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1. When is World population day celebrated? 

বিশ্ব জনসংখ্যা বিিস কখ্ন পাবিত হয়? 

2. Who is the father of 'Population Education'? 

পপুলিশন এডুলকশন' এর জনক কক? 

3. What is the full form of UNFPA? 

UNFPA -এর সম্পূর্ণ কথাটি বক ? 

4. Name one sexually transmitted disease. 

একটি ক ৌন িাবহত করাগটি  নাম বিন 

5. Give the full form of AIDS. 

AIDS-এর সম্পূর্ণ নাম বিখ্ুন। 

6. Which state has the highest population density? 

ককান রালজযর জনসংখ্যার ঘনত্ব সিলেলয় কিবশ?  

7. ‘Life style education' is essential for which developmental stage?  

জীিনশশিী বশক্ষা জীিন বিকালশর ককান উন্নয়ন প ণালয় আিশযক? 

8. What does Agenda-21 deals with? 

এলজন্ডা -21 কী বনলয় কাজ কলর? 

9. Which is the key indicator of national development? 

জাতীয় উন্নয়লনর মূি সূেক ককানটি? 

10. Which is not a renewable source of energy? 

ককানটি নিীকরর্ ক াগয শবির উৎস নয়?  

11. How Soil conservation can be best achieved? 

মৃবিকা সংরক্ষলর্র উৎকৃষ্ট উপায় ককানটি? 

12. Name the most common source of fly ash (a pollutant). 

ফ্লাই অ্যাশ নামক িষূক কিবশরভাগ বনগণত হয়  ার কথলক তা ককানটি? 

13. What is the basis of Population Education studies? 

জনবশক্ষার অ্ধ্যয়ন ক  িবৃষ্টভবির উপর বভবি কলর সম্ভি তা ককানটি? 

14. Who founded laboratory school? 

কক িযািলরটরী সু্কি প্রবতষ্ঠা কলরন?  

15. Give an example of Education imparted through Open school. 

মুি বিিযািয় এর মাধ্যলম বশক্ষািান এর একটি িষৃ্টান্ত — উিাহরর্ বিন। 

16. Give the full form of UNEP. 

UNEP -এর সম্পূর্ণ নাম বিখ্ুন। 

17. What is Ecology? 

িাস্তুসংস্থান বক? 

18. Which is not an indirect objective of Environmental Education? 

ককানটি পবরলিশ বশক্ষার প্রতযক্ষ  উলেশয নয়?  



19. What is the main threat of deleterious effects of Taj Mahal? 

তাজমহলির অ্বিত্ব বিপন্নকাবর  ক্ষবতকর প্রভাি ককানটি? 

20. What is the protocol that reduces green house gas emission? 

গ্রীন হাউস গযাস বনিঃসরলর্র পবরমার্ কমালনার  প্রলটাকিটি বক? 

21. Which gas is most responsible for global warming? 

কলািাি ওয়াবমণং এর জনয ককান গযাসটি িায়ী?  

22. Name the first institution of Environmental Education. 

পবরলিশ বশক্ষার প্রথম প্রবতষ্ঠানটি ককানটি? 

23. What is the full form of NCERT? 

NCERT -এর সম্পূর্ণ নাম বক? 

24. What is the universally accepted principle of curriculum construction? 

পাঠক্রম সংগঠলনর সিণজনগ্রাহয নীবতটি বক? 

25. What is the modern teaching method of Environmental Education? 

পবরলিশ বশক্ষার একটি আধ্ুবনক বশক্ষর্ পদ্ধবত বক? 

26. Is Programme instruction considered as a method in Environmental Education? 

পবরলিশ বশক্ষায় কপ্রাগ্রাম বনলিণশনালক বক পদ্ধবত বহলসলি বিলিেনা করা হয়? 

27. Does Cinema impart awareness about Environmental Education?  

বসলনমা পবরলিশগত বশক্ষা সম্পলকণ  সলেতনতা কজাগায়? 

28. Who constructed the National Curriculum Framework? 

জাতীয় কাবরকুিাম কেমওয়াকণ  কক বনমণার্ কলরলেন? 

29. What is Teacher Education? 

টিোর এডুলকশন মূিত বক? 

30. What is an effective strategy for imparting Environmental Education for prospective teachers? 

সম্ভািনাময় বশক্ষকলির পবরলিশ বশক্ষা প্রিালনর কা ণকর ককৌশিটি বক? 

 

 


