
                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                              BKU/SP-IV/PHS/404/SEC-2//22 

 

1 
 

B. Sc. 4th Semester (Programme) Examination, 2021-22 

 

PHYSICS 

 

Course ID: 42410             Course Code: SP/PHS/404/SEC-2 

 

Course Title: Weather Forecasting (SEC T4) 

 

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.  

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি পূণণমান এর ক্ষনর্দণশক। 
পরীিার্ণীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব৷ 

 
Section-I 

 

1. Answer any five questions:                              (2x5=10) 

যয যকান পাাঁচক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও: 
 

(a) How does the atmospheric pressure change with altitude? 

উচ্চতার সঙ্গে বায়ুমন্ডলীয় চাপ কী ভাঙ্গব পররবরতিত হয়? 

(b) What is the importance of the presence of aerosols in the atmosphere? 

বায়ুমন্ডঙ্গল অ্যাঙ্গরাসঙ্গলর উপরিরতর গুরুত্ব কী?  

(c) What is insolation? 

ইনঙ্গসাঙ্গলশন কী? 

(d) Write a short note on thermograph. 

Thermograph -এর উপর একরি সংরিপ্ত িীকা ললখ। 

(e) What is mesopause? 

লমঙ্গসাপজ্ কী? 
                                                                    

(f) What is a hurricane warning? 

হাররঙ্গকন সতকিতা কী?                                                                                                          

(g) Define dew point temperature. 

রশরশরাঙ্ক -এর সংজ্ঞা দাও। 
 

(h) What does a weather balloon measure?  

আবহাওয়া লবলুন কী কী পররমাপ কঙ্গর? 

Please Turn Over 
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Section-II 

 

2. Answer any four questions:                                                                                    (5x4=20) 

যয যকান চারক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও:     

(a) Discuss about the significance of humidity in the atmosphere. What is hailstorm?             

                                                                                                                                 [4+1] 

বায়ুমন্ডঙ্গল আর্দ্িতার গুরূত্ব আঙ্গলাচনা কর। রশলাবৃরি কী? 

(b) What is air mass? Enumerate the conditions for development of air mass.           [1+4]                     

বায়ুপুঞ্জ কী? বায়ুপুঞ্জ গঠঙ্গনর শতিাবলী গুরল ললখ।  

(c) Describe a method for measuring atmospheric pressure. What do you mean by 

isobar?                                                                                                        [4+1] 

বায়ুমন্ডলীয় চাপ পররমাঙ্গপর একরি পদ্ধরত বর্িনা কর। সমঙ্গেষ লরখা বা সমচাপ লরখা বলঙ্গত কী 

লবাঝ? 

(d) Compare synoptic method and ensemble method of weather forecasting.                 [5] 

আবহাওয়ার পূবিাভাঙ্গসর ‘synoptic’ পদ্ধরত এবং ‘ensemble’ পদ্ধরত -এর তুলনা কর। 
 

(e) What is ozone layer and why is it important? How is stratospheric ozone formed?   

                                                                                                                                 [2+3] 

ওঙ্গ ানস্তর কী এবং ইহা গুরুত্বপূর্ি লকন?  স্ট্রাঙ্গিারিয়াঙ্গর ওঙ্গ ান কীভাঙ্গব সৃরি হয়?                                                                                                          

(f) How are wind speed and wind direction measured?                                                   [5] 

বায়ুেবাঙ্গহর গরতঙ্গবগ এবং বায়ুেবাঙ্গহর রদক কী ভাঙ্গব রনর্িয় করা হয়? 

 

Section-III 

3. Answer any one question:      (10x1=10) 

যয যকান একক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও: 

(a) (i)  What are clouds? Discuss their classification depending on height and shape.  

                                                                                                                                 [1+4]                                                                                                                                                                                       

লমঘ কী? উচ্চতা এবং আকৃরতর উপর রনভির কঙ্গর লমঙ্গঘর রবরভন্ন লের্ীরবভাগ গুরল সম্পঙ্গকি আঙ্গলাচনা 

কর। 
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                          (ii) How do weather maps help with weather forecasting?                                         [5]  

                          আবহাওয়ার মানরচত্র কী ভাঙ্গব আবহাওয়ার পূবিাভাঙ্গস সহায়তা কঙ্গর? 

(b) What is greenhouse effect? Write down the name of few greenhouse gases. Mention 

the different harmful consequences of greenhouse effect. Give a brief account of the 

different measures to be taken in preventing greenhouse effect?                  [2+2+3+3]                                                                                                                                                                                       

রিনহাউস েভাব কী? কঙ্গয়করি রিনহাউস গযাঙ্গসর নাম ললখ। রিনহাউস েভাঙ্গবর রবরভন্ন িরতকারক 

ফলাফল গুরল উঙ্গেখ কর। রিনহাউস েভাব েরতঙ্গরাঙ্গে েঙ্গয়া নীয় বযবিাসমূহ সম্পঙ্গকি আঙ্গলাচনা 

কর। 

 

                                                                  


