১) পরিবেশ রি?
উঃ- আমাবেি চািপাবশ প্রািৃ রিি ও মানেসৃষ্ট সিল উপাোনবি এিবে পরিবেশ েবল।
২) পরিবেশ িয়প্রিাি ও রিরি?
উঃ- ২ প্রিাি -- প্রািৃ রিি পরিবেশ এেং িৃ রেম ো মানেসৃষ্ট পরিবেশ।
৩) ইন রসটু সংিক্ষণ রি?
উঃ- কিাবনা জীেবি িাি প্রািৃ রিি োসস্থাবন সংিক্ষণ িিাি পদ্ধরিবি ইন রসটু সংিক্ষণ েবল।
উোহিন - সুন্দিেবন োঘ সংিক্ষণ।
৪) এক্স রসটু সংিক্ষণ রি?
উঃ- কিাবনা জীেবি িাি প্রািৃ রিি োসস্থাবনি োইবি অনযে িৃ রেম ভাবে সংিক্ষণ িিাি
পদ্ধরিবি এক্স রসটু সংিক্ষণ েবল। উোহিন - রচরিয়াখানাবি োঘ সংিক্ষণ।
৫) Environment শব্দটি কিাথা কথবি এবসবে?
উঃ- ফিারস শব্দ Environ অবথে চারিপাবশি কথবি এবসবে।
৬) UNESCO এি পুবিা অথে রি?
উঃ- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation।
৭) রেশ্ব মৃরিিা রেেস িবে পারলি হয়?
উঃ- ৫ রিবসম্বি।
৮) কিান সালবি িাষ্ট্রসংঘ আন্তজোরিি অিণয ের্ে রহবসবে কঘার্ণা িবি?
উঃ- ২০১১ সাল।
৯) কিান সালবি িাষ্ট্রসংঘ আন্তজোরিি মরুভূ রম ও মরুিিণ ের্ে রহবসবে কঘার্ণা িবি?
উঃ- ২০০৬ সাল।
১০) কিান সালবি িাষ্ট্রসংঘ আন্তজোরিি সুবপয় জবলি ের্ে রহবসবে কঘার্ণা িবি?
উঃ- ২০০৩ সাল।
১১) কিান েশিবি িাষ্ট্রসংঘ আন্তজোরিি জীেবেরচেয েশি রূবপ কঘার্ণা িবি?
উঃ- ২০১১-২০ েশি।
১২) কিান েশিবি িাষ্ট্রসংঘ 'আন্তজোরিি জলই জীেন েশি' রূবপ কঘার্ণা িবি?
উঃ- ২০০৫-১৫ েশি।
১৩) কিান েশিবি িাষ্ট্রসংঘ 'আন্তজোরিি রস্থরিশীল উন্নয়বনি সমুদ্র রেজ্ঞান েশি' রূবপ

কঘার্ণা িবি?
উঃ- ২০২১-৩০ েশি।
১৪) কিান েশিবি িাষ্ট্রসংঘ 'আন্তজোরিি রস্থরিশীল উন্নয়বনি জনয রশক্ষা েশি' রূবপ কঘার্ণা
িবি?
উঃ- ২০০৫-১৪ েশি।
১৫) কিান েশিবি িাষ্ট্রসংঘ 'আন্তজোরিি প্রািৃ রিি রেপর্েয় হ্রাস েশি' রূবপ কঘার্ণা িবি?
উঃ- ১৯৯০-৯৯ েশি।
১৬) কি রজবিা রি?
উঃ- ভূ গভে স্থ কভৌমজবলি অভাবে চিম জলসংিবটি অেস্থা।
১৭) পৃরথেীি েৃহিম েজেয েলয় কিানটি?
উঃ- কেট পযারসরফি গািবেজ পযাচ।
১৮) PM এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Particulate Matter।
১৯) SPM এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Suspended Particulate Matter।
২০) AQI এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Air Quality Index।
২১) িােেন কেরিং রি?
উঃ- উন্নি কেশগুরল অনুন্নি কেশগুরল কথবি িােেন রনঃসিবণি অরিিাি ক্রয় িিাবি িােেন
কেরিং েবল।
২২) ANERT এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Agency for Non-conventional Energy and Rural Technology।
২৩) CEESP এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Commission on Environmental, Economic and Social Policy।
২৪) CEM এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Commission on Ecosystem Management।

২৫) CITIES এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Convection on International Trade In Endangered Species।
২৬) FAO এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Food and Agriculture Organization।
২৭) GCRMN এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Global Coral Reef Monitoring Network।
২৮) IGC এি পুবিা অথে রি?
উঃ- India Green Conservation।
২৯) IUPN এি পুবিা অথে রি?
উঃ- International Union for Protection of Nature।
৩০) SANE এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Society for Andaman and Nikobar Ecology।
৩১) SCRA এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Scientific Committee For Antarctic Research।
৩২) SSC এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Species Survival Commission।
৩৩) UNEP-WCMC এি পুবিা অথে রি?
উঃ- United Nation Environmental Program - World Conservation Monitoring
Center।
৩৪) WCC এি পুবিা অথে রি?
উঃ- World Conservation Congress।
৩৫) WCEL এি পুবিা অথে রি?
উঃ- World Commission on Environmental Law।
৩৬) WCPA এি পুবিা অথে রি?
উঃ- World Commission on Protected Area।

