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UNIT-I 

 

1. Answer any five of the followings. 

যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোও।                                                                                  1x5=5 

a. Define Lotic and Lentic water bodies. 

Lotic ও lentic water body র সংজ্ঞা দাও।  

b. Name two chemicals present in agricultural sewage. 

Agricultural sewage এ উস্থিত দুটি রাসায়স্থনক দাথ থ এর নাম লখ। 

c. What is BOD of a water body ? 

লকাননা জালনয়র BOD কানক বন? 

d. Define benthic zone of an ocen. 

সমুনের benthic zone এর সংজ্ঞা লখ।  

e. What is ‘turn over cycle’ of a lake? 

লনকর 'turn over cycle'কানক বন ? 

f. What is thermocline? 

Thermocline স্থক ? 

g. What is low intertidal zone? 

Low intertidal zone কানক বন ? 

h. Write one characteristic feature of deep sea fishes. 

গভীর সমুনের মানের দুটি ববস্থলষ্ট্য লখ।  



UNIT-II 

 

 
2. Answer any two questions of the followings. 

যে য োশ্ননো দটুি প্রশ্নের উত্তর দোও।                                                                                        5x2=10 

a. Write down the ecological importance of estuaries. What is epipelagic zone?   

Estuaries এর বাস্তুতন্ত্র গত গুরুত্ব গুস্থ লখ। Epipelagic zone স্থক ?               (3+2=5) 

b. Describe the main types of coral reefs with examples. 

Main type এর coral reef  গুস্থ উদাহরণ সহ আনাচনা কর।                             5 

c. Write down the main characteristic features of eutrophic and oligotrophic lakes.  

Eutrophic এবং oligotrophic lake এর প্রধান ববস্থলষ্ট্য গুস্থ লখ।           (2½ +2 ½=5) 

                     d.    Describe the modification of fins for the adaptation of hill stream fishes.  

                           What is continental shelf?  

                     াব থতয মানের অস্থভনযাজন এর জনয াখনার স্থক স্থক স্থরবতথন হনয়নে আনাচনা কর।  

                         Continental shelf স্থক ?                                                                                     ( 4+1=5) 

 

UNIT-III 

3. Answer any one question.      

যে য োশ্ননো এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও।                                                                1×10=10 

a. Describe the nitrogen cycle of a lake. What are the stages of a stream development? 

Lake এর nitrogen চক্রটি বণ থনা কর। নদী সৃটষ্ট্র স্থবস্থভন্ন য থায় গুস্থ স্থক ?     (6+4=10) 

b. Write down the different methods of clean up the marine oil spills. Describe thermal 

stratification of a lake with proper diagram.     

সামুস্থেক  oil spill স্থরষ্কার করার স্থবস্থভন্ন দ্ধস্থত গুস্থ লখ। একটি lake এর thermal 

stratification উযুক্ত স্থচত্র আনাচনা কর।                                                  (5+3+2=10) 
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