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B.Sc. Semester VI (Programme) Examination, 2021-22 

Sub: Geography 

Course ID: 61918     Course Code: SP/GEO/601/DSE-1B 

Course Title: PROG DSE-1B: Soil and Biogeography 

 Full Marks: 40                         Time: 2 Hours 

The figures in the margin indicate full marks 

Candidates are required to give their answer 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 of the following questions:                                     (2×5=10)                   

যে য োন ো পোাঁচটি প্রনের উত্তর দোও।    

a) What is solum?                                                                                                                                                                       

য োলোম ক  ? 

b) Define soil pH.                                                                                                                                                                  

মৃকত্ত োর pH এর  ংজ্ঞো দোও।  
c) What do you mean by hardpan?                                                                                                                             

হোর্ডপযো  বলনে  েুকম ক  যবোঝ? 

d) What is meant by humification?                                                                                                                   

কহউকমকিন শ  বলনে ক  যবোঝোয়?  

e) What is Ecotone?                                                                                                                                                            

ইন োনিো  ক ? 

f) Distinguish between GPP and NPP?                                                                                                                                 

GPP ও NPP মনযয পোর্ ড য্  র।                                                      
g) Define Ecosystem.                                                                                                                                                     

বোস্তুেনের  ংজ্ঞো দোও। 
h) What do you mean by detritus food chain?                                                                                                                          

  ডরীয় খোদযজোল বলনে েুকম ক  যবোঝ? 

 

 

Section B 

 

2.  Answer any five of the following questions:                               (5×4=20) 

যে য োন ো পোাঁচটি প্রনের উত্তর দোও।    

a) Classify soil on the basis of its texture.                                                                                    

গ্ৰর্ন র উপর কিকত্ত  নর মৃকত্ত োর যেণীকবিোগ  র। 
b) Briefly discuss the processes of laterization.                                                                                                                             

 ংনেনপ লযোনিরোইনজশ  প্রক্রিয়োটি আনলোচ ো   র।  



 

c) Mention the different types of soil erosion processes?                                                                                                           

মৃকত্ত ো েনয়র কবকিন্ন প্রক্রিয়োগুকল উনেখ  র। 
d) Discuss the importance of soil pH.                                                                                                                         

মৃকত্ত োর pH এর গুরুত্ব আনলোচ ো  র। 
e) Differentiate between food chain and food web.                                                                                                             

খোদয শঙৃ্খল ও খোদযজোকল োর  মনযয পোর্ ড য ক রুপ   র।  
f) Define Biosphere mentioning its extent.                                                                                           

জীবমন্ডনলর কবস্তোর উনেখ  হ েোর  ংজ্ঞো দোও। 
g) What is Nitrogen Cycle? Explain it.                                                                                                                                   

 োইনরোনজ  চি ক ? এটিন  বযোখযো  র। 
h) What do you mean by ecological niche? Explain with suitable example.                                                                                                                                           

বোস্তুেোকে   ুলুকি বলনে ক  যবোঝ? উপেুক্ত উদোহরণ হ বণ ড ো দোও।  

 

Section C 

 

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

যে য োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোও।    

 

a) What is soil catena? Explain the role of climate and natural vegetation in soil 

formation.           2+4+4                                    

মৃকত্ত োর  য্োনি ো ক ? মৃকত্ত োর উৎপকত্তনে জলবোয় ুও স্বোিোকব  উক্রিনদর িূকম ো 

বযোখযো  র।                    
b) What is Edge Effect? Make a comparative discussion on Topical Rainforest Biome 

and Taiga Biome.                  2+8 

প্রোন্তীয় প্রিোব ক ? িোন্তীয় বটৃি অর য বোনয়োম ও েইগো বোনয়োম এর মনযয এ টি 

েুল োমূল  আনলোচ ো  র। 
c) Explain the principal methods of soil conservation in mountainous areas. 

পোব ডেয অঞ্চনল মৃকত্ত ো  ংরেনণর প্রযো  য ৌশলগুকল  আনলোচ ো  র। 
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