1.ইককোসিকেম বো বোস্তুতন্ত্র শব্দটি প্রথম বযবহোর ককরন (a) এ.জি. ট্রান্সলে
(b) আলনেস্ট হেলেে
(c) ই.জি. ওডাম
(d) ই. ডাবল্লু

জিমারমযান

2. ইককোক োসি বো বোস্তুিংস্থোন সবদ্যো শব্দটি প্রথম বযবহোর ককরন (a) এ.জি. ট্রান্সলে
(b) আলনেস্ট হেলেে
(c) আর হি চরলে
(d) আর

এে

জেডারমযান

3. বস্তূ তকন্ত্রর একটি উদ্োহরণ হক ো (a) িীবমণ্ডে
(b) িে
(c) জডেসভ্যাজর

চযালনে

(d) এেটি চারতো িাো বাজির ছাদ
4. ‘Ecology’ (বস্তূ সবদ্যো) শব্দটি একিকে 'Oikos ' থথকক 'Oikos’ একটি (a) েযাটিন শব্দ
(b) জিে শব্দ
(c) ইংজেশ শব্দ
(d) িামোন শব্দ
5. বস্তূ তকন্ত্রর একটি িিীব উপোদ্োন হক ো (a) সােফার বযােলেজরয়া
(b) হরাটিন
(c) ফসফরাস

(d) হসৌরশজি
6. বস্তূ তকের একটি অনুখোদ্ককর নোম হক ো (a) বযাঙ
(b) আেটিনমাইলসটিস
(c) আয়রন বযােলেজরয়া
(d) ফানে
7. রোিোয়সনক স্বক োিীরো খোদ্য ততসরকত বযবহোর ককরন (a) সূর্োলোে হেলে রাপ্ত

শজি -

(b) সমুদ্র হেলে রাপ্ত শজি
(c) সমুদ্র িলে হিায়ারভ্াো

িজনত োরলে রাপ্ত শজি -

8. বোস্তুতন্ত্র একটি (a) বন্ধ রোেী
(b) মুি রোেী
(c) রোেী বজেিঃভ্ু তে জবষয়
(d) মুি এবং বন্ধ উভ্য় রোেীর অন্তরগত জবষয়
9. িীবমন্ড এর সবস্তোর –
(a) 18 km
(b) 13 km
(c) 15 km
(d) 16 km
10. বোস্তুতকন্ত্রর অের্গ ত একটু সনসদ্গ ষ্ট অঞ্চক বিবোিকোসর িীবকদ্কহর থমোট থ োরকক বক (a) িীব ববজচত্র
(b) িীব ওিন
(c) িীব হভ্ার
(d) িীব সংখ্যার সূচে

11. পসরকবশ সবজ্ঞোকন িীবকনর স সি থক ব ো হয় (a) উজিদ িগৎলে
(b) বিব-অজিব িদােেলে
(c) সূর্েলে
(d) রােী িগৎলে
12. একটু প্রোথসমক খোদ্ককর উদ্োহরণ হক ো (a) েজরে
(b) বযাঙ
(c) বাঘ
(d) সবুি উজিদ
13. বোস্তুতকন্ত্রর একটি তিব উপোদ্োন হক ো (a) আম গাছ
(b) ছত্রাে
(c) জেজিড/ফযাে
(d) সােফার
14. ‘Ecology’ বো বোস্তুসবদ্যো হক ো –
(a) িজরলবশ জবজ্ঞালনর এেটি শাখ্া
(b) উজিদ জবজ্ঞালনর এেটি শাখ্া
(c) িীব জবজ্ঞালনর এেটি শাখ্া
(d) ভ্ূ লগালের এেটি শাখ্া
15. একটি উ য় সি প্রোণী হক ো (a) বাঘ
(b) কুকুর
(c) হববুন
(d) জচংজি

16. একটি সিতীয় থেণীর খোদ্ক এর নোম হক ো
(a) মানুষ
(b) েজরে
(c) বযাঙ
(d) জচংজি
17. একটি িবগ ু ক থেণীর প্রোণীর নোম হক ো
(a) োজত
(b) কুকুর
(c) ছত্রাে
(d) মানুষ
18. প্রোকৃসতক থমোট প্রিোসতর িংখযো
(a) ৫০ জমজেয়ন
(b) ২৫ জমজেয়ন
(c) ১০ জমজেয়ন
(d) ৩৩ জমজেয়ন
19.

