
B.A./ B.Sc. Semester 2 General Examination, 2020 

(Under CBCS system) 

Subject: Geography 

Paper: GEO-G-CC-2-02-TH 

Environmental Geography 

 

Full Marks- 25 

Figures in the margin indicate full marks of the questions 

Time- 1 hour 

 

Category- A 

Answer any one question (within 500 words).                                                                         10x1= 10 

1. Discuss the effects of greenhouse gases on the earth’s environment. 

2. Discuss the location and characteristics of Tropical rainforest biome. 

3. Discuss the factors of soil formation. 

Category- B 

Answer any three questions (within 150 words).                                                                       5x3= 15 

4. Distinguish between halophytes and xerophytes. 

5. How is the ozone layer formed? 

6. Explain the causes of soil erosion. 

7. Briefly discuss the factors affecting insolation. 

8. Discuss the theories regarding the genesis of Monsoon with reference to Indian Monsoon. 

9. Briefly describe the conditions favourable for the development of Tropical cyclone. 

 

পূর্ণমান- ২৫ 

প্রান্তলিলিত সংিযাগুলি প্রশ্নের পূর্ণমান লনশ্নদণ শক 

সময়- এক ঘন্টা 

বিভাগ- ক 

যে যকাননা একটি  প্রনের উত্তর দাও (৫০০ শশ্নের মশ্নযয)।                            ১০x১= ১০ 

১। পৃথিবীর পথরনবনের উপর গ্রীনহাউস গ্যাসগুথির প্রভাব আনিাচনা কনরা। 

২। ক্রান্তীয় বৃথি অরর্য বানয়ানমর অবস্থান ও ববথেিযগুথি আনিাচনা কনরা। 



৩। মৃথত্তকা গ্ঠননর থনয়ন্ত্রকগুথি আনিাচনা কনরা। 

বিভাগ- খ 

যে যকাননা বিনটি প্রনের উত্তর দাও (১৫০ শশ্নের মশ্নযয)।                        ৫x৩= ১৫ 

৪। িবর্ামু্ব উথিদ (হযানিাফাইট) ও  যেনরাফাইনটর (মরুোতীয় উথিদ) মনযয পািণকয যিন া। 

৫। ওনোন স্তর কীভানব গ্ঠিত হয়? 

৬। মৃথত্তকা ক্ষনয়র কারর্গুথি বযা যা কনরা। 

৭। সূেণরথির তাপীয় ফনির থনয়ন্ত্রকসমূহ আনিাচনা কনরা। 

৮। ভারতীয় যমৌসুমী বায়ুর থনথরন  যমৌসুমী বায়ুর উৎপথত্ত সংক্রান্ত তত্ত্বগুথি আনিাচনা কনরা। 

৯। ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত সৃথির অনুকূি অবস্থাসমূহ আনিাচনা কনরা। 

 

Internal Assessment, 2020 

 

Full Marks- 10 

Figures in the margin indicate full marks of the questions 

Time- 30 minutes 

Answer all questions.                                                                                    5x2= 10 

13. Which of the following is an active factor of soil formation? 

(a) Relief 

(b) Time 

(c) Climate 

(d) Parent Material 

 

14. Which of the following is not a greenhouse gas? 

a. Carbon Dioxide 

b. Methane 

c. Nitrogen 

d. Nitrous Oxide 

 

15. Albedo can be described as- 

a. the temperature at the Equatorial region 

b. the amount of solar radiation absorbed 

c. the amount of solar radiation reflected 

d. the air pressure in the eye (center) of a cyclone 



 

16. The name of the Tropical cyclone that occurs in the Atlantic Ocean is- 

a. Hurricane 

b. Typhoon 

c. Tornado 

d. Willy - Willy 

 

17. Acacia is an example of which of the following? 

a. Hydrophyte 

b. Xerophyte 

c. Mesophyte 

d. Halophyte 

 

পূর্ণমান- ১০ 

প্রান্তলিলিত সংিযাগুলি প্রশ্নের পূর্ণমান লনশ্নদণ শক 

সময়- থতথরে থমথনট 

সিক'টি প্রনের উত্তর দাও।                                  ৫x২= ১০ 

 

১৩। থনম্নথিথ ত যকানটি মৃথত্তকা গ্ঠননর সবিয় থনয়ন্ত্রক? 

(ক) ভূথমরূপ 

( ) সময় 

(গ্) েিবায় ু

(ঘ) আথদথেিা 
 

১৪। থনম্নথিথ ত যকানটি গ্রীনহাউস গ্যাস নয়? 

(ক) কাবণন ডাইঅক্সাইড 

( ) থমনিন 

(গ্) নাইনরানেন 

(ঘ) নাইরাস অক্সাইড 

 

১৫। অ্যালবিব ার বর্ণনায় বিা োয়, এটি- 

(ক) থনরক্ষীয় অঞ্চনির তাপমাত্রা 
( ) যোথিত সূেণরথির পথরমার্ 

(গ্) থবচ্ছথুরত সূেণরথির পথরমার্ 

(ঘ) ঘূর্ণবানতর চকু্ষনত (যকনে) থবরােমান বায়ুর চাপ 

 

১৬। আটলাবিক মহাসাগ্নরর ওপর সংঘটিত িান্তীয় ঘরূ্ণবানতর নাম- 
(ক) হাথরনকন 
( ) টাইফুন 
(গ্) টননণনডা 



(ঘ) উইথি – উইথি 
 
১৭। অ্যাকাবিয়া থনম্নথিথ ত যকানটির উদাহরর্? 
(ক) েিে উথিদ (হাইনরাফাইট) 
( ) মরুোতীয় উথিদ (যেনরাফাইট) 
(গ্) মযযবতী অবস্থার উথিদ (যমনসাফাইট) 
(ঘ) িবর্ামু্ব উথিদ (হযানিাফাইট) 