৩৭) কভৌমজবলি প্রিান উৎস রি?
উঃ- অিঃবক্ষপণ (েৃরষ্টপাি ও িু র্ািপাি)।
৩৮) এিটি জজে রেনহাউস গযাবসি উোহিন োও।
উঃ- রমবথন।
৩৯) িাষ্ট্রসংবঘি 'MAB' িমেসূচী িি সাবল গৃহীি হয়?
উঃ- ১৯৭১ সাবল।
৪০) রেশ্ব জলাভূ রম রেেস িবে পারলি হয়?
উঃ- ২ কফব্রুয়ািী।
৪১) রেশ্ব েনযপ্রাণ রেেস িবে পারলি হয়?
উঃ- ৩ মাচে।
৪২) রেশ্ব অিণয রেেস িবে পারলি হয়?
উঃ- ২১ মাচে।
৪৩) রেশ্ব জলরেেস িবে পারলি হয়?
উঃ- ২২ মাচে।
৪৪) রেশ্ব জীেবেরচেয রেেস িবে পারলি হয়?
উঃ- ২২ কম।
৪৫) রেশ্ব মহাসাগি রেেস িবে পারলি হয়?
উঃ- ৮ জুন।
৪৬) রেশ্ব খিা ও মরুিিণ প্ররিবিাি রেেস িবে পারলি হয়?
উঃ- ১৭ জুন।
৪৭) রেশ্ব েযাঘ্র রেেস িবে পারলি হয়?
উঃ- ২৯ জুলাই।
৪৮) রেশ্ব রেপর্েয় হ্রাস রেেস িবে পারলি হয়?
উঃ- ১৩ অবটােি।
৪৯) ইবিামািে রি?
উঃ- োস্তুিবেি উপি ক্ষু দ্রিি প্রভাে কফবল এরূপ উৎপারেি দ্রেযগুরল েুযবিা অফ ইরিয়ান
স্ট্যািািে কর্ শংসাপে প্রোন িবি, িাবি ইবিামািে েবল।

৫০) িি সাবল ইবিামািে েযেস্থা চালু হয়?
উঃ- ১৯৯১ সাবল।
৫১) ভািবি কমাট িয়টি জািীয় উেযান িবয়বে?
উঃ- ১০৩ টি (জুলাই, ২০১৭)।
৫২) ভািবি কমাট িয়টি েনযপ্রাণ অভয়ািণয িবয়বে?
উঃ- ৫৪৩ টি (জুলাই, ২০১৬)।
৫৩) ভািবি কমাট িয়টি সংিরক্ষি জীেমিল িবয়বে?
উঃ- ১৮ টি (জুলাই, ২০১৭)।
৫৪) ভািবি কমাট িয়টি েযাঘ্র সংিক্ষণ কিন্দ্র িবয়বে?
উঃ- ৫০ টি (জুলাই, ২০১৬)।
৫৫) WNBR এি পুবিা অথে রি?
উঃ- World Network of Biosphere Reserves।
৫৬) ভািবি কিান জািীয় দ্রবেযি ওপি FPO মািে োিযিামূলি িিা হবয়বে?
উঃ- ফলজাি দ্রেয।
৫৭) ভািবি িি সাল কথবি িীটনাশি দ্রবেযি ওপি 'টরক্সরসটি কলবেল' োিযিামূলি িিা
হবয়বে?
উঃ- ১৯৭১ সাল।
৫৮) ভািবিি অযারসি েৃরষ্ট আক্রান্ত প্রিান শহি কিানগুরল?
উঃ- আো, রেরি।
৫৯) পরিমেবেি এিটি অভয়ািবণযি নাম রলখ।
উঃ- জলোপািা অভয়ািণয।
৬০) ভািবিি এিটি লুপ্তপ্রায় প্রাণীি উোহিন োও।
উঃ- এিশৃে গিাি।
৬১) ভািবিি এিটি রেলুপ্ত প্রাণীি উোহিন োও।
উঃ- কগালাপী মাথা হাাঁস।
৬২) রিবসি েূর্বণ ফ্লুবিারসস কিাগ হয়?
উঃ- কফ্লািাইি।

৬৩) রেশ্ব আেহাওয়া রেেস িবে পারলি হয়?
উঃ- ২৩ কশ মাচে।
৬৪) র্ানোহবনি কিাাঁয়া কথবি সৃষ্ট ক্ষরিিািি িািু জািীয় েূর্ি পোথে কিানটি?
উঃ- রসসা।
৬৫) ত্ববিি িযানসাবিি জনয কিান রেরিিণ োয়ী?
উঃ- UV রেরিিণ।
৬৬) িাজমহবলি ক্ষরিিািি প্রিান েূর্ি পোথে কিানটি?
উঃ- সালফাি িাই অক্সাইি।
৬৭) ইউবোরফবিশন রি?
উঃ- জবল জশোবলি দ্রুি েৃরদ্ধিিণ।
৬৮) রেশুদ্ধ জবল pH এি মান িি?
উঃ- ৭।
৬৯) কফ্লািা রি?
উঃ- কিাবনা োস্তুিবেি সমে উরিেবগাষ্ঠীবি এিবে কফ্লািা েবল।
৭০) ফনা রি?
উঃ- কিাবনা োস্তুিবেি সমস্ত প্রাণীবগাষ্ঠীবি এিবে ফনা েবল।
৭১) NMCG এি পুবিা অথে রি?
উঃ- National Mission for Clean Ganga।
৭২) িি সাবল NMCG প্রিল্প শুরু হয়?
উঃ- ২০১৬ সাবল।
৭৩) BOD এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Biological Oxygen Demand।
৭৪) পৃরথেীি কমাট জলসম্পবেি িি শিাংশ ভািবিি অন্তগেি?
উঃ- ৪ শিাংশ।
৭৫) িি সাবল ভািি সিিাি প্রথম জািীয় জলনীরি েহণ িবিরেল?
উঃ- ১৯৮৭ সাবল।

