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

নিচের যয য োচিো পোাঁেটি প্রচের উত্তর দোও 

a) Define eutrophication. 

ইউচরোনিচ লি এর ংজ্ঞো দোও। 

b) What is biological oxygen demand? 

জৈনি  অক্সিচৈচির েোনদো ন ? 

c) What do you mean by radioactive material? 

যেৈক্সিয় পদোর্ থ িনচে ন  িুঝ?  

d) What is oxidation pond? 

অক্সিচেলি পু ুর ন ? 

e) What is hybrid reactor? 

োইনিে েুনি ন ? 

f) What is bio-scrubber? 

িোচয়ো িোিোর ন ? 

g) What is the importance of soil? 

মোটির গুরুত্ব ন ? 

h) Why sustainable energy strategy is essential? 

যি ই লক্সি য ৌল অপনরোয থ য ি? 

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

নিচের যযচ োচিো দুটি প্রচের উত্তর দোও 

a) What is organic waste? What are the causes of water pollution? 

জৈি িৈথয ন ? ৈ দূচের  োরে গুন ন  ন ? 



b) What is effect of soil pollution on environment? Write their control strategies? 

পনরচিচলর উপর মোটি দূচের প্রভোি ন ? এর নিয়ন্ত্রে য ৌল গুন যখ? 

c) What is fixed film reactor? What is sequencing batch reactor? 

নিিে নিল্ম নরঅযোক্টর ন ? নচ োচয়ক্সসং িযোে নরঅযোক্টর ন ? 

d) What are the different approach of sustainable development? What is sustainability of 

society?         3+2 

যি ই উন্নয়ি এর নিনভন্ন উপোদোচির দৃটিভনি গুন ন  ন ? মোচৈর স্থোনয়ত্ব ন ? 

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

নিচের যযচ োচিো এ টি প্রচের উত্তর দোও 

a) What are the sources of primary and secondary pollutants? Discuss the effects of NOX 

on human health and its control.     2+8 

প্রোর্নম  ও মোধ্যনম  দূচের উৎ ন ? মোিি স্বোচস্থযর উপর NOx এর প্রভোি এিং এর 

নিয়ন্ত্রে নিচয় আচোেিো  র। 

b) Write down the sources of radioactive pollution. What is effect of radiation on human 

health?         4+6 

যেৈক্সিয় দূচের উৎ গুন যখ।মোিি স্বোচস্থযর উপর নিন রচের প্রভোি  ী? 

 

 

 

 

 


