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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
B.A./B.Sc./B.Com. Honours/General Part-III Examination, 2021

ENVIRONMENTAL STUDIES
PAPER-ENVS
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50
ASSIGNMENT
The figures in the margin indicate full marks.
Answer any two questions of the following

25×2 = 50

িনmিলিখত য- কান dিট pে র উtর দাও
1.

What are the structure and function of ecosystem? Describe energy flow in an
ecosystem with the help of suitable diagrams. Describe about different types of
ecological pyramids.

25

বাstতেntর গঠন এবং কাযpণালী আেলাচনা কর। বাstতেntর শিk pবাহমানতা উপযুk িচt সহেযােগ
বণনা কর। িবিভn pকােরর বাstতািntক িপরািমড সmেক িবsািরত আেলাচনা কর।
2.

What are natural resources? Differentiate between renewable and non-renewable
natural resources with examples. Define deforestation. What are the causes of
deforestation? List the adverse impacts of deforestation on environment.

25

pাkিতক সmদ কােক বেল ? উদাহরণ সহেযােগ নবীকরণেযাগ এবং অনবীকরণেযাগ শিk সmেদর
পাথক লখ। অরণ িবনাশ বা অরণ েcদন এর সংjা দাও। অরণ িবনােশর কারণgিল িক িক ?
অরণ িবনাশ বা অরণ িনধেনর ফেল পিরেবেশর উপর pিতkল pভাবgিল বণনা কর।
3.

Define biodiversity. Describe different threats to biodiversity. How biodiversity
can be conserved? Discuss the biodiversity hotspots of India.

25

জীবৈবিচেt র সংjা দাও। জীবৈবিচেt র স টgিল বণনা কর। িকভােব জীবৈবিচt েক সংরিkত করা
যায় ? ভারতবেষর জীবৈবিচেt র হটsট অ লgিল সmেক আেলাচনা কর।
4.

Write short notes on any five of the following:

5×5 = 25

িনmিলিখত য- কান পাঁচিটর সংিkp টীকা লেখাঃ
(a) Desertification

মrকরণ
(b) Dams—Benefits and Problems

বাঁধ িনমােণর সুিবধা এবং অসুিবধা
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(c) Eutrophication

ইউে ািফেকশন
(d) Global Warming

িব উ ায়ন
(e) Solid waste management

কিঠন বজ ব বsাপনা
(f) Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974

জলদূষণ (pিতেরাধ এবং িনয়ntণ) আইন, ১৯৭৪
(g) Ozone layer depletion

ওেজান sেরর অবkয় বা িবনাশ
(h) Sustainable Development.

িsিতশীল উnয়ন।
——×——

3138/3238

2

