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Candidates are required to give their answers in their own words 

as far as practicable. 

 

The figures in the margin indicate full marks 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক 

 

Section-A 

1. Answer any five questions.                                                                           (2 x 5=10) 

 

a) What is Capillary Water? 

কৈশিৈ জল শৈ? 

b) Differentiate between Evapotranspiration and Potential Evapotranspiration.                                                          

বাষ্পীয় প্রস্বেদন এবং সম্ভাবয্ বাষ্পীয় প্রস্বেদন এর মস্বযয পার্ থৈয শনর্ থয় ৈর।    

c) What is meant by Vadose layer?                                                                                                                           

Vadose layer বলস্বে শৈ ববাঝায়? 

d) What is Through Flow?                                                                                                                                                    

অন্তঃপ্রবাহ বলস্বে  শৈ ববাঝ  ? 

e) What is meant by Global Water Balance?  

f) পশৃর্বীর জস্বলর ভারসাময বলস্বে  শৈ ববাঝায় ? 

g) Mention the causes of Langmuir Circulation in ocean. 

       মহাসাগস্বরর Langmuir Circulation-এর ৈারর্  শৈ ? 

h) What is ‘Continental Rise’?  

মহীজাগান শৈ? 

i) Mention some important inorganic marine resources.                                                                                     

ৈস্বয়ৈটি গুরুত্বপূর্ থ অজজব সামুশিৈ সম্পস্বদর নাম 

বলখ। 

 

Section-B 

2. Answer five questions in all selecting at least 2 from each unit.                (4 x 5=20) 

Unit-1: Hydrology 

 

a) How does the water cycle relate to the other biogeochemical cycles? 

জলচক্র ৈীভাস্বব  অনযানয ভূ-রাসায়শনৈ চস্বক্রর  সস্বে সম্পশৈথে? 



b) Mention the importance of Rainwater Harvesting. 

          Rainwater Harvesting-এর গুরুত্বগুশল বর্ থনা ৈর। 

c) Explain how urban spread disfavor ground water recharge. 

নগস্বরর শবস্তার ৈীভাস্বব বভৌমজস্বলর পুনন থবীৈরর্ -এ বাযা বদয় ো সংস্বেস্বপ বর্ থনা ৈর। 

d) Explain the different factors that controls the movement of ground water. 

ভূগভথস্থ জস্বলর স্থানান্তর শনয়ন্ত্রর্ৈারী   শবষয়গুস্বলা সম্পস্বৈথ সংস্বেস্বপ আস্বলাচনা ৈর। 

 

Unit-2: Oceanography 

e) Mention the causes of origin of sub marine canyons.                                                                                       

সামুশিৈ শগশরখাস্বের উৎপশির ৈারর্গুস্বলা বলখ । 

f) What do you mean by temperature and salinity diagram?                                                                                         

োপমাত্রা ও লবর্োর বলখশচত্র   বলস্বে শৈ ববাঝায় ? 

g) Distinguish between ‘spring tide’ and ‘neap tide’.                                                                                               

ভরা বৈািাল ও মরা বৈািাল-এর মস্বযয পার্ থৈয শনর্ থয় ৈর। 

h) What are the various controls on the circulation of ocean water?                                                         

সমুস্বির জস্বলর সঞ্চালস্বনর শবশভন্ন শনয়ন্ত্রৈগুস্বলা শৈ শৈ? 

 

 

Section-C 

3. Answer any one question.                                                                           (1 x 10=10) 

 

a) Explain the different stages of runoff cycle with diagram.                                                                                    

জিপ্রবাহ চশ্নের শবশভন্ন পর্ থায়গুশল শচত্রসহৈাস্বর বযাখযা ৈর।  

b) Explain in brief the causes of variation in ocean water salinity.                                                                               

সংস্বেস্বপ সমুি জস্বলর লবর্োর শবশভন্নোর ৈারর্গুশল বযাখযা ৈর । 

c) Classify various landforms developed by Corals and mention their characteristics.                                                   

প্রবাি দ্বারা গটিে শবশভন্ন ভূশমরূস্বপর বেনীশবনযাস ৈর এবং োস্বদর কবশিষ্ট্যগুশল বলখ । 

 

 


