
B.A. / B.Sc. SEMESTER-I (HONOURS) EXAMINATION, 2021 (CBCS) 

SUBJECT: GEOGRAPHY 

COURSE: CC1-GEOTECTONICS AND GEOMORPHOLOGY 

 

Time: 3 Hours                                                                                            Full Marks: 60 

The figures in the right hand margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answer in their own words as far as practicable. 

 
Section-A 

1. Write the answer of any six questions.                                                    6 x 5 = 30 

যে য োন ো ছয়টি প্রনের উত্তর যেখ। 

 
a) Classify igneous rocks in terms of origin. 

উৎপত্তত্ত অ ুসোনর আনেয় ত্তিেোর যেণীত্তিভোগ  র। 

b) Discuss the views of A. Wood on the origin and development of slope. 

        ভূত্তিঢোনের উৎপত্তত্ত ও গঠন র যেনে A. Wood এর ধোরণো সিূনের ত্তিিরণ দোও। 

c) Briefly explain about the major forces responsible for plate movement. 

পোত সঞ্চোেন র জ য দোয়ী প্রধো  িক্তি গুত্তের সংত্তেপ্ত িযোখযো দোও। 

d) “Ages of Islands in the Hawaii-Emperor chain increase progressively northward” – 

Explain this observation. 

“েোওয়োই -এনেরর দ্বীপিোত্তে োয় দ্বীপগুত্তের িয়স উত্তর ত্তদন  ক্রিি িকৃ্তি পোয়” 

পে যনিেণটির িযোখযো দোও। 

e) Discuss the various processes of physical weathering. 

েোত্তি  আিেত্তি োনরর ত্তিত্তভন্ন পিত্তত গুত্তে সেন য আনেোচ ো  র। 

f) Discuss about the major landforms of an underground cave system in a limestone 

region. 

চু োপোথরেুি অঞ্চনে ভূ-অভযন্তরত্তিত গুেো প্রণোেীর প্রধো  ভূত্তিরূপ গুত্তে সেন য আনেোচ ো 

 র। 

g) Describe how a typical barchan is transformed into seif dune with the help of suitable 

diagram. 

ত্ত ভোনি এ টি িোখ যো  ত্তসফ িোত্তেয়োত্ত়ি যত রূপোন্তত্তরত েয় তো ত্তচেসেনেোনগ আনেোচ ো  র। 

h) Write about the different topographic expressions due to rejuvenation of river. 

 দীর পু নেৌি েোনভর ফনে গটঠত ভূত্তিরূপগুত্তে সেন য যেখ। 

  



Section-B 

2. Write the answer of any three questions.                                                   3 x 10 = 30 

    যে য োন ো ত্তত টি প্রনের উত্তর যেখ: 

 

a) How does seismology help to explain the thermal and physical state of the earth’s 

interior? 

ভূ- ে ত্তিদযো ত্ত ভোনি পতৃ্তথিীর অভযন্তনরর তোপীয় ও যভৌত্তত  অিিো িযোখযো  রনত সেোয়তো 

 নর ? 

b)Give an account of the earth’s major geological events in Cenozoic and Mesozoic Era. 

Cenozoic and Mesozoic েুনগর পতৃ্তথিীর ভূতোক্তি  ঘি োপ্রিোনের ত্তিিরণ দোও। 

 

c) Explain the evolution of fold mountain system in the light of plate tectonic theory. 

পোতসংিো  তনির আনেোন  ভত্তিে পি যতিোেোর ত্তিিতযন র িযোখযো দোও। 

d) Critically analyse the concept of landform evolution by J.T. Hack as a critique of 

Davisian cycle of erosion. 

ভূত্তিরূনপর ত্তিিতয  সেত্ত যত Hack এর ধোরণো Davis এর েয়চনক্রর সিোনেোচ োর সোনপনে 

িূেযোয়   র। 

e) Describe the processes of river network development and resultant landforms over 

uniclinal structure. 

এ  ত্তত গঠ েুি অঞ্চনের উপনর  দীিযিিো গঠন র পিত্ততসিূে ও তোরফনে উদ্ভত 

ভূত্তিরূনপর িণ য ো দোও। 

_________________ 


