
B.A. /B.Sc. SEMESTER-VI (HONOURS) EXAMINATION, 2022 (CBCS) 

SUBJECT: GEOGRAPHY 

COURSE: DSE-4 (SOIL AND BIOGEOGRAPHY) 

Time: 3 Hours                                                                                       Full Marks: 60 

The figures in the margin indicate full marks. Candidates are required to give their answers in 

their own words as far as practicable 

 

SECTION-A 

 

 1. Answer any ten from the following questions.                                                            2×10 = 20 

 যে  য োন দশটি প্রশ্নের উত্তর দোও ।  

a) What is intra-zonal soil ? 

আন্তঃ আঞ্চলি  মৃলত্ত ো ল  ? 

b) Define soil catena. 
মৃলত্ত ো  যোশ্নেনোর সংজ্ঞো দোও । 

c)  Define solum. 
যসোিোশ্নমর সংজ্ঞো দোও । 

d) What is bleached layer? 

পোংশু স্তর ল ? 

e) Mention the importance of soil pH. 

মৃলত্ত ো pH এর গুরুত্ব উশ্নেখ  র । 

f) What is Epipedon ? 

Epipedon ল  ?  

g) What do you mean by Bio-geo-chemical cycle? 

জৈব ভূ-রোসোয়লন  চক্র বিশ্নে  ী যবোঝ ? 

h) What is humus? 

লিউমোস ল  ? 

     i) Define paleosol. 
   পযোলিওশ্নসোশ্নির সংজ্ঞো দোও । 

j) What is composite soil profile? 

   যেৌলি  মৃলত্ত ো পলরশ্নিখ  োশ্ন  বশ্নি ? 

k) What is red data book of IUCN. 

   IUCN-এর Red data book ল  ?  

l) What is ecological niche? 

   বোস্তুেশ্নের কুিুলি  োশ্ন  বশ্নি ?  

m) What is biotope? 

   বোশ্নয়োশ্নেোপ  োশ্ন  বশ্নি ? 



n) What is photoperiodism of plants?

   উলিশ্নদর ফশ্নেোলপলরওলিৈম  োশ্ন  বশ্নি ? 

o) What do you mean by bio-magnification?

   বোশ্নয়োিলৈ যোি মযোিলনলফশ্ন শন বিশ্নে ল  যবোঝ ? 

SECTION-B 

2. Answer any four from the following questions. 5×4=20 

লনম্নলিলখে যে য োন চারটি প্রশ্নের উত্তর দোও । 

a) Classify different types of Food chains with examples.

উদোিরনসি লবলভন্ন খোদযশৃঙ্খশ্নির যেণীলবনযোস  র ।

b) Explain the importance of Decomposers in terrestrial ecosystem.

স্থিৈ বোস্তুেশ্নে লবশ্নয়োৈশ্ন র গুরুত্ব বযোখযো  র । 

c) Describe the basic structure of Ecosystem.

বোস্তেশ্নের যমৌলি  িঠন বণণনো  র । 

d) Distinguish between soil texture and soil structure.

মৃলত্ত োর গ্রথন ও িঠশ্ননর মশ্নযয েফোৎ  র । 

e) Describe the factors responsible for soil erosion.

মৃলত্ত ো ক্ষশ্নয়র ৈনয দোয়ী লনয়োম  গুলি বণণনো  র । 

f) Distinguish between humus and organic matter.

লিউমোস ও জৈব পদোশ্নথণর পোথণ য লনরূপণ  র ।

SECTION-C 

3. Answer any two from the following questions.   10×2=20 

লনম্নলিলখে যে য োন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দোও । 

a) Explain the concept of food chain in the light of energy flow.

শলি প্রবোশ্নির পলরশ্নপ্রলক্ষশ্নে খোদযশৃঙ্খশ্নির যোরণো বযোখযো  র ।

b) Describe the world distribution and characteristics of tropical rainforest Biome.

ক্রোন্তীয় বৃলিঅরনয জৈব অঞ্চশ্নির বন্টন ও জবলশিয বণণনো  র ।

c) Describe the characteristics, profile and world distribution of Podzol soil.

পিৈি মৃলত্ত োর জবলশিয,পলরশ্নিখ ও লবশ্ব বন্টন বণণনো  র ।

d) Classify soil according to Indian (ICAR) system.

ভোরেীয় পদ্ধলে (ICAR) অনুেোয়ী মৃলত্ত োর যেণীলবভোি  র ।

_____________________



B.A./B.Sc. SEMESTER VI (HONOURS) EXAMINATION, 2022 (CBCS) 

SUBJECT: GEOGRAPHY 

COURSE: DSE-4 (OR) (AGRICULTURAL GEOGRAPHY) 

Time: 3 Hours     Full Marks: 60 

The figures in the margin indicate full marks. Candidates are required to give their answers 

in their own words as far as practicable 

SECTION-A 

1. Answer any ten questions.  2×10 = 20 

যে য োন দশটি প্রশ্নের উত্তর যেখ।

a) What do you mean by crop rotation?

