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

            ননচের যয য োচনো োাঁেটি প্রচের উত্তর দোও । 

a) What do you mean by green cities? 

সবুজ শহর বলতে কি ববোঝ। 

b) What are solar panels? 

য োোর যোচন ন ? 

c) What is biodiversity hot spots? 

জীবববনেত্র্য হি স্পি ন ? 

d) What is Red Data Book? 

Red Data Book  ন ? 

e) CFLs stand for? 

CFLs মোচন ন ?  

f) What is the deforestation? 

বন উজোড়  োচ  বচ? 

g) Define social forestry. 

সোমোজজি বনোয়তনর সংজ্ঞো দোও। 

h) What do you mean by ecological restoration. 

পকরতবশগে পুনরুদ্ধোর বলতে কি  ববোঝ। 

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

ননচের যয য োচনো দুটি প্রচের উত্তর দোও। 

a) What are the roles of forests? What is the concept of Joint forest management? 2+3 



বনভূনমর ভূনম ো ন ? যযৌথ বন বযবস্থোনো ধোরণো ন ? 

b) Write a note on reserve forests and national parks. 

 ংরনিত বন এবং জোতীয় উদযোন  ম্পচ ে এ টি যনোি যখ। 

c) What is tissue culture? What are the importances of tissue culture?  1+4 

টি ুয  োেোর ন ? টি ুয  োেোচরর গুরুত্ব গুন ন  ন ? 

d) What is green planning? Write down the role of public transportation for sustainable 

development?         2+3 

 বুজ নর ল্পনো ন ? যি  ই উন্নয়চনর জনয গণনরবহচনর ভূনম ো যখ। 

 

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

            ননচের যয য োচনো এ টি প্রচের উত্তর দোও। 

a) What is the importance of green technologies? Discus on the applications of green 

technologies.        2+8 

 বুজ প্রযুক্তির গুরুত্ব ন ?  বুজ প্রযুক্তির প্রচয়োগ ননচয় আচোেনো  র। 

b) Discus on causes of loss of biodiversity. What are the roles of remote sensing in 

management of natural resources?     4+6 

জীবববনেচত্র্যর িনতর  োরণ ননচয় আচোেনো  র। প্রো ৃনত   ম্পদ বযবস্থোনোয় নরচমোি 

য ক্তসং এর ভূনম ো ন  ন ? 

 