৭৬) িি সাবল, কিাথায় নমেো কসো র্াো অনুরষ্ঠি হয়?
উঃ- ২০১৬-১৭ সাবল, মিযপ্রবেশ িাবজয।
৭৭) পরিমেবেি এিটি আবসেরনি েূর্ণ িেরলি কজলাি নাম রলখ।
উঃ- উিি ২৪ পিগনা।
৭৮) পরিমেবেি এিটি কফ্লািাইি েূর্ণ িেরলি কজলাি নাম রলখ।
উঃ- পুরুরলয়া।
৭৯) পরিমেবেি প্রিান জল সংিক্ষণ প্রিল্প কিানটি?
উঃ- জল িবিা, জল ভবিা।
৮০) েৃরষ্টি জল সংিক্ষবণ ভািবিি কিান িাজয প্রথম?
উঃ- িারমলনািু।
৮১) িি সাবল হযারিবিন হাবভে আবমরিিা র্ুক্তিাবষ্ট্র আেবি পবিরেল?
উঃ- ২০১৭ সাবল।
৮২) িি সাবল হযারিবিন িযাটরিনা আবমরিিা র্ুক্তিাবষ্ট্র আেবি পবিরেল?
উঃ- ২০০৫ সাবল।
৮৩) িি সাবল হযারিবিন ইিমা িযারিরেয়ান অঞ্চবল আেবি পবিরেল?
উঃ- ২০১৭ সাবল।
৮৪) িি সাবল সাইবলান গযারফবলা মাোগাস্কাবি আেবি পবিরেল?
উঃ- ২০০৪ সাবল।
৮৫) িি সাবল সাইবলান ফান্টালা েরক্ষন-পূেে আরিিায় আেবি পবিরেল?
উঃ- ২০১৬ সাবল।
৮৬) িি সাবল সাইবলান উইনস্ট্ন রফরজ দ্বীপপুবে আেবি পবি?
উঃ- ২০১৬ সাবল।
৮৭) িি সাবল কশর্োি ইবন্দাবনরশয়াি ক্রািাবিায়া আবেয়রগরিবি অেুৎপাি ঘবটরেল?
উঃ- ১৮৮৩ সাবল।
৮৮) ব্ল্যাি সানবি রি?
উঃ- ১৯৩৫ সাবল আবমরিিা র্ুক্তিাবষ্ট্রি রেধ্বংসী িূরলঝি।

৮৯) পৃরথেীি কিান মরুভূ রম সেবচবয় দ্রুি হাবি প্রসারিি হবে?
উঃ- কগারে মরুভূ রম।
৯০) নমারম গবে প্রিল্প িি সাবল শুরু হয়?
উঃ- ২০১৪ সাবল।
৯১) িি সাবল িারমলনািুবি ঘূরণেঝি েিো আেবি পবিরেল?
উঃ- ২০১৬ সাবল।
৯২) িি সাবল ভািবি ঘূরণেঝি অরক্ষ আেবি পবিরেল?
উঃ- ২০১৭ সাবল।
৯৩) চীন সাগবি সৃষ্ট ঘূরণেঝি রি নাবম পরিরচি?
উঃ- টাইফু ন।
৯৪) জাপান সাগবি সৃষ্ট ঘূরণেঝি রি নাবম পরিরচি?
উঃ- িাইফু ।
৯৫) রফরলপাইনস সাগবি সৃষ্ট ঘূরণেঝি রি নাবম পরিরচি?
উঃ- েযাগুই।
৯৬) হযারিবিন রি?
উঃ- আটলারন্টি মহাসাগি (রেবশর্ি িযারিরেয়ান উপসাগি) ও উিি-পূেে প্রশান্ত মহাসাগবি
সৃষ্ট ঘূরণেঝি।
৯৭) টবনেবিা রি?
উঃ- আটলারন্টি মহাসাগবি সৃষ্ট এিপ্রিাি রেধ্বংসী ঘূরণেঝি।
৯৮) পৃরথেীি সেবচবয় রেধ্বংসী ঘূরণেঝি কিানটি?
উঃ- টবনেবিা।
৯৯) ভািি মহাসাগবি সৃষ্ট ঘূরণেঝি রি নাবম পরিরচি?
উঃ- সাইবলান।
১০০) উইরল উইরল রি?
উঃ- অবেরলয়া উপকূবল সৃষ্ট ঘূরণেঝি।
১০১) EMS এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Environmental Management System।

১০২) এিটি পুনঃেযেহৃি িঠিন েবজেযি উোহিন োও।
উঃ- হািে প্লারস্ট্ি।
১০৩) LPG এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Liquefied Petroleum Gas।
১০৪) DDT এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Dichloro Diphenyl Trichloroethane।
১০৫) ICAR এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Indian Council of Agricultural Research।
১০৬) NWDP এি পুবিা অথে রি?
উঃ- National Watershed Development Programme।
১০৭) NWCP এি পুবিা অথে রি?
উঃ- National Wetland Conservation Programme।
১০৮) িি সাবল িামসাি সবেলন অনুরষ্ঠি হয়?
উঃ- ১৯৭১ সাবল।
১০৯) িামসাি সবেলন রিবসি সাবথ সম্পরিে ি?
উঃ- জলাভূ রম সংিক্ষণ।
১১০) রেবশ্বি কিান কেবশ িামসাি সাইবটি সংখযা সেোরিি?
উঃ- রিটিশ র্ুক্তিাজয।
১১১) পরিমেবেি এিটি িামসাি সাইবটি নাম রলখ।
উঃ- পূেে কিালিািা জলাভূ রম।
১১২) ভািবিি কিান পািমানরেি কিবন্দ্র প্রথম েুঘেটনা ঘবটরেল?
উঃ- িালপক্কম।
১১৩) িি সাবল জাপাবন ফু কুরশমা পািমানরেি েুঘেটনা ঘবটরেল?
উঃ- ২০১১ সাবল।
১১৪) িি সাবল পরিমেবে আইলা ঘূরণেঝি আেবি পবিরেল?
উঃ- ২০০৯ সাবল।

