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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:                             1 × 5 = 5 
a) What is species? 

প্রজাতি তি ? 

b) What is Biodiversity? 

জীবববতিত্র্য তি ? 

c) What is a Biodiversity pattern? 

জীব ববতিত্র্য এর তনদল শন তি ? 

d) What is Biodiversity estimation? 

জীবববতিত্র্য অনুমান তি ? 

e) What is the meaning of threats of Biodiversity? 

জীবববতিত্র্ত্র্যর ুমতি িথা টির অথ শ তি ? 

f) What is Biodiversity conservation? 

জীব ববতিত্র্য  ংরক্ষণ তি ? 

g) Define Red data book. 

া ডেিা বই এর ংজ্ঞা দাও । 

h) What is National Biodiversity Action Plan? 

জািীয় জীবববতিত্র্য িম শ তরিল্পনা তি ? 

 

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

a) What is the concept of Organic evolution? What are the types of speciation? 1+4 

             বজব তববিশত্র্নর ধারণা তি?  Speciation এর প্রিারগুত তি তি ? 

b) Write the importance of biodiversity conservation. 

জীবববতিত্র্য এর ংরক্ষত্র্ণর গুরুত্র্ের  উর যাা জান ডখ। 

c) Discuss on IUCN Red List categorization and application. 

আই ইউ সি এন রেড সিস্টেে রেসিবদ্ধকেি এবং প্রস্ট ়োগ িম্পস্টকে আস্টি়োচন়ো ির । 

d) India as a Mega diversity Nation- Explain. 

ভারি এিটি ডমগা ববতিত্র্য জাতি -আস্টি়োচন়ো ির।  

 

3. Answer any one from the following questions:                                          10 × 1 = 10 

a) Explain on economic values and ecological services of Biodiversity. 5 + 5 

অথ শবনতিি মূযত্র্বাধ এবং জীবববতিত্র্ত্র্যর তরত্র্বলগি তরত্র্বাতদ িম্পস্টকে  আস্টি়োচন়ো ির। 

b) What is In-situ conservation? Discuss on Biosphere Reserves, National Parks and Wildlife 

Sanctuaries.         2 + 8 

ইন তিু ংরক্ষণ তি? বাত্র্য়াস্ফিয়ার তরজাভশ, জািীয় উদযান এবং বনযজীবন অভয়ারণযগুত তনত্র্য় 

আত্র্ািনা ির ।  

 

 

 


