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Section-A 

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

each unit.           (2x5=10) 

Unit-1: Structure and Composition of Atmosphere 

a) What is solar constant? 

স ৌর ধ্রুবক কক? 

b) Define lapse rate. 

উষ্ণতা হ্রা  হাররর  ংজ্ঞা দাও। 

c) What is ice crystal? 

বরফকণা কক? 

Unit-2: Atmospheric Circulation 

a) Define Ekman spiral. 

‘Ekman spiral’ এর  ংজ্ঞা দাও। 

b) What is convection cell? 

পকরচলন কক্ষ কক? 

c) What is NLM? 

NLM কক? 

Unit-3: Extreme Events and Climatic Classification 

a) Define frontogenesis and frontolysis. 

‘Frontogenesis’ ও‘Frontolysis’ এর  ংজ্ঞা দাও। 

b) What is occluded front? 

‘Occluded Front’ কক? 

c) What is meant by moisture index? 

আর্দ্রতা  ূচক বলরত কক সবাঝ ? 

Section-B 

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

each unit.           (4x5=20) 

 



 
 

Unit-1: Structure and Composition of Atmosphere 

a) Explain the role of different factors determining amount of insolation on the earth. 

পকৃিবীপরৃে আগত স ৌর কবককররণর পকরমাণ কনয়ন্ত্রণকারী উপাদান  মহূ আরলাচনা 

কর। 

b) Examine in brief the impact of various types of temperature inversion on the surface 

weather. 

ভূপেৃস্থ আবহাওয়ার উপর কবকভন্ন প্রকার উষ্ণতার ববপরীরতের প্রভাব আরলাচনা কর। 

c) Describe the process by which lapse rate causes instability of air. 

সে প্রক্রিয়ার মাধ্েরম উষ্ণতা হ্রা  হার বায়ুর অকস্থরতা  ৃষ্টি করর তাহা বণ রনা কর। 

Unit-2: Atmospheric Circulation 

a) Explain the impact of pressure gradient force in the velocity and direction of winds. 

বায়ুর গকতরবগ ও প্রবাহপরির উপর বায়ুচাপীয় ঢারলর প্রভাব আরলাচনা কর। 

b) Analyse with suitable diagrams the index cycle of jet stream. 

উপেুক্ত কচরের  াহারেে সেট বায়ুর েীবন চি কবরেষণ কর। 

c) Distinguish between Tricellular Model and Walker Model on the general circulation of 

atmosphere. 

বায়ুমন্ডরলর  াধ্ারণ  ঞ্চালন  ম্পরকর ক্রেকক্ষ মরেল এবং ওয়াকার মরেল এর মরধ্ে 

পাি রকে কনরূপণ কর। 

Unit-3: Extreme Events and Climatic Classification 

a) Elaborate the thermodynamic modification of airmass. 

বায়ুপুরের তাপগতীয় পকরবতরন আরলাচনা কর। 

b) Distinguish between Koppen’s and Thornthwaite’s classification of climate. 

সকারপন এবং িরন্থওসয়ট  এর েলবায় ুকবভােরনর মরধ্ে পাি রকে কনরদরশ কর। 

c) What are the possible causes behind the past climate change? 

অতীরত েলবায়ু পকরবতররনর  ম্ভাবে কারণগুকল কক কক? 

 

Section-C 

 Answer any one question.                     (10x1=10)                            

3. Briefly explain the Berjeron-Findeisen theory on the origin of precipitation in temperate 

areas. 

মধ্ে অক্ষাংশীয় অঞ্চরল অধ্রক্ষপ  ৃষ্টির কবরেষরণ Berjeron-Findeisen তত্ত্ব  ংরক্ষরপ 

আরলাচনা কর। 
4. Examine the principal theories regarding origin of Indian monsoon. 

ভারতীয় সমৌ ুমী বায়ুর উৎপকি  ংিান্ত অনেতম তত্ত্বগুকল পে রারলাচনা কর। 

5. Describe the causes of origin and the structure of a tropical cyclone. 

িান্তীয় ঘূণ রবারতর উৎপকির কারণ ও তার গঠন বণ রনা কর। 
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