১১৫) িি সাবল পরিমেবে রসিাি ঘূরণেঝি আেবি পবিরেল?
উঃ- ২০০৭ সাবল।
১১৬) িি সাবল ঘূরণেঝি কমািা ভািবি আেবি পবিরেল?
উঃ- ২০১৭ সাবল।
১১৭) িি সাবল ঘূরণেঝি হুেহুে অন্ধ্রপ্রবেবশ আেবি পবিরেল?
উঃ- ২০১৪ সাবল।
১১৮) িি সাবল ঘূরণেঝি নীলম অন্ধ্রপ্রবেবশ আেবি পবিরেল?
উঃ- ২০১২ সাবল।
১১৯) িি সাবল ঘূরণেঝি ফাইরলন ওরিশাবি আেবি পবিরেল?
উঃ- ২০১৩ সাবল।
১২০) িি সাবল ঘূরণেঝি লায়লা অন্ধ্রপ্রবেবশ আেবি পবিরেল?
উঃ- ২০১০ সাবল।
১২১) কলরজওরনয়াসে রি?
উঃ- নিওবয়বি স্ক্র্যাোি কথবি েরিবয় পিা সংক্রামি কিাগ।
১২২) রলবচট রি?
উঃ- লযািরফবল েজেয কিায়া জলবি রলবচট েবল।
১২৩) িি সাবল স্বে ভািি অরভর্ান শুরু হয়?
উঃ- ২০১৪ সাবল।
১২৪) এিটি পরিবেশরমে েবজেযি উোহিন োও।
উঃ- িাগজ।
১২৫) েজেয পোবথেি রনয়রেি েহনবি রি েবল?
উঃ- ইনরসনাবিশন।
১২৬) ভািবি িি সাবল রেপেজনি েজেয আইন পাশ হয়?
উঃ- ১৯৮৯ সাবল।
১২৭) এিটি ই-েবজেযি উোহিন োও।
উঃ- োরিল কমাোইল কফান।
১২৮) িারেশ রি?
উঃ- েযেহাবিি পি োরিল িঠিন েজেযবি িারেশ েবল।

১২৯) পরিবেশ েূর্বণি 'প্রথম েূর্ণ' কিানটি?
উঃ- জলেূর্ণ।
১৩০) পরিবেশ েূর্বণি 'রদ্বিীয় েূর্ণ' কিানটি?
উঃ- োয়ুের্
ূ ণ।
১৩১) পরিবেশ েূর্বণি 'িৃ িীয় েূর্ণ' কিানটি?
উঃ- েজেয েূর্ণ।
১৩২) েযাগাবস রি?
উঃ- রচরনিল কথবি েজেয রূবপ উৎপন্ন আবখি রেেবিবি েযাগাবস েবল।
১৩৩) কিান েূর্বণি ফবল COPD কিাগ হয়?
উঃ- োয়ুের্
ূ ণ।
১৩৪) PAN এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Peroxyacyl Nitrates।
১৩৫) এিটি জজে জ্বালারনি উোহিন োও।
উঃ- োবয়ারিবজল।
১৩৬) অযারসি েৃরষ্টবি pH এি মাো িি?
উঃ- ৪.২-৪.৪ pH।
১৩৭) ইরিবিটি কেরসস রি?
উঃ- কর্সে প্রজারিগুরল পরিবেশ এেং োস্তুিবেি অেস্থা, জেরশষ্টয সম্পবিে িািনা প্রোন িবি,
িাবেি ইরিবিটি কেরসস েবল।
১৩৮) কিান রেনটি পৃরথেী রেেস ো েসুন্ধিা রেেস রূবপ পালন িিা হয়?
উঃ- ২২ কশ এরপ্রল।
১৩৯) PCB এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Polychlorinated biphenyl।
১৪০) ভারমেবটিবনালরজ রি?
উঃ- কিাঁ বচা েযেহাি িবি জজে েজেয কথবি িবম্পাস্ট্ সাি জিরিি পদ্ধরি।
১৪১) পৃরথেীি কিান অিণয 'জীেবেরচবেযি স্বগেিাজয' নাবম পরিরচি?
উঃ- রনিক্ষীয় রচিহরিৎ অিণয।

১৪২) জীেবেরচবেযি সুপাি মাবিে ট িাবি েলা হয়?
উঃ- জলাভূ রমবি।
১৪৩) পৃরথেীি প্রথম জািীয় উেযান কিানটি?
উঃ- ইবয়বলাবস্ট্ান জািীয় উেযান (USA)।
১৪৪) IBWL এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Indian Board for Wild Life।
১৪৫) 'সাইবলন্ট ররং' েন্থটি কি িচনা িবিন?
উঃ- কিবচল িাসেন।
১৪৬) NWDB এি পুবিা অথে রি?
উঃ- National Wasteland Development Board।
১৪৭) কিান র্বেি সাহাবর্য শব্দেূর্ন পরিমাপ িিা হয়?
উঃ- অরিওরমটাি।
১৪৮) রেনবেল্ট আবন্দালবনি জনি কি?
উঃ- ওয়ানগযারি মাথাই।
১৪৯) এিটি কপবোপ্লযান্টবসি উোহিন োও।
উঃ- সযাবপাবটরস।
১৫০) িি সাবল রেনবেঞ্চ গঠিি হয়?
উঃ- ১৯৮৬ সাবল।
১৫১) USEPA এি পুবিা অথে রি?
উঃ- United States Environmental Protection Agency।
১৫২) WWF এি পুবিা অথে রি?
উঃ- World Wildlife Fund।
১৫৩) ভািবিি প্রথম জািীয় উেযান কিানটি?
উঃ- রজম িিবেট জািীয় উেযান (উিিাখি)।
১৫৪) MAB এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Man and Biosphere Programme।

