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Sec-A 

1. Answer any five questions in all selecting at least one but not more than two from each unit. (2 x 5=10) 

Unit-1: Hydrology 

a) What do you mean by Cryology? 

ক্রায় ালজি বলয়ে কি ববাঝ ? 

b) Define infiltration capacity? 

অনুস্রবন ক্ষমতার সংজ্ঞা দাও। 

c) Define hydrograph. 

হাইড্রগ্রায়ের সংজ্ঞা দাও। 

Unit-2: Oceanography 

a) What is T-S Diagram? 

‘T-S কিত্র কি? 

b) What is ‘guyot’? 

গা ট কি? 

c) What is meant by ‘thermocline’? 

d) ‘Thermocline’ বলয়ে কি ববাঝ ? 

Unit-3: Ocean Resources and Sea Level Change. 

a) Define ‘barrier reef’. 

‘Barrier reef’ এর সংজ্ঞা দাও। 

b) Define ‘spring and neap tide. 

‘ভরা বিা ার’ ও ‘মরা বিা ার’ এর সংজ্ঞা দাও। 

c) What do you mean by ‘plunge point’? 

প্লাঞ্জ পয় ন্ট বলয়ে কি ববাঝ ? 

Sec-B 

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

 

Unit-1: Hydrology 

 

a) Distinguish between ‘porosity’ and ‘permeability’ of rocks. 

‘সকিদ্রো’ ও ‘প্রয়বশ্যো’ র ময়যয পার্ থিয কিয়দথশ্ ির। 

b) Examine the role of microwatershed management in a drainage basin of plateau area. 

মাল্ভূকম অঞ্চয়লর িদী অববাকহিা  কু্ষদ্র িলকবভাজিিা বযবস্থাপিার ভূকমিা পর্ থায়লািিা ির। 

c) Mention the factors controlling ground water storage. 

বভৌমিল সঞ্চয় র কি ন্ত্রিগুকল উয়েখ ির। 



Unit-2: Oceanography 

a) Explain in brief the factors controlling salinity in ocean water. 

সমুদ্রিয়লর লবিোর কি ন্ত্রিগুকল সংয়ক্ষয়প  আয়লািিা ির। 

b) Explain the characteristics of the major water masses in Atlantic Ocean. 

আটলান্টিক মহাসাগররর অনযতম জলরান্টি গুন্টলর ববন্টিষ্ট্য আরলাচনা কর । 
c) Elaborate the role of plate tectonics in the formation of oceanic relief features. 

মহাসাগর েলয়দয়শ্র কবকভন্ন ভূকিত্র গঠয়ির পশ্চায়ে পাে সংস্থায়ির ভূকমিা কববেৃ ির। 

Unit-3: Ocean Resources and Sea Level Change 

a) Describe the factors of formation of coral reefs. 

প্রবাল প্রািীর গঠয়ির উপাদািগুকল বর্ থিা ির। 

b) Explain different tide producing forces. 

বিা ার ভাাঁটা সৃষ্টির কবকভন্ন িারর্সমূহ আয়লািিা ির। 

c) Explain the causes of sea level fluctuation during geological history of the earth. 

পকৃর্বীর ভূোজিি ইকেহায়স সমুদ্রেল ওঠািামার িারর্সমূহ আয়লািিা ির।  

 

Sec-C 

 

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

3. Briefly explain the runoff cycle in a drainage basin. 

একটট নদী অববান্টহকায় জল্প্রবাহ চক্র সংয়ক্ষয়প  আয়লািিা ির। 

4. Examine the role of different components of hydrological cycle in maintaining global water budget. 

সমগ্র পকৃর্বীর িলবায়িট কিয থারয়র্ িলিয়ক্রর কবকভন্ন উপাদাি্ সমূয়হর ভূকমিা পর্ থায়লািিা ির। 

5. Critically evaluate the theories regarding the origin of coral reefs and atolls. 

প্রবাল প্রািীর ও প্রবাল দ্বীয়পর উৎপকি সম্পয়িথ কবকভন্ন েয়ির সমায়লািিামূলি আয়লািিা ির। 
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