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1. Who first gave the proper concept of resource? 
 সম্পদের সঠিক ধারণা কক প্রথম দেদ়েদিদেন?  
2. What is the relational and imaginary concept of extract resource that can derive from 

substance with the application of technology and which increases functional ability?  
 প্রযুদির প্রদ়োগ দ্বারা ককাদনা বস্তু কথদক উদূ্ভত হদত পাদর এবং যা কাযযকরী ক্ষমতা বৃদি কদর 

এমন সম্পদের আহরণ সম্পকীত আদপদক্ষক ও কাল্পদনক ধারণাদক দক বদে?  
3. According to Malthus’s population theory, at which progression rate does the population 

increase? 
 মযােথাদসর জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসাদর ককান অগ্রগদতর হাদর জনসংখ্যা বৃদি পা়ে? 
4. What do you call it when the actual population is more than the sustainable population? 
 প্রকৃত জনসংখ্যা ধারণদযাগয জনসংখ্যার তুেনা়ে অদধক হদে তাদক দক বদে?   
5. What is the ratio of man to effective land? 
 মানুষ ও কাযযকরী জদমর অনুপাতদক দক বদে?  
6. Who introduced the concept of Population-Resource region of the world?  

 পৃদথবীর জনসংখ্যা-সম্পে অঞ্চে কক দনধযারণ কদরন?  
7. Tidal power is the example of what kind of energy?  
 কজা়োর ভাটা ককান ধরদনর শদির উোহরণ?  
8. Whose concept is ‘The limits to growth’?  
 ‘The limits to growth’ ধারণাটি কার? 

9. Which type of vegetation is predominant in the Indian Sundarbans? 
 ভারতী়ে সুন্দরবদন ককান ধরদনর উদদ্ভে এর প্রাধানয কেখ্া যা়ে?  
10. Which of the following is the method to conserve the forest? 
 দনদের ককানটি বন সংরক্ষদণর উপা়ে?  
11. What is the deep sea fish called? 

 গভীর সমুদের মৎসযদক দক বো হ়ে? 
12. What is the name of the best of iron ore?  
 সদবযাৎকৃষ্ট আকদরক কোহার নাম দক?  
13. What do the advance predictions say about future population?  
 ভদবষযত জনসংখ্যা সম্পদকয  আগাম পূবযাভাষদক দক বদে?  
14. Which of the following is associated with paddy cultivation? 
 দনদের ককানটি ধান চাদষর সদে যুি?  
15. What is the name of the crop cultivation initiated at the beginning of rainy season? 
 বষযার শুরুদত ফসদের চাষ কক দক বদে? 

 


