
Visit: https://assambedhelp.in/ for More ATET Mock Test 

Page 1 of 7 
 

Assam TET Mock Test (Practice Set) 

Environmental Science - পৰিৱেশ অধ্যয়ন 

Total Questions: 25 

 

1. "স্বিাজ ম াি জন্ম স্বত্ব" - এই ৰিখ্যাত উক্তি শাৰি কাি আৰিল? 

A. মহাত্মা গান্ধী 

B. বাল গংগাধৰ তিলক 

C. সুভাশ চন্দ্ৰ বস ু

D. ৰতবন্দ্ৰ নাথ থাকুৰ 

  

2.  সংসৃ্কৰত আৰু পিম্পিাই তলি মকানৱ া ৰিষয়ত অৰিহনা ম াগায় ? 

A. সমাজিক ভুল বুিবজুিৰ সৃষ্টি 

B. সমাজিক ঐতিহয আৰু পতৰচয় 

C. ননতিক সমলন 

D. অথ থননতিক উন্নয়ন বযাহি কৰা 

  

3. িতত ান এৰশঙীয়া গঁড়ি সংিক্ষণ ৰিৰত ৰক? 

A. তবলুপ্ত (Extinct) 

B. অতিশয় তবপন্ন (critically endangered) 

C. লুপ্তপ্ৰায় (endangered) 

D. স্পশ থকািৰ (valunerable)  

  

4. ক্তজিাশ্ম ইন্ধনি উদাহিণ : 

A. কয়লা আৰু ধািু 

B. খাৰুৱা আৰু খতনি পদাথ থ 

C. কয়লা প্ৰাকৃতিক গগছ আৰু খাৰুৱা গিল 

D. খতনি পদাথ থ আৰু ধািু 
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5. ফ্ল'িাইদ প্ৰদষুণি দ্বািা  ানুহি ৰক অংগা প্ৰথৱ  প্ৰভাৰেত হয়? 

A. গাৰ ছাল 

B. হাও ঁফাও 

C. হৃদযন্ত্ৰ 

D. দাঁঁি 

  

6. পৰিৱেশ (শংিক্ষণ) আইন 

A. 1980 

B. 1984 

C. 1983 

D. 1982 

  

7. ৰক  ন্ত্ৰি দ্বািা িায়তু প্ৰলৰিত ধ্ুৰলকণাি পৰি াণ জুৰখ্ি পাৰি? 

A. গমন'তমিাৰ 

B. গবৰ'তমিাৰ 

C. কতনতমিাৰ 

D. গফথ'তমিাৰ 

  

8. িতত ান অস ি িাৰিয় উদযানি সংখ্যা :  

A. ৪ 

B. ৬ 

C. ৫ 

D. ৭ 
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9. তলি মকানৱ া িাষ্ট্ৰীয় উদযানত সংিক্ষণ কিা হয়? 

A. গকৱল উজিদ 

B. গকৱল প্ৰাণী 

C. উজিদ আৰু প্ৰাণী দুয়য়াটা 

D. গকৱল ফুল 

  

10. তলি মকানৱ া পৰিৱেশ অধ্যয়নি ৰিষয় প্ৰসঙ্গ নহয় 

A. গাখীৰ 

B. পানী 

C. খাদয 

D. বাসস্থান 

  

11. ৰশশুসকলি ধ্ািণা ৰিকাশ ৰকদৱি হয়? 

A. পতৰয়ালৰ পতৰয়ৱশৰ অতভজ্ঞিা গযায়গতদ। 

B. সমনীয়াৰ লগি কৰা গখলা-ধুলা গযায়গতদ। 

C. তবদযালয়ৰ শ্ৰাবয-দৃশয আতহলাৰ বযৱহাৰ গযায়গতদ। 

D. সকয়লায়বাৰ 

  

12. পৰিৱেশি মকানৱ া অংশি অধ্যয়নি িাৱি িাস্তৰেক  াদঘুি (Virtual Maseum) 

এ া ICT সিঞ্জা  ৰহচাৱপ িযেহৃত হয়? 

A. মাষ্টট পতৰয়ৱশন্ত্ৰ। 

B. সামুতিক পতৰয়ৱশিন্ত্ৰ। 

C. বনি পতৰয়ৱশিন্ত্ৰ। 

D. উপয়ৰাক্ত এটাও নহয়। 
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13. পৰিৱেশ অধ্যয়ন ৰশকণি িাৱি ৰনৱনাৰিৰখ্ত মকানৱ া ICT সিঞ্জা  িযেসাি 

নহয়? 

A. গুগল আথ থ 

B. গুগল গে গিাৰ 

C. বাস্ততৱক পতৰয়ৱশিাতন্ত্ৰক পুখৰুী (Virtual Ecological Pond) 

D. বাস্ততৱক যাদঘুৰ (Virtual Museum) 

  

14. উক্তিদ আৰু প্ৰাণীি  াজত থকা সম্পকতি এ া  ুখ্য কািণ হ'ল - 

A. সহঅৱস্থান 

B. আশ্ৰয় 

C. খাদয 

D. পতৰতস্থতি 

  

15. ৰিশ্ব িন ৰদেস (Worls Forest Day ) 

A. 21  িনু 

B. 21  গম 

C. 21 এতপ্ৰল 

D. 21 মাচথ 

  

16. সাৱলাক-সংৱেষণ প্ৰক্তিয়াত মকানৱ া মগি উৎপন্ন হয়? 

