B.A./B.Sc. SEMESTER II (GENERAL) EXAMINATION, 2022 (CBCS)
SUBJECT: GEOGRAPHY
COURSE: GE-2/CC2A/CC2B (CLIMATOLOGY, SOIL AND BIO 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.

2×5 = 10

যে য োন প চ
াঁ টি প্রশ্নের উত্তর যেখ।

i) What is the difference between meteorology and climatology?
আবহোওযোববদ্যো এবং জেবোয়ুববদ্যোর মশ্নযয পোর্ থ য ব

?

ii) What is anticyclone?
প্রতীপ ঘূর্াবতথ
ণ
ব

?

iii) What is Ionosphere?
আযশ্ননোস্ফিযোর ব

?

iv) What is normal lapse rate?
উষ্ণতো হ্রোশ্নের স্বোভোবব

হোর ব

?

v) What is soil pH?
মোটির pH ব

?

vi) What is duricrust?
ডুবরক্রোস্ট ব

?

vii) What is ecotone?
ইশ্ন োশ্নিোন ব

?

viii) What is the difference between habitat and ecosystem?
বোেস্থোন এবং বোস্তুতশ্নের মশ্নযয পোর্ থ য ব

?

SECTION-B
2. Answer any two questions.

5×2 = 10

যেশ্ন োন দুটি প্রশ্নের উত্তর যেখ।

i)

Write down the importance of ionosphere. What is the composition of atmosphere?
আযশ্ননোস্ফিযোশ্নরর গুরুত্ব যেখ। বোয়ুমণ্ডশ্নের বমশ্রণ ব

?

4+1

ii) Mention the processes of orographic rainfall. What is ITCZ?
শৈেৎশ্নেপ বৃটিপোশ্নতর উৎপবত্ত যেখ। ITCZ ব

4+1

?

iii) Define soil. State the factors related to soil formation.

1+4

iv) Define ecology. What are the different types of ecology?

2+3

মৃবত্ত োর েংজ্ঞো দ্োও। মোটি েৃটির েোশ্নর্ েম্পব ত
থ বববভন্ন উপোদ্োনগুবে েম্বশ্নে যেখ ?

বোস্তুববদ্যোর েংজ্ঞো দ্োও। বোস্তুববদ্যোর প্র োর গুবে ব
েম্প থ ব

ব ? বোস্তুববদ্যো ও পবরশ্নবৈ ববজ্ঞোশ্ননর প্রোৈবি তো ও

?

SECTION-C
3. Answer any two questions.

10×2 = 20

যে য োন দুটি প্রশ্নের উত্তর যেখ।

i) What is albedo? Explain the layers of atmosphere according to altitude.
অ্যোেশ্নবশ্নডো ব

? উচ্চতো অ্ন়ুেোশ্নর বোয়ুমণ্ডশ্নের স্তরববনযোে বযোখযো

2+8

র।

ii) What is eluviation? Explain the factors of lateralisation and characteristics of the profile
in laterite soil.
2+8
ইে়ুবভশ্নযৈন ব

? েযোশ্নিরোইশ্নজৈশ্ননর

োরণ এবং েযোশ্নিরোইি মৃবত্ত োর যপ্রোফোইশ্নের শববৈিয বযোখযো

র।

iii) What is Biome? Highlight the major characteristics and environmental problems of
temperate grassland biome.
2+8
বোশ্নযোম ব

? নোবতৈীশ্নতোষ্ণ তৃণভূ বম বোশ্নযোশ্নমর প্রযোন শববৈিয এবং পবরশ্নবৈগত েমেযোগুবে যেখ।

iv) Define inversion of temperature. Explain the origin and structure of tropical cyclone. 2+8
শবপরীতয উষ্ণতোর েংজ্ঞো দ্োও । ক্রোন্তীয ঘূবণঝশ্ন়ের
থ
উৎপবত্ত ও গঠন বযোখযো

র।

------------------------------------------------

