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Candidates are required to give their answers in their own words 

as far as practicable. 
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 
 

1. Answer any Five of the following questions:                                                      (2x5=10) 
যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ  

 

a. What is Environmental Education? 

পররবেশ রশক্ষো  ী?  

 

b. Write names of two types of ecosystem?  
দুই প্র োর েোস্তুতবের নোম যেখ।  

 

c. What is meant by food-chain?.  
খোদয-শ ৃংখে েেবত র  যেোঝোয় ? 

 

d. What are the components of environmental studies.  
পররবেশ রশক্ষোর উপোদোনগুরে  ী  ী?  

        

e. What is renewable energy resources cite example. 
পূরণবেোগ্য শক্তি সম্পদ  ী উদোহরন সহ যেখ। 

 

f. Write few names of natural disaster. 
 বয় টি প্রো  রত  রেপে যবয়র নোম যেখ।  

 

g. What is meant by unsustainable development? 
অরিরতশীে উন্নয়ন েেবত  ী যেোঝোয় ? 

 
h. Write any four strategies that can be used in teaching Environmental Education? 

পররবেশ রশক্ষো রশক্ষবণ েযেহৃত যে য োণ চোরটি য ৌশবের নোম যেখ।  

 

 

 



 

 

 

 
2.  Answer any Four of the following questions:                                                          (5x4=20)  

যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ  

  

a) Write historical background of Environmental Education in India. 
ভোরতেবষ য পররবেশ রশক্ষোর ঐরতহোরস  পটভূমি সংশ্নেশ্নপ যেখ।         

 

b) Describe important characteristics of Environmental Education. 
পররবেশ রশক্ষোর গুরুত্বপূণ য বেরশষ্টগুরে রেে ত  র।   

 

c) Briefly discuss the steps of disaster management. 
রেপে যয় েযোেিোপনোর ধোপগুরে সৃংবক্ষবপ আবেোচনো  র।   

                      

d) Describe the causes of population explosion. 
জনসৃংখযো রেবফোরণ এর  োরণগুরে েণ যনো  র।  

          

e)  Describe the causes of water related problems in urban area. 
শহরোঞ্চবে জে সৃংক্রোন্ত সমসযোর  োরণগুরে েণ যনো  র।   

 

f) Describe the Problem Solving method as a method of environmental education. 
              পমরশ্নেশগত মশোর পদ্ধমত মিসাশ্নে সিসযা সিাধান পদ্ধমতর েণ যনো  র।  

 

g) What is meant by disaster? Write any three causes of man-made disaster.      2+3=5  
রেপে যয় েেবত  ী যেোঝোয় ? মোনুষ স ষ্ট রেপে যবয়র যে য োন রতনটি  োরন যেখ।  

                                                                                                                           

  
        

         3.  Answer any One of the following questions:                                                  (10x1=10) 

যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ  

 

         a)  Discuss the scope of Environmental Education.                                                                                                                           
                পররবেশ রশক্ষোর পরররধ আবেোচনো  র।  

                                 

b) What is Sustainable development? Discuss the role of Education in Sustainable 

Development.                                                                                                 2+8=10 

রিরতশীে উন্নয়ন   ী ? রিরতশীে উন্নয়বন রশক্ষোর ভূরম ো আবেোচনো  র। 

  
 

 
 
 


