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1. Environment comprises of  

a) Biotic Component 

b) Abiotic component 

c) Both the above 

d) None of the above 

2. Grasshopper is an example of  

a) Producer 

b) Primary consumer 

c) Secondary consumer 

d) Tertiary consumer 

3. Which gas is responsible for global warming 

a) NO2 

b) SO2 

c) CO2 

d) CO 

4. The nutrient enrichment of a waterbody is known as 

a) Mesotrophication 

b) Oligotrophication 

c) Eutrophication 

d) Self purification 

e)  



5. Ozone gas can be found in  

a) Troposphere 

b) Stratosphere 

c) Mesosphere 

d) Exosphere 

6. Organism living at the bottom sediment of the aquatic ecosystem is known as 

a) Plankton 

b) Nekton 

c) Benthos 

d) Periphyton   

7. Which of the following is a cause of soil erosion 

a) Nudation 

b) Afforestation 

c) Reforestation 

d) Deforestation 

8. Which of the following sanctuaries is famous for conservation of one horned rhinoceros 

a) Jaldapara 

b) Sajnekhali 

c) Ballavpur 

d) Parmadan  

9. The secondary air pollutant is 

a) Carbon di oxide 

b) Sulphur di oxide 

c) Nitrogen oxides  

d) Ozone 

10. Most poisonous water pollutant is  

a) Zinc 

b) Arsenic 

c) Cadmium 

d) Nickel  

 



১। পিরেবেশ থােক 

ক) জব উপাদান 

খ) অৈজব উপাদান 

গ) উপেরর দু টই 

ঘ) উপেরর এক টও নয় 

২। ঘাসফিড়ং হল এক কার 

ক) উৎপাদক 

খ) থম ণীর খাদক’ 

গ) ি তীয় ণীর খাদক’ 

ঘ) তৃতীয় ণীর খাদক’ 

৩। কান গ াস ট িব  উ ায়েনর জন  দায়ী 

ক) নাইে ােজন ডাই অ াইড 

খ) সালফার ডাই অ াইড 

গ) কাবন ডাই অ াইড 

ঘ) কাবন মেনা অ াইড 

৪। জলাশেয়র পিরেপাষেকর সমৃ করণেক বেল 

ক) মেসা িফেকশন 

খ) অিলেগা িফেকশন 

গ) ইউ িফেকশন 

ঘ) সলফ িপউিরিফেকশন 

৫। ওেজান গ াস পাওয়া যায় 

ক) ােপা য়ার 

খ) ােটা য়ার 

গ) মেসা য়ার 



ঘ) এে া য়ার 

৬। জলজ বা তে র তলেদেশর মৃি কাি ত াণীেদর বেল 

ক) াংকটন 

খ) নকটন 

গ) ব স 

ঘ) পিরফাইটন 

৭। িনেচর কান ট মৃি কা েয়র কারণ 

ক) নু েডশন 

খ) বৃ েরাপন 

গ) বনসৃজন 

ঘ) বনিনধন 

৮। িনেচর কান অভয়ারণ ট একশৃ  গ ার সংর েণর জন  িবখ াত 

ক) জলদাপাড়া 

খ) সজেনখািল 

গ) ব ভপুর 

ঘ) পারমাদন 

৯। গৗণ বায়ু দষূক হল 

ক) কাবন ডাই অ াইড 

খ) সালফার ডাই অ াইড 

গ) নাইে ােজন  অ াইডস 

ঘ) ওেজান 

 

 

 



১০। সবেচেয় িবষা  জল দষূক ট হল 

ক) জ  

খ) আেসিনক 

গ) ক াডিময়াম 

ঘ) িনেকল 


