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The figures in the right hand side margin indicate full marks. 

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

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

            

a) What is sustainable development?    

টেকসই উন্নয়ন কক ? 

b) What is the difference between pollutant and pollution.   

দষূণকারী এবং দষূণণর মণযে পার্ থকে কক । 
c) What is Bioscrubbers?  

বাণয়া স্ক্রাবার কক ? 

d) What is oxidation ponds? 

জারণ পুকুর কক ? 

e) .What is VOCs?  

VOCs কক ?  

f) Differentiate Between Biochemical Oxygen Demand and Chemical Oxygen Demand.      

জজব রাসায়কনক অক্সিণজন চাকহদা এবং রাসায়কনক অক্সিণজন চাকহদা মণযে পার্ থকে   

কনণ থয় কর । 
g) What is sustainability of society? 

সমাণজর স্থাকয়ত্ব কক ? 

h) What are the main principles of energy conservation? 

শক্সি সংরক্ষণণর মূলনীকি গুকল কক কক ? 

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

   

a) Define primary pollutants. Mention the various sources of primary air pollutants. 1+4 

প্রার্কমক দষূণকারী সংজ্ঞা দাও। প্রার্কমক বাযু় দষূণকারী কবকিন্ন উৎস গুকল উণেখ 

কর।  
b) Write economic and ecological importance of soil.  

মাটের অর্ থননকিক ও পকরণবশগি গুরুত্ব সম্পণকথ টলখ । 
c) Explain on sequencing batch reactors and hybrid reactors. 

কসণকাণয়ক্সসং বোচ চুকে এবং হাইকিড চুকে গুকলর সম্পণকথ বোখো কর। 
d) What are the integrated resource management strategies?  

সংহি সম্পদ পকরচালনার টকৌশল গুকল কক কক ?  



 

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

 

a) Write notes on different approaches towards sustainable development. 

টেকসই উন্নয়ণনর কদণক কবকিন্ন পদ্ধকির কদক গুকলর উপর েীকা টলখ । 

b) Discuss the various sources of radioactive pollution and their impact on environment.   

টিজক্সস্ক্রয় দষূণণর কবকিন্ন উৎস এবং পকরণবণশর উপর িাণদর প্রিাব কনণয় আণলাচনা 

কর। 

 


