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1 In which layer of atmosphere there is no atmospheric turbulences? 

বায়ুমণ্ডলের ক ান স্তলর বায়ুমণ্ডেীয ঝঞ্ঝা  কেখলে পাওযা যায না? 

2 Where does ‘Aurora Borealis’ found?  

অলরারা কবাররযারেস ক াথায কেখলে পাওযা যায? 

3 Which element found in highest proportion on the earth crust? 

ক ান কমৌে পৃরথবীর ভূত্বল র সলববাচ্চ অন়ুপালে পাওযা যায? 

4 Which is not the abiotic components of the ecosystem? 

ক াণগুরে বাস্তুেলের অজৈরব  উপাোন নয?  

5 What percentage (%) of energy transfer from one trophic level to the next trophic level?  

এ  প়ুরি স্তর কথল  পরবেী প়ুরি  স্তলর  ে শোাংশ (%) শরির স্থানান্তর রলণর হয?   

6 In the Nitrogen cycle, elemental nitrogen returned to the atmosphere through which process?  

নাইলরালৈন চলের ক ান প্ররেযা দ্বারা কমৌরে  নাইলরালৈন বায়ুমণ্ডলে রিলর আলস? 

7 Bhupal gas tragedy occurs in which year? 

ভূপাে গ্যাস ে়ুর্বটনা  লব র্লট? 

8 Black foot disease occur due to which element? 

ব্ল্যা  ি়ু ট' করাগ্টি ক ান পোলথবর  ারলন হলয থাল ?  

9 what is the Maximum permissible limit (ISI) of Chromium (Cr) in drinking water?  

পানীয ৈলের মলযয কোরমযালমর (Cr) সববারয  অন়ুলমারেে অন়ুমরে সীমা (ISI)  ে ? 

10  The blue baby syndrome is caused by which element? 

‘ব্লু কবরব রসনলরাম’ করাগ্টি ক ান পোলথবর ৈনয হয? 

11 Tajmahal is threatened due to the effect of which component?  

র লসর প্রভালব োৈমহে ক্ষরেগ্রস্ত হলে?   

What is the web length of UV-A? 



12 UV-A –এর েরঙ্গ দের্বয  ে?  

13 Medha Patkar is associated with what work? 

কমযা পালট র ক ান  ালৈর সালথ য়ুি? 

14 Threatened or endangered species are enlisted in which book? 

সাং ট ৈন   বা রবপন্ন প্রৈারের ৈীরবলের নাম ক ান বইলয নরথভূি  রা হলয থাল ?  

15 The Water (prevention & control of pollution) Act, enacted in which year? 

ৈে (েষূণ প্ররেলরায ও  রনযেণ) আইন, ক ান সালে প্রণযন  রা হয?  

 