A. অজিয়িন 

B. কব থন ডাই অিাইড 

C. নাইট্ৰ'গিন 

D. হাইড্ৰয়িন 
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17. মকৰতয়া পৰিৱেশ ৰশক্ষাক SCERT ময় সু্কলীয়া ৰশক্ষাি অপৰিহা ত অংগ িুৰল 

ধ্ৰিৰিল? 

A. ১৯৭৫ 

B. ১৯৭৬ 

C. ১৯৮৭ 

D. সকয়লায়বাৰ অশুদ্ধ 

  

18.  াট  কাৰল অনুসৰি ভািতি  িৃহত্ত  আৰু কু্ষদ্ৰত  িাজয দখু্ন হহৱি  থািৱ  -  

A. ৰািস্থান আৰু গগাৱা 

B. ৰািস্থান আৰু তচতকম 

C. উত্তৰ প্ৰয়দশ আৰু গগাৱা 

D. ৰািস্থান আৰু গগাৱা 

  

19. হজে মগি হহৱি এৰিধ্ প্ৰদষুণ ুি ইন্ধন, ইয়াি প্ৰধ্ান উপাদান হহৱি - 

A. ক্ল'তৰন, ফ্লতৰন, ব্ৰ'তমন 

B. হাইড্ৰ'গিন, অজিয়িন, নাইট্ৰ'গিন 

C. হাইড্ৰ'গিন, কাব থন ডাই-অিাইড, নাইট্ৰ'গিন 

D. তময়থন, কাব থন ডাই-অিাইড, হাইড্ৰ'গিন আৰু হাইড্ৰ'গিন চালফাইড 

  

20. িায়তু প্ৰলৰিত কণাি (SPM) সহনৱ াগয পৰি াণ ৰক? 

A. প্ৰতি ঘনতমটাৰি ১০০ মাইক্ৰ'গ্ৰাম 

B. প্ৰতি ঘনয়ছতিতমটাৰি ১০০ মাইক্ৰ'গ্ৰাম 

C. প্ৰতি ঘনতমটাৰি ২০০ মাইক্ৰ'গ্ৰাম 

D. প্ৰতি ঘনয়ছতিতমটাৰি ১৫০ মাইক্ৰ'গ্ৰাম 
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21. তলি উৱিৰখ্ত মকানৱ া ম ৌৰলক কততিয নহয়? 

A. সংতবধান মাতন চলা 

B. গদশৰ ঐকয-সংহতি ৰক্ষা কৰা 

C. তনিৰ ধম থ ৰক্ষা কৰা 

D. ৰািহুৱা সম্পতত্ত ৰক্ষা কৰা 

  

22. ৰক ধ্িণি প্ৰানী সংিক্ষণ কিা উৰচত? 

A. নীতৰহ প্ৰানী 

B. অথ থননতিকভায়ৱ লাভিনক প্ৰানী 

C. ভয়ানক প্ৰানী 

D. অৱলুপ্ত নহ যাব ধৰা প্ৰানী 

  

23. উত্তি পূি তাঞ্চলি এৰিধ্ লুপ্তপ্ৰায় উক্তিদ হহৱি- 

A. গভািএৰা 

B. কলতচ উজিদ 

C. আমলতখ 

D. তশমলু 

  

24. ভুৰ  অেন ন (Land degradation) ৰক কািৱণ হ'ি পাৱি? 

A. ভুতম প্ৰদষুণ  

B. িল আৱদ্ধকৰণ ( water logging) 

C. ভুতম শ্বলন (errosion) 

D. এই আটাইয়কইটা হয়। 
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25. অ'জন মহাল (Ozone hole)  

A. অিযন্ত গভীৰ 

B. পাৰ নহ অতনিকাৰী অতিয়বগুনী ৰজি ভূ-পষৃ্ঠি পয়ৰতহ 

C. খালী চকুয়ৰ গদখা যায় 

D. পাৰ নহ বৰষণু মাষ্টটি পতৰব পায়ৰ 

 

Answer Key 

Q1 বাল গংগাধৰ তিলক 

Q2 সামাজিক ঐতিহয আৰু পতৰচয়  

Q3 স্পশ থকািৰ (Valunerable) 

Q4 কয়লা প্ৰাকৃতিক গগছ আৰু খাৰুৱা গিল  

Q5 দা  ি  

Q6 1980 

Q7 কতনতমিাৰ 

Q8 ৫ 

Q9 উজিদ আৰু প্ৰাণী দুয়য়াটা  

Q10 গাখীৰ  

Q11 সকয়লায়বাৰ 

Q12 সামুতিক পতৰয়ৱশিন্ত্ৰ  

Q13 গুগল গে গিাৰ 

Q14 খাদয  

Q15 ২১ মাচথ  

Q16 অজিয়িন  

Q17 ১৯৭৫  

Q18 ৰািস্থান আৰু গগাৱা  

Q19 তময়থন, কাব থন ডাই-অিাইড, হাইড্ৰ’গিন চালফাইড 

Q20 প্ৰতি ঘনতমটাৰি ১০০ মাইক্ৰ’গ্ৰাম  

Q21 তনিৰ ধম থ ৰক্ষা কৰা  

Q22 অৱলপু্ত নহ যাব ধৰা প্ৰাণী 

Q23 কলতচ উজিদ 

Q24 এই অটাইয়কইটা হয়  

Q25 পাৰ নহ অতনিকাৰী অতিয়বগুনী ৰজি ভূ-পৃষ্ঠি পয়ৰতহ  
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