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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. 

 

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)  

প্রতিটি ইউতিি থেকে েমপকে এেটি অেচ অিতিে দুটি প্রকের উত্তরসহ থমোি পোাঁচটি  

প্রকের উত্তর  দোও।       
 

UNIT I: Soil geography 
 

a) Define Eluviation. 

এলুতিকেশি- এর সংজ্ঞো দোও।  
b) What do you mean by Hygroscopic water? 

হোইকরোস্কতপে জল তে?  
c) What is C:N ratio? 

C:N অিুপোি তে?  

 

UNIT II: Biogeography 
 

d) What is Net Primary Productivity? 

িীি প্রোেতমে উৎপোদিশীলিো তে?  
e) What do you mean by Climax community? 

Climax সম্প্রদোে বলকি তে থবোঝ?  
f) How does Nitrogen Fixation take place? 

িোইকরোকজি তিতিেরণ তেরূকপ সংঘটিি হে?  

 

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

g) What is Mulching? 

Mulching তে?  

h) Distinguish between ‘in-situ’ and ‘ex-situ’ conservation. 

‘In-situ’ এবং ‘ex-situ’ সংরেকণর মকিে পোে থেে তিকদথশ ের।  
i) What is Ecological Equivalent? 

বোস্তুিোতিে সমিুলে তে?  

 

 

 



Section-B 

 

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

each unit.                                 (4x5=20)  

প্রতিটি ইউতিি থেকে েমপকে এেটি অেচ অিতিে দুটি প্রকের উত্তরসহ থমোি পোাঁচটি  

প্রকের উত্তর  দোও।       

UNIT I: Soil Geography 

 

a) Distinguish between ‘solum’ and ‘regolith’. 

‘থসোলোম’ ও ‘থরক োতলে’ এর মকিে পোে থেে তিকদথশ ের।  
b) Discuss the importance of pH in soil. 

মৃতত্তেোে pH এর গুরুত্ব বণ থিো ের। 
c) Explain the process of Laterization. 

Laterization প্রক্রিেোর তববরণ দোও।  

 

UNIT II: Bio Geography 
 

d) Explain the concept of bio pyramid.  

জীব তপরোতমড িোরণোর বেোখ্েো দোও।  
e) State the components of detritus food chain. 

থডটরিোস খ্োদে শঙৃ্খকলর উপোদোিগুতল উকেখ্ ের।  
f) Explain trophic levels of ecosystem with a suitable sketch.  

উপযুক্ত তচত্রসহ বোস্তুিকির খ্োদেস্তরগুতলর তববরণ দোও। 
 

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

g) Discuss the impact of deforestation on mangrove covered active delta. 

মেোিকরোি অরিেোবিৃ সক্রিে ব-দ্বীকপ বেৃকেদকির প্রিোব আকলোচিো ের।  
h) What is the necessity of conservation of biodiversity? 

জীবববতচত্রে সংরেকণর প্রকেোজিীেিো তে?   
i) Identify the major benefits of social forestry. 

সোমোক্রজে বিসৃজকির প্রিোি সুফলগুতল তচতিি ের।  
 

Section-C 

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

থয থেোকিো এেটি প্রকের উত্তর দোও।    
a) “Laterite and Podzol are both Pedalfers but their profile characteristics are different.” 

– Elucidate. 

“লেোকিরোইি ও পডজল উিকেই থপডোলফোর মৃতত্তেো তেন্তু িোকদর থপ্রোফোইল চতরত্র 

তিন্ন”- বেোখ্েো ের।  
b) Discuss soil classification scheme given by USDA. 

USDA প্রদত্ত মৃতত্তেো তবিোজি পতরেল্পিোর তববরণ দোও।  
c) Discuss the impact of deforestation on the physical and social environment. 

প্রোেৃতিে ও সোমোক্রজে পতরকবকশর উপর বেৃকেদকির প্রিোব আকলোচিো ের। 

 

 

___________  


