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The figures in the margin indicate full marks. 

The questions are of equal value. 
দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 
Time: 2 Hours                                                                                                        Full Marks: 40 

 
1. Answer any five questions:                                                                                2X5=10 
য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও:  

a) What is environmental education? 
পিরেবশ িশ া কী ? 
b) Write any two demerits of seminar 
সিমনার প িতর দু ট অসুিবধা লেখা I 
c) What do you mean by sustainable development? 
 ি িতশীল উ য়ন বলেত কী বােঝা? 
d) What do you mean by ecosystem? 
বা  ত  বলেত কী বােঝা? 
e) What is resettlement? 
পুনবাসন কী? 
f) Write few names of natural disaster. 

াকৃিতক িবপযেয়র কেয়ক ট নাম লেখা। 
g) Any two source of water pollution. 
জল দষূেণর দু ট উৎেসর নাম লেখা I 



h) What do you mean by biodiversity? 
জীব বিচ  বলেত কী বােঝা ? 
2) Answer any four questions:      
 5x4=20 
য কান চার ট ে র উ র দাও: 

a) What are the multidisciplinary approaches to environmental education?- 
describe. 

পিরেবশ িশ ায় অ : িবষয়ক (multidisciplinary) দৃ ভি  িক ?-ব াখ া কেরা।  
b) Briefly discuss the nature of environmental education 

. পিরেবশ িশ ার কৃিত আেলাচনা কেরা I 
c) State the urban problems related to water 
শহরা েল জল সং া  সমস া িল িববতৃ কেরা। 
d) Discuss the causes of natural disasters 

াকৃিতক িবপযেয়র কারণ িল আেলাচনা কেরা। 
e) Discuss the problems of resettlement 
পুনবাসেনর সমস া িল আেলাচনা কেরা। 
f) Write the importance of problem solving method as a 
method of environmental education. 
পিরেবশ িশ ার প িত িহসােব সমস া সমাধানমূলক প িতর  আেলাচনা 
কেরা I 
3) Answer any one question:       10x1=10 
য কােনা এক ট ে র উ র দাও: 

a) State the principles of sustainable development. 
 ি িতশীল উ য়েনর নীিত িল িববতৃ কেরা I 
b) How population growth brings disaster? 
জনসংখ া বৃ  িকভােব িবপযয় ডেক আেন ? 

 
 

 
 



 
 

 


