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Sec-A 

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

 

a) Define ‘asteroid’ and ‘meteoroid’. 

‘গ্রহানু’ এবং ‘উল্কানু’ র সংজ্ঞা দাও। 

b) What is ‘isostatic gravity anomaly’? 

সমস্থিস্থিক মহাকর্ ষ স্থবচ্যস্থি স্থক? 

c) Define ‘root and antiroot’. 

‘Root’ ও antiroot’ এর  সংজ্ঞা দাও। 

d) What is meant by ‘jig-saw fit’? 

‘Jig-saw fit’ বলতি স্থক ববাঝ ?  

e) What do you mean by ‘magnetic strip reversal’? 

বচ্ৌম্বকীয় পটি প্রস্থিবিষন বলতি স্থক ববাঝ ? 

f) Define ‘Ophiolite’ and ‘Green Schist’. 

‘Ophiolite’ ও ‘Green Schist’ এর সংজ্ঞা দাও। 

g) Define ‘Hogback’ and ‘Cuesta’. 

‘Hogback’ও ‘Cuesta’ এর সংজ্ঞা দাও। 

h) What is dynamic equillibrium? 

গস্থিশীল সাময স্থক? 

 

Sec-B 

2. Answer five questions in all, selecting at least one but not more than two from each unit.(4 x 5=20) 

 

Unit-1: Earth-Origin and Evolution 

a) Represent the geological timescale, mentioning the eons, eras, periods and epochs.  

Eon, Era, Period ও Epoch এর উতেখ সহ ভূিাত্ত্বিক সময় সারস্থন উপিাপন কর।  

b) Distinguish between ‘lithosphere’ and ‘asthenosphere’. 

c) ‘স্থলত াত্ত্বিয়ার’ ও ‘আতিতনাত্ত্বিয়ার’ এর মতযয পা ষকয স্থনতদষশ কর। 

d) Explain with diagrams the different types of isostatic compensation around the earth. 

পসৃ্থ বীজতুে  সমস্থিস্থিক পস্থরপূরণ স্থচ্ত্রসহকাতর  বযাখযা কর। 

 



 

Unit-2: Tectonic Theories and Processes 

e) Explain the forces responsible for drifting of continents according to Wegener.  

ওতয়গনাতরর মতি মহাতদশ সমূতহর সঞ্চরতণর পশ্চাতি দায়ী বল আতলাচ্না কর। 

f) Describe various types of plate margins. 

স্থবস্থভন্ন প্রকার পাি সীমাতের বণ ষনা দাও। 

g) Explain the causes of formation of ‘Pacific Ring of Fire in the light of Plate Tectonic Theory. 

পাি সংিান িতির আতলাতক ‘প্রশাে মহাসাগরীয় আলক বলয়’ কারণসমূহ আতলাচ্না কর। 

 

Unit-3: Process Geomorphology 

h) Explain the process of formation of inverted topography in young fold mountain areas. 

নবীন ভস্থিল পাব ষিয অঞ্চতল স্থবপরীি ভুস্থমরূপ গঠতনর প্রত্ত্বিয়া বযাখযা কর। 

i) Describe various elements of hillslopes with suitable diagram. 

উপযুক্ত স্থচ্ত্র সহতযাতগ পাব ষিয ঢাতলর স্থবস্থভন্ন উপাদানগুস্থলর বযাখযা দাও। 

j) Distinguish between Davis and Penck’s model of landscape evolution. 

বেস্থভস ও বপতের ভূস্থমরূপ স্থববিষন িতির মতযয পা ষকয স্থনরূপণ কর। 

 

Sec-C 

3. Answer any one question.         (10 x 1= 10) 

 

a) Examine Airy and Pratt’s models of isostasy. 

সমস্থিস্থি সংিাে  Airy ও Pratt এর মতেল পয ষাতলাচ্না কর। 

b) Explain in brief the evidences in support of Sea-Floor spreading. 

সমুদ্র িলতদশ সঞ্চরণ িতির সপতে স্থবস্থভন্ন প্রমাণসমূহ আতলাচ্না কর। 

c) Enumerate the chief features of the nine morphogenetic regions as proposed by L.C. Peltier. 

L.C Peltier প্রস্তাস্থবি নটি মরফতজতনটিক অঞ্চতলর মুখয ববস্থশষ্ট্যগুস্থল আতলাচ্না কর। 
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