B.A. /B.Sc. 6th Semester (Honours) Examination, 2021 (CBCS)
Subject: Geography
Course: DSE – 4 (Soil and Biogeography)
Time: 3 Hours

Full Marks:60

The figures to the right indicate full marks for questions. Candidates are requested to give
their answers in their own words as far as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলী প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক। পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর
ক্ষদশ্নে হশ্নব।

SECTION - A
Answer any six questions from the following

6×5=30

যে য োন ো ছয়টি প্রনের উত্তর দোও.

1. Write down the role of eluviation and illuviation processes in the formation of an
ideal soil profile.
একটি আদশ েমৃক্ষত্তকার পক্ষরশ্নলখ্ সৃটিশ্নে eluviation এবং illuviation প্রক্রিয়াগুক্ষলর ভূ ক্ষমকা
উশ্নেখ্ কর।

2. Analyse the formation of the profiles of the Podzol soil.
পডসল মৃক্ষত্তকার ক্ষবক্ষভন্ন স্তর ক্ষকভাশ্নব সৃটি হয়? ক্ষবশ্নেষণ কর।

3. Analyse the role of Organic Carbon in the soil.
মৃক্ষত্তকার জেব কাবশ্ননর
ে
ভূ ক্ষমকা ক্ষবশ্নেষণ কর।

4. Describe the causes of soil degradation.
মৃক্ষত্তকা অবনমশ্ননর কারণ বযাখ্যা কর।

5. How can you differentiate between Habitat and Niche?
Habitat এবং Niche এর মশ্নযয পার্থকয
ে ক্ষনরুপন কর.
6. Write a short note on the energy flow in an ecosystem with the explanation of the
laws of energy exchange.

শক্রি ক্ষবক্ষনমশ্নয়র েশ্নের পক্ষরশ্নপ্রক্ষিশ্নে শক্রি প্রবাহ এর উপর একটি টিকা ললশ্নখ্া।

7. Briefly describe the Temperate Grassland Biome.
নাক্ষেশীশ্নোষ্ণ েৃণভূ ক্ষম বাশ্নয়াশ্নমর আশ্নলাচনা কর।

8. Illustrate Carbon in the biogeochemical cycle.
কাবনে জেব ভূ -রাসায়ক্ষনক চি বণনা
ে কর।

SECTION - B
Answer any three questions from the following

3×10=30

ন ম্ননিনিত প্রেগুনির মনযে যে য োন ো নত টি প্রনের উত্তর দোও।

a. Discuss the importance of different soil structures on plant structures on plant growth.
উক্রিশ্নদর বৃক্রি লে ক্ষবক্ষভন্ন প্রকার মাটির গঠশ্ননর গুরুে ক্ষবশশ্নদ আশ্নলাচনা কর।

b. “Laterite and podsoil soils both are pedalfers in nature, but their profile characteristics
are different”. Explain.
"লযাশ্নিরাইি এবং পডসল উভয় মৃক্ষত্তকা pedalfer প্রকৃক্ষের, ক্ষকন্তু োশ্নদর পক্ষরশ্নলশ্নখ্র
জবক্ষশি পৃর্থক।" উক্রিটি বযাখ্যা কর।
c. Describe the development and characteristics of an ideal soil profile.
একটি আদশ েমৃক্ষত্তকার উৎপক্ষত্ত এবং জবক্ষশিয বণণা
ে কর।

d. Elucidate different factors affecting soil degradation.
মৃক্ষত্তকার অবনমশ্ননর উপর প্রভাক্ষবে কারণগুক্ষল বযাখ্যা কর।

e. Write down the various methods consequences of threats to biodiversity and what are
the different methods of biodiversity.
জেব জবক্ষচত্র হ্রাশ্নসর পক্ষরণক্ষে গুক্ষল ললখ্ এবং জেব জবক্ষচত্র সংরিশ্নণর ক্ষবক্ষভন্ন পিক্ষেসমূহ
ললশ্নখ্া।

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

B.A. /B.Sc. 6th Semester (Honours) Examination, 2021 (CBCS)
Subject: Geography
Course: DSE – 4-OR (Agricultural Geography)
Time: 3 Hours

Full Marks:60

The figures to the right indicate full marks for questions. Candidates are requested to give
their answers in their own words as far as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলী প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক। পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর
ক্ষদশ্নে হশ্নব।

SECTION - A
Answer any six questions from the following

6×5=30

যে য োন ো ছয়টি প্রনের উত্তর দোও.

1. How does Cicel Krone explain the origin of agriculture?
কৃক্ষষকাশ্নের উৎপক্ষত্তর যারণাটি Cicel Krone ক্ষকভাশ্নব বযাখ্যা কশ্নর?

2. Mention the principles on which Whittlesay divided the world into various
agricultural systems.
Whittlesay লয নীক্ষেগুক্ষলর ক্ষভক্ষত্তশ্নে পৃক্ষর্থবীপৃষ্ঠশ্নক ক্ষবক্ষভন্ন কৃক্ষষ প্রণালীশ্নে ভাগ
কশ্নরশ্নেন, লসগুক্ষল উশ্নেখ্ কর।
3. Discuss the role of dairy farming on the economy of Europe.
ইউশ্নরাশ্নপর অর্থনীক্ষ
ে েশ্নে dairy farming এর ভূ ক্ষমকা আশ্নলাচনা কর।

4. What are the components of Green Revolution?
সবুে ক্ষবপ্লশ্নবর উপকরণগুশ্নলা ক্ষক ক্ষক?

5. Write a short note on Weaver’s Crop Combination Regions.
Weaver এর Crop Combination Region এর উপর সংক্ষিপ্ত টিকা ললশ্নখ্া।

6. Write down the role of NABARD in the agricultural credit system.
Agricultural Credit System এ NABARD এর ভূ ক্ষমকা ললশ্নখ্া।

7. How do physical factors influence the distribution of agricultural systems?
কৃক্ষষ প্রণালীর বন্তনশ্নক প্রাকৃক্ষেক উপাদান ক্ষকভাশ্নব প্রভাক্ষবে কশ্নর?

8. Discuss the future prospects of plantation farming in India.
ভারেবশ্নষ বাক্ষ
ে গচা কৃক্ষষর ভক্ষবষযশ্নের সম্ভাবনা আশ্নলাচনা কর।

SECTION - B
Answer any three questions from the following

3×10=30

ন ম্ননিনিত প্রেগুনির মনযে যে য োন ো নত টি প্রনের উত্তর দোও।

a. What is meant by Mesolithic and Neolithic Age and indicate how are they related to
the origin of agriculture?
Mesolithic এবং Neolithic যুগ বলশ্নে ক্ষক লবাঝায় এবং কৃক্ষষকাশ্নের উৎপক্ষত্তর সশ্নে ক্ষকভাশ্নব
যুি?

b. Classify agricultural systems.
কৃক্ষষপ্রণালীর লেণীক্ষবভাগ কর।

c. Describe agro-climatic regions of India.
ভারশ্নের কৃক্ষষ েলবায়ু অঞ্চল গুক্ষলর বণণা
ে দাও।

d. Elaborate different methods of agricultural regionalization.
Agricultural Regionalization এর ক্ষবক্ষভন্ন পিক্ষেগুশ্নলা ক্ষবস্েৃে ললশ্নখ্া।

e. Discuss the merits and demerits of Green Revolution in India.
ভারশ্নের সবুে ক্ষবপ্লশ্নবর সুক্ষবযা ও অসুক্ষবযা আশ্নলাচনা কর।

