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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A./B.Sc. General Part-I Examination, 2021

GEOGRAPHY
PAPER: GEOG-I
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50
pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।
পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ
উtর কিরেব।

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates should answer in their own words
and adhere to the word limit as practicable.

GROUP-A / িবভাগ-ক
Geomorphology

ভূিমrপিবদয্া
Category-A / ে ণী-‘ক’
Answer any one question from the following within 300 words

10×1 = 10

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট pে র উtর ৩০০ শেbর মেধয্ দাও
1.

Identify basic characteristics of granite and limestone and explain how they
influence the topography.

6+4

gানাইট ও cনাপাথেরর বিশ gিল িচিhত কেরা ও তারা িকভােব িমrপেক pভািবত কের ব াখ া
কেরা।
2.

Describe different depositional landforms produced by a river.

10

নদীর স য়কােযর্র ফেল গিঠত িমrপ সmেকর্ বণর্না দাও।
3.

What do you mean by ‘the normal cycle of erosion’? Explain the normal cycle of
erosion concept after Davis with suitable diagrams.

3+7

‘sাভািবক kয়চk’ বলেত িক বােঝা ? Davis–এর অনুসরেণ sাভািবক kয়চk ধারণািট উপযুk
িচtসহ ব াখ া কেরা।
4.

Describe the landforms produced by Aeolian deposition in a desert region.

10

মr অ েল, বায়ুর স য় কােযর্র ফেল গিঠত িমrপgিল বণর্না কেরা।

Category-B / ে ণী-‘খ’
Answer any two questions from the following within 100 words each

5×2 = 10

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর pিতিট pিতিট ১০০ শেbর মেধয্ দাও
5.

Write the various erosional processes of river.

নদীর kয়কােযর্র িবিভn pিkয়াgিল বণর্না কেরা।
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6.

What is discontinuity? Give examples.

‘িবc িত’ বলেত িক বােঝা ? উদাহরণ দাও।
7.

Discuss the characteristics of earth crust.

tেকর বিশ gিল আেলাচনা কেরা।
8.

Distinguish between Yardang and Zeugen.

ইয়াদর্াঙ এবং িজউেগন এর মেধ পাথর্ক িনrপণ কেরা।
9.

Distinguish between Pediment and Bajada.

পিডেমn ও বাজাদার মেধ পাথর্ক কেরা।
10.

What do you mean by base level of erosion?

‘ বস লেভল অফ্ ইেরাশান’ বলেত িক বােঝা ?
11.

How are waterfalls formed?

িক rেপ জলpপাত গিঠত হয় ?

GROUP-B / িবভাগ-খ
Climatology

জলবায়ুিবদয্া
Category-A / ে ণী-‘ক’
Answer any one question from the following within 300 words

10×1 = 10

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট pে র উtর ৩০০ শেbর মেধয্ দাও
12.

What are the controlling factors of atmospheric pressure variation? Analyse your
answer with reference to the development of global pressure system.

4+6

বায়ুম েলর চােপর তারতেম র িনয়ntকgিল িক িক ? পৃে বায়ুম েলর চাপিবন ােসর পিরেpিkেত
তামার উtর িবে ষণ কেরা।
13.

Discuss the classification of world climatic classification as postulated by
Koppen.

10

কােপনkত পৃিথবীর জলবায়ুর ণীিবভাগ আেলাচনা কেরা।

Category-B / ে ণী-‘খ’
Answer any one question from the following within 100 words

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট pে র উtর ১০০ শেbর মেধয্ দাও
14.

Explain the mechanism of ‘Inversion of temperature’ in hilly areas.

পাবর্ত অ েল উ তার বপরীত িকভােব ঘেট ব াখ া কেরা।
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15.

What is ozone hole? How can the depletion of ozone layer be checked?

ওেজান গhর িক ? ওেজান sেরর kিত িকভােব রাধ করা যায় ?
16.

What is ‘Albedo’? Explain.

‘অ ালেবেডা’ িক ? ব াখ া কেরা।
17.

What do you understand by Retreat of South West Monsoon?

দিkণ পি ম মৗসুমী বায়ুর pত াবতর্ন বলেত িক বােঝা ?
18.

Explain the factors affecting insolation.

সূযর্রি র তাপীয় ফেলর উপর pভাব িবsারকারী কারণgিল ব াখ া কেরা।
19.

What is the significance of jet stream?

‘ জট বায়ুর’ grt আেলাচনা কেরা।
20.

Differentiate between tropical and midlatitude cyclones.

kাnীয় ও নািতশীেতা ঘূণর্বােতর পাথর্ক িনেদর্শ কেরা।

GROUP-C / িবভাগ-গ
Bio-Geography

জীব-ভূেগাল
Category-A / ে ণী-‘ক’
Answer any one question from the following within 300 words

10×1 = 10

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট pে র উtর ৩০০ শেbর মেধয্ দাও
21.

What is soil profile? How does it differ under varying conditions of climate and
parent material?

3+7

মৃিtকা পিরেলখ িক ? জলবায়ু ও উৎস বstর বিচেtর জন িকভােব মৃিtকা পিরেলেখ পাথর্ক দখা
যায় ?
22.

What do you mean by Biome? Give an account of the plant and animal
communities of the Tropical Rainforest Biome.

2+8

বােয়াম বলেত িক বােঝা ? kাnীয় বৃি অরণ বােয়ােমর উিdদ ও pাণীkল সmেn আেলাচনা কেরা।

Category-B / ে ণী-‘খ’
Answer any one question from the following within 100 words

5×1 = 5

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট pে র উtর ১০০ শেbর মেধয্ দাও
23.

Describe an ideal soil profile with suitable sketches.

একিট আদশর্ মৃিtকার পিরেলেখর বিশ সমূহ আেলাচনা কেরা।
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24.

“Lower the pH value of soil, greater the acidity” — Explain.

‘‘মৃিtকার pH-এর মান যত কম তার অmতা তত বিশ’’ — ব াখ া কেরা।
25.

Differentiate between xerophyte and hydrophyte.

জেরাফাইট ও হাইে াফাইট উিdদসমূেহর মেধ পাথর্ক িনrপণ কেরা।
26.

What is humus? Discuss the formation of humus in brief.

িহউমাস িক ? সংেkেপ িহউমােসর গঠনকাযর্ আেলাচনা কেরা।
27.

Distinguish between structure and texture of soil.

মৃিtকার গঠন ও gথেনর মেধ পাথর্ক িনrপণ কেরা।
28.

Describe the vertical structure of tropical rainforest biome.

kাnীয় বৃি অরেণ র বােয়ােমর উlm গঠন বণর্না কেরা।
29.

Describe the animal communities of Savana Biome.

সাভানা বােয়ােমর জীবজntর বণর্না দাও।
N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp to
their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after end of
exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong submission (at in
proper address). Students are strongly advised not to submit multiple copies of the same answer
script.

——×——
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