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1. What is the method of conservation of plants and animals in natural habitat 
called? 

 স্বাভাবিক আিাসে উবিদ ও প্রাণীসক িাাঁবিস়ে রাখার েংরক্ষণ পদ্ধবিসক বক িসে? 
2. Which in the following is not a renewable energy?  
 বিসের ককািটি পুিিনিীকরণস াগ্য শবি ি়ে? 
3. What type of oceanic current the El Nino is? 
 এে বিসিা ককাি প্রকার েমুদ্র করাি? 
4. What do you call it when the ozone layer is thinner than normal?  
 ওস াি স্তর স্বাভাবিক এর িুেিা়ে পািো হস়ে কগ্সে িাসক বক িসে?  
5. What is the prolonged rainless situation called? 
 দীর্ন েম়ে িযাবপ িৃবিপািহীি পবরবিবিসক বক িসে? 
6. What is the average temperature rise of the earth called?  
 পৃবিিীর গ্ড় িাপমাত্রা িৃবদ্ধ বক িাসম পবরবিি? 
7. Rainfall, cloud etc. weather conditions occur at which atmospheric layer?  
 িৃবিপাি, কমর্ ইিযাবদ আিহাও়োর অিিা ককাি িা়েুমণ্ডেী়ে স্তসর র্সে? 
8. The physical environment is made up of which?  
 প্রাকৃবিক পবরসিশ গ্ঠিি হ়ে ককািটি বদস়ে? 
9. The term ‘Ecology’ comes from which of the following? 
 ‘ইসকােব ’ শব্দটি বিসের ককািটি কিসক এসেসে? 

10. Whose doctrine of ’Agricultural Land Use’ model? 
 ‘কৃবি  বম িযািহার’ মিিাদটি কার? 

11. Which of the following is the technique of delineating agricultural regions? 
 বিসের ককািটি কৃবি অঞ্চে বির্নারসণর ককৌশে? 
12. Which was the first rural development program adopted in all India in 1952?  
 1952 োসে েিন ভারিী়ে কক্ষসত্র গ্ৃহীি প্রিম গ্রাসমান্ন়েি পবরকল্পিা ককািটি? 

13. What is the highest urbanization of a country?  
 ককাসিা কদসশর েসিনাচ্চ িগ্রা়েিসক বক িসে? 
14. Who is the proponent of the ‘Growth Pole’ theory? 
 ‘বিকাশ কমরু’ িসের প্রিিা কক? 

15. What is a special purpose temporary regional division called? 
 বিসশি উসেসশয অিা়েী অঞ্চে বিভা িসক বক িসে?  
 


