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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 প্রশ্নের পূণ ণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

Section-A 

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

from each unit.         (2 x 5=10) 
UNIT I: Soil geography 

a) What do you mean by soil catena? 

মৃত্তিকা কযাটেনা বলটে কী ববাঝ? 

b) What do you mean by humus? 

` ত্তিউমাস বলটে কী ববাঝ? 

c) Write down the full form of USDA. 

USDA এর সম্পূর্ ণ কথাটে বলখ । 

UNIT II: Biogeography 

d) What do you mean by Ecotone? 

ইটকাটোন বলটে কী ববাঝ? 

e) Differentiate between producer and decomposer.  

উে্পাদক এবং সংটেপক এর মটযয পাথ ণকয কর। 

f) Define the term Biome. 

বাট াম শব্দটে সংজ্ঞাত্ত ে কর।    

UNIT III: Human Behavior and its Impacts on Soil and Biosphere 

g) Mention different types of soil erosion processes. 

ত্তবত্তিন্ন যরটর্র মৃত্তিকা েট র প্রক্রি া উটেখ কর।  

h) Mention different types of biodiversity.  

ত্তবত্তিন্ন প্রকাটরর জীবববত্তিটের উটেখ কর। 

i) What is meant by social forestry? 

সামাক্রজক বনা ন বলটে কী ববাঝা ? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Section-B 

 

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

unit.           (4x5=20) 

 

UNIT I: Soil Geography 

 

a) Explain different influencing factors of soil structure. 

মৃত্তিকা কাঠাটমার ত্তবত্তিন্ন প্রিাবকারী  উপাদানগুত্তল সম্পটকণ বলখ। 

b) Describe Podzol soil profile. 

পডজল মৃত্তিকার বপ্রাফাইল বর্ ণনা কর। 

c) Mention important criteria used in land capability classification. 

িূত্তম সেমোর বেত্তর্বদ্ধকরটর্ বযবহৃে গুরুত্বপূর্ ণ মানদণ্ড উটেখ কর।  

 

UNIT II: Bio Geography 

 

d) Write about structure of energy flow in an ecosystem. 

একটে বাস্তুেটের শক্রি প্রবাটির কাঠাটমা সম্পটকণ বলখ। 

e) Differentiate between habitat and community. 

আবাস এবং সম্প্রদাট র মটযয পাথ ণকয বলখ।  

f) Describe the flow of the carbon cycle in the biosphere. 

বাট াক্রি াটর কাব ণন িটির প্রবাি বর্ ণনা কর। 

UNIT III: Human behavior and its impacts on soil and biosphere 

g) Write down different threats to biodiversity due to anthropogenic reasons. 

নেৃাক্রিক কারটর্ জীবববত্তিটেযর ত্তবত্তিন্ন ত্তবপদ সম্পটকণ বলখ। 

h) Mention different influencing factors of soil erosion. 

মৃত্তিকা েট র ত্তবত্তিন্ন প্রিাবশালী কারর্সমিূ উটেখ কর। 

i) Mention different strategies of forest resource conservation and its relationship with society.  

বনজ সম্পদ সংরেটর্র ত্তবত্তিন্ন বকৌশল এবং সমাটজর সাটথ এর সম্পটকণর উটেখ কর। 

Section-C 

3. Answer any one the following questions.        (10x1=10) 

 

a) Mention the role of climate and organism as soil-forming factors. 

মৃত্তিকা গঠটনর কারর্ ত্তিসাটব জলবা ়ু ও জীবকূটলর িূত্তমকা উটেখ কর। 

b) Give an account of the Taiga biome in terms of climate, floral and faunal characteristics. 

জলবা ়ু, উক্রিদ এবং প্রার্ীজ ববত্তশটযযর ত্তদক বথটক েইগা বাট াটমর ত্তবশদ ত্তববরর্ দাও । 

c) Explain different in-situ conservation strategies of biodiversity. 

জীবববত্তিেয সংরেটর্ ত্তবত্তিন্ন ইন-ত্তসেু বকৌশলসমূি বলখ। 

 

 


