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দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক 

 

Section-A 

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

unit:           2×5=10 

 

Unit-I: Hydrology 

(a) Define Base Flow. 

Base Flow এর সংজ্ঞা দাও। 
(b) What is Juvenile Water? 

Juvenile Water ক্ষক?  
(c) Differentiate Aquitard from Aquiclude. 

Aquitard ও Aquiclude এর  মশ্নযয পার্ ণকয কর।  

Unit-II: Oceanography 

(d) What are Guyots? 

Guyots ক্ষক?  
(e) What do you mean by T-S Index? 

T-S সূচক বিশ্নে ক্ষক ববাঝ?  
(f) State the importance of Manganese Nodules. 

Manganese Nodules এর গুরুত্ব ক্ষবচার কর।  

Unit-III: Ocean Resources and Sea Level Change 

(g) What do you understand by Coral Bleaching? 

Coral Bleaching বিশ্নে ক্ষক ববাঝ?  
(h) Define Spilling Breakers. 

Spilling Breakers এর সংজ্ঞা দাও।  
(i) What is Eustatic change of sea level? 

সমুদ্র েশ্নির Eustatic পক্ষরবেণে ক্ষক? 

 

 

 



Section-B 

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

unit:           4×5=20 

Unit-I: Hydrology 

(a) Discuss the various stages of the Run-off Cycle as proposed by Horton. 

Horton প্রস্তাক্ষবে জিপ্রবাহ চশ্নের ক্ষবক্ষিন্ন পর্ ণায়গুক্ষির ক্ষববরণ দাও। 
(b) Mention with diagram the various components of a drainage basin. 

েদী অববাক্ষহকার ক্ষবক্ষিন্ন উপাদােগুক্ষি ক্ষচত্রসহ উশ্নেখ্ কর।  
(c) Briefly explain Darcy’s Law with reference to groundwater movement. 

বিৌমজি পক্ষরবহশ্নের সাশ্নপশ্নি –র সূত্র সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর।  

Unit-II: Oceanography 

(d) How are Mid-oceanic Ridges formed? 

মযয সাগরীয় শশিক্ষশরা ক্ষকরুশ্নপ গঠিে হয়?  
(e) Highlight the major chemical properties of ocean water. 

সমুদ্র জশ্নির মুখ্য রাসায়ক্ষেক শবক্ষশষ্ট্যগুক্ষি আশ্নিাকপাে কর।  
(f) Identify the key determinants of ocean water temperature. 

সমুদ্র জশ্নির উষ্ণোর প্রযাে ক্ষেশ্নদণশকগুক্ষি ক্ষচক্ষিে কর।  

Unit-III: Ocean Resources and Sea Level Change 

(g) Discuss the formation of barrier reefs. 

প্রবাি প্রাচীশ্নরর উৎপক্ষি বণ ণো কর।  
(h) Classify marine resources and give examples of them. 

সমুদ্র সম্পশ্নদর ক্ষবিাজে কর এবং োশ্নদর উদাহরণ দাও।  
(i) How does climate change affect sea level? 

জিবায়ু পক্ষরবেণে ক্ষকরূশ্নপ সমুদ্র েিশ্নক প্রিাক্ষবে কশ্নর?  

Section-C 

Answer any one question.        10×1=10 

3. ‘Global Hydrological Cycle is a closed system.’ Justify the statement. 

     ‘ক্ষবশ্ববযাপী জিচে একঠি বদ্ধ েন্ত্র’। ক্ষববকৃ্ষেঠির সেযো র্াচায় কর।  

4. Evaluate the Equilibrium Theory of tides by highlighting its limitations. 

    বজায়ার িাাঁিার সীমাবদ্ধো উশ্নেখ্ সহ ইহা পর্ ণাশ্নিাচো কর।  

5. Explain the objectives and methods of Watershed Management. 

     জিক্ষবিাজজকা বযবস্থাপোর উশ্নেশয ও পদ্ধক্ষেগুক্ষি আশ্নিাচো কর।  

 

 

 

 