১৫৫) EIA এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Environmental Impact Assessment।
১৫৬) কসৌিপািন রি?
উঃ- কসৌিশরক্ত দ্বািা রেশুদ্ধ জল উৎপােন েযেস্থাবি কসৌিপািন েবল।
১৫৭) DEFWI এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Department of Environment, Forest and Wildlife of India।
১৫৮) NEERI এি পুবিা অথে রি?
উঃ- National Environmental Engineering Research Institute।
১৫৯) শব্দেূর্ণ পরিমাবপি এিি রি?
উঃ- কিরসবেল।
১৬০) CPCB এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Central Pollution Control Board।
১৬১) 'Our Synthetic Environment' েন্থটি কি িচনা িবিন?
উঃ- মুবি েুিরচন।
১৬২) 'The Population Bomb' েন্থটি কি িচনা িবিন?
উঃ- পল এহরলেি।
১৬৩) পৃরথেীি েৃহিম েৃরষ্ট অিণয কিানটি?
উঃ- আমাজন েৃরষ্ট অিণয।
১৬৪) িি সাবল, কিাথায় ব্লু ওবয়ভ ফাউবিশন গবি ওবে?
উঃ- ১৯৮৯ সাবল, িারজবল।
১৬৫) িি সাবল 'কেট লিন স্মগ' ঘবটরেল?
উঃ- ১৯৫২ সাবল।
১৬৬) িি সাবল, কিাথায় িাষ্ট্রসংবঘি আন্তজোরিি মানে পরিবেশ সবেলন অনুরষ্ঠি হয়?
উঃ- ১৯৭২ সাবল, স্ট্িবহাবম।
১৬৭) িি সাবল কচিবনারেল েুঘেটনা ঘবটরেল?
উঃ- ১৯৮৬ সাবল।

১৬৮) িি সাবল িাষ্ট্রসংঘ 'অযাবজিা-২১' পরিিল্পনা েহণ িবি?
উঃ- ১৯৯২ সাবল।
১৬৯) UNFCCC এি পুবিা অথে রি?
উঃ- United Nations Framework Convention on Climate Change।
১৭০) িি সাবল রিবয়াবটা কপ্রাবটািল স্বাক্ষরিি হয়?
উঃ- ১৯৯৭ সাবল।
১৭১) কি, িি সাবল েবশারল োম স্বিাজয সংঘ প্ররিষ্ঠা িবিন?
উঃ- চিী প্রসাে ভাট, ১৯৬৪ সাবল।
১৭২) ভািবি িি সাবল রচপবিা আবন্দালন হবয়রেল?
উঃ- ১৯৭৪ সাবল।
১৭৩) ভািবি িি সাবল ভূ পাল গযাস েুঘেটনা ঘবটরেল?
উঃ- ১৯৮৪ সাবল।
১৭৪) িি সাবল, কিাথায় 'ইবিা রিবভারলউশন মুভবমন্ট' সংঘটিি হয়?
উঃ- ২০০৮ সাবল, মহািাবষ্ট্রি অওিোোবে।
১৭৫) িি সাবল 'Wildlife Society of South Africa' গঠিি হয়?
উঃ- ১৯২৬ সাবল।
১৭৬) িি সাবল েঃ আরিিায় কিাবয়োগে অযালাটে সংস্থাটি গবি ওবে?
উঃ- ১৯৮৩ সাবল।
১৭৭) িি সাবল 'আথেলাইফ আরিিা' সংস্থাটি গবি ওবে?
উঃ- ১৯৮৮ সাবল।
১৭৮) নমেো োাঁচাও আবন্দালন িি সাবল শুরু হয়?
উঃ- ১৯৮৫ সাবল।
১৭৯) ভািবি িি সাবল 'এনভায়িনবমন্টাল কপ্রাবটিশন অযাট' পাশ হয়?
উঃ- ১৯৮৬ সাবল।
১৮০) ভািবি িি সাবল 'নযাশনাল রেন োইেুযনাল অযাট' পাশ হয়?
উঃ- ২০১০ সাবল।

১৮১) WWF এি সেি েপ্তি কিাথায় অেরস্থি?
উঃ- গ্ল্যাি (সুইৎজািলযাি)।
১৮২) WCS এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Wildlife Conservation Society।
১৮৩) ICFRE এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Indian Council of Forestry Research and Education।
১৮৪) িি সাবল ICFRE গঠিি হয়?
উঃ- ১৯৮৭ সাবল।
১৮৫) ভািবি িি সাবল োয়ুের্
ূ ণ প্ররিবিাি ও রনয়েণ আইন পাশ হয়?
উঃ- ১৯৮১ সাবল।
১৮৬) ভািবি িি সাবল জীেবেরচেয আইন পাশ হয়?
উঃ- ২০০২ সাবল।
১৮৭) ভািবি িি সাবল 'Wildlife Protection Act' পাশ হয়?
উঃ- ১৯৭২ সাবল।
১৮৮) ভািবি িি সাবল েনভূ রম সংিক্ষন আইন পাশ হয়?
উঃ- ১৯৮০ সাবল।
১৮৯) ভািবি িি সাবল জলেূর্ণ প্ররিবিাি ও রনয়েণ আইন পাশ হয়?
উঃ- ১৯৭৪ সাবল।
১৯০) এিটি প্রািৃ রিি েুবর্োবগি উোহিন োও।
উঃ- েনযা।
১৯১) এিটি অিে প্রািৃ রিি েুবর্োবগি উোহিন োও।
উঃ- ঝুমচাবর্ি ফবল ভূ রমধ্বস।
১৯২) এিটি মানেসৃষ্ট েুবর্োবগি উোহিন োও।
উঃ- পািমানরেি রেবফািণ।
১৯৩) সাম্প্ররিি িাবলি এিটি রেপর্েবয়ি উোহিন োও।
উঃ- সুনারম (২০০৪)।

