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Section-A 

1. Answer any five questions in all, selecting at least one but not more than two from 

each unit:                                        (2×5= 10)             

প্রতিটি  একক থেকক কমপকে একটি তকন্ত অনতিক দুটি প্রকের উত্তরসহ থমোি  পোাঁচটি 

প্রকের উত্তর দোও। 

Unit–I: Structure and Composition of Atmosphere 

a) State two significant roles of water vapour in atmosphere. 

বোযুমণ্ডকে উপতিি জেীয বোকের দুটি গুরুত্তপূর্ ণ ভূতমকো থেখ। 

b) What is Aerosol? 

একরোসে তক? 

c) Why does temperature increase in the stratosphere? 

স্ট্রোকিোস্ফিযোকর উষ্ণিো বসৃ্ফি পোয থকন? 

Unit–II: Atmospheric Circulation 

d)  What is pressure gradient? How it is related to wind speed? 

বোযুচোকপর ঢোে তক? তকভোকব ইহো বোযুর গতিকবগ এর সোকে সম্পতকণি? 

e) What is the difference between Convection and Advection? 

কনকভকশন এবং অযোডকভকসোন এর মকিয পোে ণকয তক? 

f) Which two factors influence the magnitude of the Coriolis force? 

থকোতরওতেস শস্ফি থক প্রভোতবি ককর এমন দুটি উপোদোন তক? 

Unit–III: Extreme Events and Climatic Classification 

g) What is Moisture Index? 

বোস্প সূচক তক?  



h) What two phenomena are driven by the imbalance of heat that exist between the tropics 

and poles? 

উষ্ণিোর িোরিকমযর জনয ক্রোন্তীয ও থমরু অঞ্চকে উদ্ভূি দুটি তবষয তক? 

i) What is latent heat? 

েীনিোপ তক? 

Section–B 

2. Answer any five questions in all, selecting at least one but not more than two from each 

unit:             4×5=20 

    প্রতিটি  একক থেকক কমপকে একটি প্রকের উত্তরসহ থমোি চোরটি প্রকের উত্তর দোও। 

Unit–I: Structure and Composition of Atmosphere 

a) Describe the Bergeron Process of precipitation. 

অিকেপকনর বোরকজরকর্র পিতিটি বর্ ণনো কর। 

b) Briefly describe the factors influencing insolation. 

থসৌর তবতকরর্ এর উপোদোন গুতে সংকেকপ বর্ ণনো কর I 

c) Discuss the processes through which the earth- atmosphere system maintain heat balance. 

পতৃেবী-বোযুমণ্ডকের িোকপর ভোরসোময রেোর পিতি আকেোচনো কর। 

Unit–II: Atmospheric Circulation 

d) Explain briefly how does El Niño influence the global climate? 

তবশ্ববযোপী জেবোযু থক এে তনকনো তকভোকব প্রভোতবি ককর িো সংকেকপ বযোখযো কর। 

e) Why are deserts located on the western parts of the continents in the tropical belt? 

ক্রোন্তীয অঞ্চকের মহোকদশ গুতের পস্ফিম প্রোকন্ত থকন মরুভূতম অবিোন ককর? 

f) Describe the single cell circulation model of global atmospheric circulation. 

তবশ্ববযোপী বোযুমণ্ডেীয সঞ্চোেকনর একককোষী সঞ্চোেন  মকডেটি বর্ ণনো কর।  

Unit–III: Extreme Events and Climatic Classification 

g) Compare the temperature and moisture characteristics of the following air masses: 

cP, mP, mT and cT 

তনম্নতেতখি বোযুপুঞ্জগুতের উষ্ণিো ও আর্দ্ণিোর ববতশষ্ট্যগুতে িুেনো কর: cP, mP, mT and cT 

h) Describe the initial stage in the formation of a mid-latitude cyclone. 

মিয অেোংশীয ঘূতর্ ণঝক়ের উৎপতত্তর প্রোরতিক পর্ ণোযটি বর্ ণনো কর। 

i) Briefly describe the human impacts on global climate. 

তবশ্ববযোপী জেবোযুর উপর মোনুকষর প্রভোবগুতে সংকেকপ আকেোচনো কর। 

 

 

 



 

Section–C 

Answer any one question        1 X 10=10 

যেক োন এ টি প্রকের উত্তর দোও   

3. Discuss Koppen's climate classification scheme in detail. 

থকোকপকনর জেবোযরু থেতর্তবভোগ এর পতরকল্পনোটি পুঙ্খোনুপুঙ্খ আকেোচনো কর। 

4. Describe the characteristics of different types of fronts. 

তবতভন্ন িরকনর ফ্রন্ট এর ববতশষ্ট্য গুতে বর্ ণনো কর। 

5. Illustrate the challenges and solutions of climate change in India. 

ভোরকির জেবোয ুপতরবিণকনর চযোকেঞ্জ এবং সমোিোন গুতে বযোখযো কর। 

 

 

 

 


