? 

b) What is environmental impact statement? 

 ররপেলগত প্রভোে রেেরৃত কি? 
c) What is ecological risk assessment?  

 ররপেলগত ঝ ুঁ রি মূযোয়ন কি? 

d) What do you mean by risk assessment?  

            ঝ ুঁ রি মূযোয়ন েপত কি বেোঝ? 

e) What is social impact?    

োমোজজি প্রভোে কি? 

f) What is environmental monitoring? 

             ররপেল  য যপেক্ষণ কি? 

g) Define  Environmental audit.  

 ররপেলগত রনরীক্ষণ এর ংজ্ঞো লখ। 
h) What is hazard?  

রে দ কি? 

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

a) What is the concept of environmental impact assessment?  Write on environmental 

planning.         3+2 

 ররপেলগত প্রভোে রনর্ যোরপণর র্োরণো কি?  ররপেল  ররিল্পনোর উ র যাহা জান 

লখ । 

b) What is the concept of cost –benefit analysis? Write on life cycle assessment. 2+ 

3 

              দোম- োপভর রেপেপণর র্োরণো কি? জীেনচক্র এর মূযোয়ন সম্বন্ধে যাহা জান  লখ । 

c) Write a note on environmental regulation in India. What are current issues in 

EIA?           2 +3 

 ভোরপত  ররপেল রনয়ন্ত্রপণর এিটি বনোি লখ। ই আই এ -র েতযমোন মযোগুর কি 

কি? 

d) What are the scopes of risk assessment? Give an account of toxicity 

assessment.          2 +3 



           ঝ ুঁ রি রনর্ যোরপণর  পযোগগুর কি কি ? রেোক্ত  মূযায়ন সম্বন্ধে যাহা জান লখ । 

 

3. Answer any one from the following question:     10×1 = 10 
a) Discuss on scope and methodologies of EIA. Discuss on impact identification 

and prediction.       5 +5  

ই আই এ-র সুন্ধযাগ এবং পদ্ধকি কনন্ধয় আন্ধাচনা ির। প্রভাব কচকিিিরণ এবং 

পূব বাভাস সম্বন্ধে আন্ধাচনা ির । 

b) Discuss on social impact assessment. What are the principles of international 

standard organization?      6 + 4  

সামাজজি প্রভাব মূযায়ন উপর আন্ধাচনা ির। আন্তজবাকিি মান্ধনর প্রকিষ্ঠান্ধনর 

নীকিগুক কি কি ? 
 