20.
21. োরকতর একটি -এর উদ্োহরণ হক ো (a) সুন্দরবন
(b) বলগািসাগর
(c) আন্দামান জনলোবর দীিিুঞ্জ
(d) জিম েরলবে

নযাশনাে িােে

22. বোস্তুতকন্ত্রর একটি থ ৌত উপোদ্োন হক ো (a) বৃজিিাত

(b) হরাটিন
(c) োইলরালিন
(d) ছত্রাে
23. সবকয়োিকরো হক ো একটি উদ্োহরণ
(a) িরিীজব

রােী

(b) মৃতিীজব রােী
(c) তৃ েলভ্ািী রােী
(d) উদ্িাদে
24. একটি পসরবতগককর উদ্োহরণ হক ো (a) নাইলট্রালসালমানাস
(b) ফানে
(c) িেি িতগ
(d) িীবােু
25. বস্তুতকের িবগ সনম্ন স্তকর অবস্থোন ককর (a)রােজমে খ্াদে
(b) উৎিাদে
(c) জবলয়ািে
(d) সালোে স্বলভ্ািী
26. উৎপোদ্ক হক ো (a) এোজিে স্তরর্ুি
(b) এেে স্তরর্ুি
(c) জতনটি স্তরর্ুি
(d) অসংখ্য

স্তরর্ুি

27. একটি খোদ্যশৃঙ্খক পুসষ্ট স্তকরর িংখযো (a) অসংখ্য

(b) জতন হেলে আে এর মলিয
(c) জতন হেলে িাাঁচ এর মলিয
(d) শুিুমাত্র চারটি
28. খোদ্যশৃখক এক পুসষ্টস্তর থথকক অনয পুসষ্টস্তকর শসির অপচয় হক ো (a) ৯০% োলর
(b) ৫০% োলর
(c) ১০% োলর
(d) ৬০% োলর
29. ফকটোসিকেসিি শব্দটো প্রথম

বোবহোর ককরন

(a) জবজ্ঞানী বালনেস
(b) জবজ্ঞানী হেলেে
(c) জবজ্ঞানী ওডাম
(d) এ. এইচ. স্ট্রোর
30. উসিদ্ থমোট উৎপোদ্ককর কত শতোংশ শসি NPP সহিোকব িংর্হ ককর ?
(a) ৬০-৭০ %
(b) ৮০-৯০%
(c) ৫০-৬০%
(d) ৫০-৭০%
31. অন্ধকোরোেন্ন গুহোর বোস্তুতকন্ত্র থকোণ পুসষ্টস্তর অনুপসস্থত থোকক
(a) খ্াদে
(b) উদ্িাদে
(c) জবলয়ািে
(d) সবেভ্ুে
32. ককগর খোদ্যশৃখ থদ্খো যোয় এমন একটি স্থোন (a) ভ্ারত মোসাগলর ২০০ জমোর গভ্ীরতায় অবঅবজিত অঞ্চে

(b) সাোরা মরুভ্ু জমর উত্তর-মিয

অঞ্চে

(c) উত্তর আলমজরো বতগা বনভ্ূ জম
(d) দজিে হলাজরডার ব্র্যাজেশ অঞ্চে
33. বোস্তুতকের শসি প্রবোহ (a) এেমুখ্ী
(b) বহুমুখ্ী
(c) জিমুখ্ী
(d) উিলরর হোলনাোই নয়
34. দ্ুটি পৃথক বোস্তুত্রন্ত্র থযখোকন সমস ত হয় থিই পসরবতগনশী অঞ্চ কক বক (a) ইলোস্কাইন
(b) ইলোলোন
(c) ইলোজফফয়ার
(d) ইলোজরজিয়ান
35. পৃসথবীকত সমসষ্ট িক র পসরমোন থমোট িক র (a) ১০%
(b) ১%
(c) ০.৯৩%
(d) ০.৬৯%
36. িীবকদ্হ র্ঠকন পসরকবকশর কত গুস থমৌ কোকি োকর্ (a) ৩০ টি
(b) ২৫ টি
(c) ৪৫ টি
(d) ২০ টি
37. পরক োিী দ্ুটি উসিদ্ হক ো (a) আমগাছ ও েচু জরিানা

(b) ইউেযাজেিেযাস ও সুন্দরী
(c) স্বেেেতা ও বযালঙর ছাতা
(d) িদ্ম ও জনমালোডস
38. থমৌমোসে থকোন প্রকোকরর খোদ্ক (a) স্বলভ্ািী
(b) রােজমে খ্াদে
(c) হগৌে খ্াদে
(d) এর হোলনাোই নয়
39. িবুি উসিদ্ িূযগোক োককর সবসকসরত আক োর কত অংশ থশোষণ ককর ?
(a) ১%
(b) ০.০৫%
(c) ০.০২%
(d) ০.০১%
40. একটি পুকুকর বোস্তুরীসতর িকবগ োচ্চ খোদ্ক থক ?
(a) বলিা মাছ
(b) োাঁেিা
(c) জচংজি
(d) বে