১৯৪) কিান কেশবি ভূ রমিবম্পি কেশ েলা হয়?
উঃ- জাপান।
১৯৫) পৃরথেীি সেোরিি সুনারমপ্রেণ অঞ্চল কিানটি?
উঃ- জাপান - িাইওয়ান দ্বীপপুে অঞ্চল।
১৯৬) পৃরথেীি সেোরিি ভয়ংিি কেণীি অেুৎপাি কিানটি?
উঃ- রপ্লনীয় কেণী।
১৯৭) ভািবিি সেোরিি ভূ রমধ্বসপ্রেণ িাজয কিানটি?
উঃ- উিিাখি।
১৯৮) পৃরথেীি কিান মহাসাগি সেবচবয় সুনারমপ্রেণ?
উঃ- প্রশান্ত মহাসাগি।
১৯৯) পৃরথেীি সেোরিি েনযাপ্রেণ কেশ কিানটি?
উঃ- োংলাবেশ।
২০০) ভািবিি িি শিাংশ অঞ্চল েনযাপ্রেণ?
উঃ- ১২ শিাংশ।
২০১) WII এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Wildlife Institute of India।
২০২) িি সাবল ভািবি ' National Tiger Conservation Authority' স্থারপি হয়?
উঃ- ২০০৫ সাবল।
২০৩) IPCC এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Intergovernmental Panel on Climate Change।
২০৪) িি সাবল IPCC গঠিি হয়?
উঃ- ১৯৮৮ সাবল।
২০৫) IPCC এি সেি েপ্তি কিাথায় অেরস্থি?
উঃ- কজবনভা।
২০৬) IUCN এি পুবিা অথে রি?
উঃ- International Union for Conservation of Nature and Natural Resources।

২০৭) িি সাবল IUCN গঠিি হয়?
উঃ- ১৯৪৮ সাবল।
২০৮) IUCN এি সেি েপ্তি কিাথায় অেরস্থি?
উঃ- গ্ল্যাি (সুইৎজািলযাি)।
২০৯) UNEP এি পুবিা অথে রি?
উঃ- United Nations Environment Programme।
২১০) িি সাবল UNEP গঠিি হয়?
উঃ- ১৯৭২ সাবল।
২১১) UNEP এি সেি েপ্তি কিাথায় অেরস্থি?
উঃ- নাইবিারে।
২১২) GGGI এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Global Green Growth Institute।
২১৩) িি সাবল 'রেনরপস' সংস্থাটি স্থারপি হয়?
উঃ- ১৯৭১ সাবল।
২১৪) CSE এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Centre for Science and Environment।
২১৫) িি সাবল CSE গঠিি হয়?
উঃ- ১৯৮০ সাবল।
২১৬) BNHS এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Bombay Natural History Society।
২১৭) িি সাবল BNHS গঠিি হয়?
উঃ- ১৮৮৩ সাবল।
২১৮) রচবনি প্রাচীনিম পরিবেশমূলি সংস্থা কিানটি?
উঃ- Friends of Nature।
২১৯) 'েয আথে অগোনাইবজশন' কি প্ররিষ্ঠা িবিন?
উঃ- লবিন্স অযান্টরন।

২২০) িি সাবল WWF গঠিি হয়?
উঃ- ১৯৬১ সাবল।
২২১) পৃরথেীি সেোরিি খিাপ্রেণ অঞ্চল কিানটি?
উঃ- সবহল অঞ্চল (আরিিা)।
২২২) ভািবিি িি শিাংশ অঞ্চল খিাপ্রেণ?
উঃ- ১৬ শিাংশ।
২২৩) স্বাভারেি েৃরষ্টপাি িি শিাংশ িম হবল খিা পরিরস্থরি সৃরষ্ট হয়?
উঃ- ৭৫ শিাংশ।
২২৪) ভািবি িি সাবল সেবচবয় ভয়ংিি খিা হবয়রেল?
উঃ- ১৯১৮ সাবল।
২২৫) কিান কেশবি োোনবলি কেশ েবল?
উঃ- অবেরলয়া।
২২৬) কিান শহিবি পৃরথেীি রশলাঝবিি িাজিানী েবল?
উঃ- রসিরন।
২২৭) কিান কেশবি প্রািৃ রিি েুবর্োবগি কেশ েবল?
উঃ- রচন।
২২৮) িাষ্ট্রসংঘ কিান েশিবি 'প্রািৃ রিি রেপর্েয় প্ররিবিাি েশি' রূবপ কঘার্ণা িবি?
উঃ- ১৯৯১-২০০০।
২২৯) DPAP এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Drought Prone Area Programme।
২৩০) িি সাবল ভািবি DPAP িমেসূরচ গৃহীি হয়?
উঃ- ১৯৭৩ সাবল।
২৩১) পরিমেবেি সেোরিি খিাপ্রেণ কজলা কিানটি?
উঃ- পুরুরলয়া।
২৩২) GFCC এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Ganga Flood Control Commission।