শস্যোবর্তন বেশ্নর্  ী যবোঝ ?

b) Define agricultural density.

 ৃষি ঘনশ্নের স্ংজ্ঞো যেখ। 

c) Define Jhum Cycle.

ঝুম চশ্নের স্ংজ্ঞো দোও।

d) What is mulching?

মোেষচং বেশ্নর্ ষ  যবোঝ ?

e) Define man-cropland ratio.

মোনুি-শস্য ভূষমর অনুপোর্ এর স্ংজ্ঞো যেখ।

f) Define relative yield index.

আশ্নপষি  উৎপোদ  সূ্চ  এর স্ংজ্ঞো যেখ।

g) What do you mean by cropping intensity?

শস্য প্রগোঢ়র্ো বেশ্নর্ ষ  যবোঝ ?

h) What is sericulture?

যস্ষর োেচোর বেশ্নর্ ষ  যবোঝ ?

i) What is Zaid crop?

জোইদ শস্য বেশ্নর্ ষ  যবোঝ ?

j) Name four agro-climatic regions of India.



 ভোরশ্নর্র চোরটি  ৃষি-জেবোয় ুঅঞ্চশ্নের নোম যেখ। 

k) Name two schemes introduced by Government of India for the benefit of farmer.

ভোরর্ স্র োর প্রচষের্ দুটি প্র শ্নের নোম উশ্নেখ  র যেগুষের দ্বোরো  ৃি রো উপ ৃর্ হয়।

l) What is the full form of NABARD.

NABARD এর স্মূ্পর্ ত নোম যেখ।

m) What is second green revolution?

ষদ্বর্ীয় স্বুজ ষবপ্লব ষ  ?

n) Write the full form of CADP.

CADP এর স্ম্পূর্ ত নোম যেখ।

o) Mention two limitations of commercial grain farming.

বোষর্জ্জয  শস্য চোশ্নির দুটি স্ীমোবদ্ধর্ো উশ্নেখ  র।

SECTION-B 

2. Answer any four questions.  5×4 = 20 

যে য োন চারটি প্রশ্নের উত্তর যেখ।

a) Give an outline of the regional distribution of mixed farming in north-western Europe.

উত্তর পজ্িম ইউশ্নরোশ্নপ ষমশ্র  ৃষি বযবস্থোর আঞ্চষে  বন্টন স্ম্পশ্ন ত বর্ তনো দোও।

b) What are the major characteristics of dairy farming?

যদোহষশশ্নের প্রধোন ববষশষ্ট্যগুষে ষ  ষ  ?

c) Explain in brief the agricultural land use model propounded by Sinclair.

 ৃষি জষম বযবহোর স্ংেোন্ত ষস্নশ্নেয়োশ্নরর মশ্নেেটি স্ংশ্নিশ্নপ বযোখযো  র। 

d) Write a short note on the advantages and disadvantages of crop combination.

শস্য স্মন্বশ্নয়র সু্ষবধো ও অস্ুষবধো গুষে স্ম্পশ্ন ত স্ংষিপ্ত িী ো যেখ।

e) Distinguish between crop concentration and crop diversification.

শশ্নস্যর য জ্ি রশ্ননর এবং ববষচত্র রশ্নর্র মশ্নধয পোর্ ত য  র।

f) What are the major characteristic features of NABARD?

NABARD এর মূখয ববষশষ্ট্যগুষে ষ  ষ  ?

SECTION-C 

3. Answer any two questions.  10×2 = 20 

    যে য োন দটুি প্রশ্নের উত্তর যেখ।



a) Discuss about the importance and distribution of horticulture in India.

ভোরশ্নর্ উদযোন  ৃষির গুরুে ও বন্টন স্ম্পশ্ন ত বর্ তনো দোও।

b) Discuss the Weaver’s method in delineating crop combination region.

শস্য স্মন্বয় অঞ্চে ষচষির্ রন স্ংেোন্ত উইভোর প্রদত্ত পদ্ধষর্টি আশ্নেোচনো  র।

c) Enumerate the success and failure of green revolution in India.

ভোরশ্নর্র স্বুজ ষবপ্লশ্নবর স্োফেয ও বযর্ তর্ো আশ্নেোচনো  র।

d) Mention the major characteristic features of commercial grain farming.

বোষর্জ্জয  শস্য- ৃষির মূখয ববষশষ্ট্যগুষে উশ্নেখ  র।

______________________
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