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

 

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

নিচের যয য োচিো পোাঁেটি প্রচের উত্তর দোও । 

a) Name two identification characters in impact identification 

প্রভোব লিোক্ত রচে দুটি লিোক্ত রে  েনরচের িোম নখ।  

b) Define environmental impact assessment. 

পনরচবলগত প্রভোব মূযোয়ি এর ংজ্ঞো দোও। 

c) What is base line data collection? 

যব োইি যেিো ংগ্র ন ? 

d) What is the importance of environmental impact assessment?  

পনরচবলগত প্রভোব মূযোয়চির গুরুত্ব ন ? 

e) What is the importance of project planning? 

প্র ল্প পনর ল্পিোর গুরুত্ব ন ? 

f) What do you mean by risk communication? 

 ঝুাঁ ন  যযোগোচযোগ বনচত ন  যবোঝ? 

g) What is environmental monitoring? 

পনরচবল পয যচবক্ষে ন ? 

h) Define  environmental audit. 

পনরচবলগত নিরীক্ষো এর ংজ্ঞো দোও। 

i) What is community involvement? 

  ম্প্রদোচয়র ম্পকৃ্ততো ন ? 

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

নিচের যয য োচিো দুটি প্রচের উত্তর দোও। 

a) Write on principles and problems of environmental management plan. 



পনরচবল বযবস্থোপিো পনর ল্পিোর িীনত ও মযো  গুন নখ। 

b) Discus on impact identification and prediction. 

প্রভোব িোক্ত রে এবং ভনবযদ্বোেী ম্পচ য আচোেিো  র। 

c) Write on principles of International Standard Organizations. 

আন্তর্যোনত  মোি ংস্থোর িীনতর উপর নখ। 

d) Explain the importance of ecological risk assessment 

পনরচবলগত ঝুাঁ ন  মূযোয়চির গুরুত্ব বযোখযো  র। 

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

নিচের যয য োচিো এ টি প্রচের উত্তর দোও। 

a) Explain the scope and methodologies of EIA. Discuss on Social Impact 

Assessment.         5+5 

 EIA এর সুযযোগ ও পদ্ধতি ব্যোখ্যো কর। সোমোজিক প্রভোব্ মূযোয়ন তনযয় আযোচনো   

কর। 

b) Discuss on human and ecological risk assessment. Explain on hazard 

identification and assessment.      5+5 

 মোনব্ এব্ং পতরযব্লগি ঝুুঁ তক মূযোয়ন তনযয় আযোচনো কর। তব্পদ সনোক্তকরণ     

এব্ং মূযোয়ন সম্পযকে ব্যোখ্যো কর। 

 

 

 

 

 
 