২৩৩) িি সাবল GFCC গঠিি হয়?
উঃ- ১৯৭২ সাবল।
২৩৪) GFCC এি সেি েপ্তি কিাথায় অেরস্থি?
উঃ- পাটনা।
২৩৫) ভািবি জািীয় রেপর্েয় েযেস্থাপনা আইন িি সাবল পাশ হয়?
উঃ- ২০০৫ সাবল।
২৩৬) িি সাবল হুয়াবগা সবেলন অনুরষ্ঠি হয়?
উঃ- ২০০৫ সাবল।
২৩৭) কি ওবজান গহ্বি আরেষ্কাি িবিন?
উঃ- িঃ ফািবমন।
২৩৮) রেশ্ব ওবজান রেেস িবে পারলি হয়?
উঃ- ১৬ কসবেম্বি।
২৩৯) পৃরথেীি োয়ুমিবলি প্রিান রেনহাউস গযাস কিানটি?
উঃ- িােেন িাই অক্সাইি।
২৪০) কলািাল রব্ল্রচং রি?
উঃ- সমুবদ্রি প্রোল রেশ্ব উষ্ণায়বণি ফবল স্বাভারেি িঙ হারিবয় সাো হবয় র্াবে। এবি কলািাল
রব্ল্রচং েবল।
২৪১) কিান সালবি িাষ্ট্রসংঘ 'আন্তজোরিি জীে জেরচেয ের্ে ' রূবপ কঘার্ণা িবি?
উঃ- ২০১০ সাল।
২৪২) NBA এি পুবিা অথে রি?
উঃ- National Biodiversity Authority।
২৪৩) ভািবি িি সাবল NBA স্থারপি হয়?
উঃ- ২০০৩ সাল।
২৪৪) CBD এি পুবিা অথে রি?
উঃ- Convention of Biological Diversity।
২৪৫) WWF-India এি সেি েপ্তি কিাথায় অেরস্থি?
উঃ- রনউ রেরি।

২৪৬) কি প্রথম অম্ল েৃৃৃরষ্ট রচরিি িবিন?
উঃ- িোটে রস্মথ (১৮৫২)।
২৪৭) ভূ পাল গযাস েুঘেটনায় কিান গযাস রনগেি হবয়রেল?
উঃ- MIC
২৪৮) MIC গযাবসি পুবিা নাম রি?
উঃ- রমথাইল আইবসাসায়াবনট (Methyl Isocyanate)।
২৪৯) WHO এি মবি, শবব্দি রনিাপে প্রােলয মাো িি?
উঃ- ৪৫ কিরসবেল।
২৫০) কিান িািু ি েূর্বণি ফবল রমনামাটা কিাগ কেখা র্ায়?
উঃ- পািে।
২৫১) রিবসি েূর্বণি প্রভাবে ব্ল্যািফু ট কিাগ কেখা র্ায়?
উঃ- আবসেরনি।
২৫২) পরিবেশগি কেেন রি?
উঃ- পরিবেবশি গুনগি েৃরষ্টভরে।
২৫৩) পৃরথেীি কিান মহাবেবশ সেবচবয় কেরশ প্রািৃ রিি রেপর্েয় ঘবট থাবি?
উঃ- এরশয়া।
২৫৪) ের্োিাবল এিটানা িিরেন েৃরষ্ট না হবল পূণে খিা পরিরস্থরি সৃরষ্ট হয়?
উঃ ১৫ রেন।
২৫৫) কিান ঋিুবি ওবজান স্তবিি রেনাবশি হাি সেবচবয় কেরশ হয়?
উঃ- েসন্ত।
২৫৬) রেনলযাবি েিবফি রনবচ কিান িািু ি েূর্ণ লক্ষয িিা কগবে?
উঃ- সীসা।
২৫৭) সেোরিি েনযাপ্রেণ মহাবেশ কিানটি?
উঃ- এরশয়া।
২৫৮) কিান েূর্বণি প্রভাবে 'Heat Island Effect' কেখা র্ায়?
উঃ- োয়ুের্
ূ ণ।
২৫৯) িামসাি সবেলবনি প্রিান উবেশয রি?
উঃ- জলাভূ রম সংিক্ষণ।

২৬০) সমুদ্র কথবি কিান পদ্ধরিবি িাপীয় শরক্ত উৎপােন িিা হয়?
উঃ- OTEC পদ্ধরি।
২৬১) সেবচবয় পরিবেশোন্ধে রেেুযৎ কিানটি?
উঃ- কসৌিরেেুযৎ।
২৬২) জীোশ্ম জ্বালারনি অসম্পূণে েহবন কিান গযাস সৃরষ্ট হয়?
উঃ- িােেন মবনাক্সাইি।
২৬৩) পানীয়জবল আবসেরনবিি রনিাপেমাো িি?
উঃ- ০.০৫ রমরলোম/রলটাি।
২৬৪) িি সাবল, কিাথায় প্রথম 'আথে সারমট' অনুরষ্ঠি হয়?
উঃ- ১৯৭২ সাবল, স্ট্িবহাবম।
২৬৫) WESA এি পুবিা অথে রি?
উঃ- World Ecological Safety Assembly।
২৬৬) িি সাবল কিাথায় World Ocean Conference অনুরষ্ঠি হয়?
উঃ- ২০০৯ সাবল, ইবন্দাবনরশয়াি মানাবিা-কি।
২৬৭) UNCSD এি পুবিা অথে রি?
উঃ- United Nations Conference on Sustainable Development।
২৬৮) ICGC এি পুবিা অথে রি?
উঃ- International Conference on Green Chemistry।
২৬৯) িি সাবল Arctic Ocean Conference অনুরষ্ঠি হয়?
উঃ- ২০০৮ সাবল।
২৭০) ভািবিি কিান িাবজয রচপবিা আবন্দালন হবয়রেল?
উঃ- উিিাখি।
২৭১) িি সাবল, কিাথায় কিাইজািরভ আবন্দালন সংঘটিি হয়?
উঃ- ১৯৭৯ সাবল, রফনলযাবি।
২৭২) ড্রাই স্কাই আবন্দালন কিান েূর্বণি সাবথ সম্পরিে ি?
উঃ- আবলািেূর্ণ।

