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দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

Section-A 

 

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

(a) Define soil. 

মৃত্তিকার সংঞ্জা দাও। 
(b) In which parts of India is laterite soil found? 

ভারতের ককান অঞ্চতে েযাতেরাইে মৃত্তিকা পাওযা যায? 

(c) What is soil texture? 

মৃত্তিকার গ্রথন ত্তক? 

(d) What do you mean by soil degradation? 

মৃত্তিকার অবনমন বেতে ত্তক কবাঝ?  

(e) What are autotrophs? 

স্বতভাজী কাতক বতে? 

(f) Define biome. 

বাতযাতমর সংঞ্জা দাও। 
(g) What is Food Web? 

খাদয জাত্তেকা  ত্তক? 

(h) What is meant by 10 per cent law? 

১০ শোংতশর সূত্র বেতে ত্তক কবাঝ?  

 

Section-B 

 

2. Answer any five questions in all       (4 x 5=20) 

 

a) Describe the profile characteristics of Podzol Soil. 

পডজে মৃত্তিকার করাফাইে ববত্তশষ্ট্যগুত্তে বর্ ণনা কর। 
(a) Discuss different types of soil structure. 

ত্তবত্তভন্ন ধরতনর মৃত্তিকা গঠন সম্পতকণ আতোচনা কর। 
(b) What is soil organic matter? Write its importance. 

মৃত্তিকার বজব বস্তু কাতক বতে? এর গুরুত্ব আতোচনা কর। 



(c) Briefly discuss the consequences of soil erosion. 

সংতেতপ মৃত্তিকা েতযর ফোফে আতোচনা কর। 
(d) Mention the differences between biotic and abiotic components of the biosphere. 

জীবমন্ডতের বজব ও অজজব উপাদাতনর মতধয পাথ ণকয উতেখ কর। 
(e) Write the properties of ecosystem. 

বাস্তুেতের ববত্তশষ্ট্যগুত্তে কেখ। 
(f) Discuss the different types of ecological pyramid. 

বাস্তুেতের ত্তবত্তভন্ন ধরতনর ত্তপরাত্তমড গুত্তে আতোচনা কর। 
(g) Distinguish between carnivores and herbivores. 

Carnivores ও Herbivores মতধয পাথ ণকয কর। 
(h) Explain the carbon cycle. 

কাব ণন চতের বযাখযা দাও। 

 

Section C 

 

3.  Answer any one of the following questions:       (10 x 1 = 10)   
 

(a) Mention in detail the characteristic features of Tropical rainforest. 

োন্তীয বষৃ্টষ্ট্ অরতনযর ববত্তশষ্ট্যগুত্তে ত্তবস্তাত্তরে ভাতব আতোচনা কর।  
(b) Discuss the causes and consequences of deforestation. 

অরর্য ত্তনধতনর কারন ও ফোফে আতোচনা কর । 
 


