
B.A / B.Sc. SEMESTER-IV (GENERAL) EXAMINATION, 2022 (CBCS) 

SUBJECT: GEOGRAPHY 

COURSE: GE 4/CC 4A/CC 4B (ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY) 

      Time: 2 Hours                                                           Full Marks: 40 

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 five questions from the following. 2×5=10 

নিম্ননিনিত যে য োনিো প াঁচটি প্রনের উত্তর দোও।

a) What is smog?

য ো োঁয়োশো ন  ?

b) What is biodiversity?

জীবববনিত্র্য ন  ?

c) What is key objectives of Montreal Protocol?

মনিি িুক্তির মূিয উনেশয ন  ?

d) Define ecology.
বোস্তুসংস্থোিনবদযোর সংজ্ঞো দোও।

e) What is decomposer?

নবনয়োজ  ন  ?

f) What is eco–friendly resource?

পনরনবশনমত্র্ সম্পদ ন  ?

g) What is joint forest management?

যেৌথ অরণ্য বযবস্থোপিো ন  ?

h) What is food web?

িোদযজোি ন  ?

Section –B 

2. Answer any two questions from the following. 5×2 =10 

নিম্ননিনিত যে য োনিো দটুি প্রনের উত্তর দোও।

a) Explain the structure of an Ecosystem?

এ টি বোস্তুতনের গঠি বযোিযো  র ।

b) State the causes of air pollution in India.

ভোরনত বোয়ুদষূনণ্র  োরণ্গুনি উনেি  র ।

c) State the consequences of water pollution on Human health.

মোিব স্বোনস্থয জিদষূনণ্র ফিোফিগুনি বণ্ ণিো  র।

d) Write a brief note on the Chipko Movement in India.

ভোরনতর নিপন ো আনদোিি সম্পন ণ এ টি সংনিপ্ত িী ো যিি।



Section- C 

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

    নিম্ননিনিত যে য োনিো  দটুি প্রনের উত্তর দোও। 

 

a) Mention the national programmes taken by India for conservation and management of 

wetlands. 

জিোভূনম সংরিণ্ ও বযবস্থোপিোর জিয গৃহীত ভোরনতর জোতীয়  ম ণসূনিগুনি উনেি  র।           (10)                                                                                                                                                              

b) Explain the geographical approaches to environmental studies and mention its recent 

trends.  

পনরনবশনবদযোয়  যভৌনগোনি  দৃটিভনি ও তোর সোম্প্রনত  গনতপ্র ৃনতগুনি আনিোিিো  র।             (10) 

c) How does industrial and transport wastes affect the atmosphere?  

নশল্প ও পনরবহিজোত বর্জ্রণয পদোথ ণগুনি  ীভোনব বোয়ুমন্ডিন  প্রভোনবত  নর ?            (10) 

d) Explain the forest policies of India after Independence. 

স্বো ীিতোর পরবতী সমনয় ভোরনতর অরণ্য িীনতসমূহ বণ্ ণিো  র ।       (10) 

________________________ 