২৭৩) রচপবিা আবন্দালবনি প্রাণপুরুর্ িাবি েলা হয়?
উঃ- সুন্দিলাল েহুগুনা।
২৭৪) িি সাবল, কিাথায় এরিবিা আবন্দালন সংঘটিি হয়?
উঃ- ১৯৮৩ সাবল, িনোটবিি উিি িন্নি কজলাি গুরি গাবে োবম।
২৭৫) এরিবিা আবন্দালবনি প্রাণপুরুর্ িাবি েলা হয়?
উঃ- পািুিে কহগবি।
২৭৬) রচপবিা শব্দটিি অথে রি?
উঃ- জরিবয় িিা।
২৭৭) এরিবিা শব্দটিি অথে রি?
উঃ- জরিবয় িিা।
২৭৮) 'িিরি রি পুিাি' েন্থটি কি িচনা িবিন?
উঃ- সুন্দিলাল েহুগুনা।
২৭৯) 'পেেি পেেি েরস্ত েরস্ত' েন্থটি কি িচনা িবিন?
উঃ- চিীপ্রসাে ভাট।
২৮০) িি সাবল ভািবি প্রথম েন মবহাৎসে শুরু হয়?
উঃ- ১৯৫০ সাবল।
২৮১) িি সাবল, কিাথায় রেবষ্ণাই আবন্দালন সংঘটিি হবয়রেল?
উঃ- ১৭৩০ সাবল, িাজস্থাবনি কখজািরল োবম।
২৮২) রচপবিা আবন্দালন প্রথম কিাথায় শুরু হবয়রেল?
উঃ- উিিাখবিি চাবমারল কজলাি কগাবপশ্ববি।
২৮৩) িি সাবল, কিাথায় সাইবলন্ট ভযারল আবন্দালন সংঘটিি হবয়রেল?
উঃ- ১৯৭৩ সাবল, কিিালাি পলক্কি কজলাি সাইবলন্ট ভযারলবি।
২৮৪) সাইবলন্ট ভযারল আবন্দালবনি জননী িাবি েলা হয়?
উঃ- সুগাথাকুমািী।
২৮৫) িি সাবল, কিাথায় জেল োাঁচাও আবন্দালন শুরু হয়?
উঃ- ১৯৮২ সাবল, ঝািখবিি রসংভূ বম।

২৮৬) রেিরনন রি?
উঃ- জলাভূ রমবি জশোল পবচ কর্ রের্ রনগেি হয় িাবি রেিরনন েবল।
২৮৭) ভািবি কমাট আয়িবনি িি শিাংশ েনভূ রম?
উঃ- ২৩.৮%।
২৮৮) ভািবিি কিাথায়, িি সাবল জবয়ন্ট ফবিস্ট্ মযাবনজবমন্ট শুরু হয়?
উঃ- পরিমেবেি পরিম কমরেনীপুবিি আিাোরি কি, ১৯৭২ সাবল।
২৮৯) কিান িািু ি েূর্বণি ফবল ইটাই-ইটাই কিাগ হয়?
উঃ- িযািরময়াম।
২৯০) িি সাবল, কিাথায় কসবভবসা রেপর্েয় ঘবটরেল?
উঃ- ১৯৭৬ সাবল, ইিারলি কসবভবসা কি।
২৯১) িি সাবল টাইমস রেচ িাইঅরক্সন েুঘেটনা ঘবটরেল?
উঃ- ১৯৮৩ সাবল।
২৯২) মরিল কপ্রাবটািল িি সাবল স্বাক্ষরিি হয়?
উঃ- ১৯৮৭ সাবল।
২৯৩) রেশ্ব পরিবেশ রেেস িবে পারলি হয়?
উঃ- ৫ ই জুন।
২৯৪) ফ্লাই অযাশ কিাথায় উৎপন্ন হয়?
উঃ- িাপরেেুযৎ কিন্দ্র।
২৯৫) জজে েজেয কথবি কিান গযাস পাওয়া র্ায়?
উঃ- োবয়াগযাস।
২৯৬) ভািবিি কিান কমবো শহবি েবজেযি চাপ সেবচবয় কেরশ?
উঃ- কিালিািা।
২৯৭) ভািবিি কিান কমবো শহবি সেোরিি োয়ুের্
ূ ণ কেখা র্ায়?
উঃ- নিু ন রেরি।
২৯৮) রেবশ্ব কিান কেশ েজেয উৎপােবন প্রথম?
উঃ- আবমরিিা র্ুক্তিাষ্ট্র।
২৯৯) কিান েূর্ণ রনয়েবণ স্ক্র্যাোি েযেহাি িিা হয়?
উঃ- োয়ুের্
ূ ণ।

৩০০) িযারথটাি রি?
উঃ- এিপ্রিাি রচরিৎসা সংক্রান্ত েজেয।

***

