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Sec-A
(2 x 5=10)

1. Answer any five questions.
a) Define ‘aquiclude’ and ‘aquifuge’
‘Aquiclude’ ও ‘Aquifuge’ এর সংজ্ঞা দাও।
b) Name the two most important components of hydrologic cycle.
জলচক্রের দুটি সর্াধিক
ব
গুরুত্বপূর্ উপাদাক্রের
ব
োম কর।
c) Mention two reasons for rapid ground water depletion in recent years.
সাম্প্রধিক কাক্রল দ্রুি ভ ৌমজল ক্ষরক্রর্র দুটি কারর্ উক্রেখ কর।
d) Define ‘connate water’.
‘কক্রেি জক্রলর’ সংজ্ঞা দাও।
e) What is meant by ‘infiltration’?
‘অেুস্রর্ে’ র্লক্রি ধক ভর্াঝ ?
f) Define ‘spring tide’.
রা ভজায়াক্ররর সংজ্ঞা দাও।
g) What is ‘abyssal plain’?
‘Abyssal সম ু ধম’ ধক?
h) Define ‘atoll’.
প্রর্াল দ্বীক্রপর সংজ্ঞা দাও।

Sec-B
2. Answer five questions in all selecting at least 2 from each unit.

(4 x 5=20)

Unit-1: Hydrology
a) Mention the controlling factors of run off in plateau fringe areas.
মাল্ ু ধম প্রান্তর্িী অঞ্চক্রল জলপ্রর্াক্রের ধেয়ন্ত্রক সমূে উক্রেখ কর।
b) Examine the role of infiltration in ground water recharge.
ভ ৌমজল পুেের্ীকরক্রর্
ব
অেুস্রর্ক্রের ূ ধমকা র্যাখযা কর।
c) Explain how the rain water harvesting can be used as an alternative means of water resources in urban
areas.
ধকরূক্রপ র্ৃটিজল সংরক্ষর্ শেরাঞ্চক্রল ধর্কল্প জলসম্পদ ধেসাক্রর্ র্যর্োর করা যায় িা র্র্ো
ব কর।
d) Explain the various methods of watershed management.
জলধর্ াজজকা র্যর্স্থাপোর ধর্ধ ন্ন পদ্ধধিগুধল র্র্ো
ব কর।

Unit-2: Oceanography
e) Explain in brief the reasons behind salinity differences in major oceans.
মোসাগরসমূক্রে লর্েিার িারিক্রমযর পশ্চাক্রি কারর্সমূে র্যাখযা কর।
f) Elaborate the different types of coral reefs formed in tropical oceans.
োন্তীয় সমুক্রে গটিি ধর্ধ ন্ন প্রকার প্রর্াল প্রাচীর র্র্ো
ব কর।
g) Distinguish between ‘wave’ and ‘tide’.
‘িরঙ্গ’ ও ‘ভজায়াক্ররর’ মক্রিয পার্কয
ব ধেরূপর্ কর।

Sec-C
(10 x 1= 10)

3. Answer any one questions.
a) Classify oceanic deposits according to their composition and location.
সংরচো ও অর্স্থাক্রের উপর ধে র
ব কক্রর সামুধেক অর্ক্রক্ষক্রপর ধর্ াজে কর।
b) Describe with diagrams different types of tides on earth.
ধচত্র সেক্রযাক্রগ পৃধর্র্ীক্রি ধর্ধ ন্ন প্রকার ভজায়ার- াাঁিা আক্রলাচো কর।
c) Explain in brief the reasons behind temperature variation of sea water.
সমুেজক্রল উষ্ণিার বর্ষক্রমযর পশ্চাক্রি ধর্ধ ন্ন কারর্সমূে র্র্ো
ব কর।
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