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THE UNIVERSITY OF BURDWAN 

B.A/B.Sc. 3RD SEMESTER (HONOURS) EXAMINATION, 2020 (CBCS) 

SUBJECT: GEOGRAPHY 

CORE COURSE (CC5): CLIMATOLOGY 

 
Time: 3 Hours                                                                                                   Full Marks: 60 

                                            

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable 

 

 

1. Answer any six questions from the following:      6x5=30 

যেক োক ো ছয়টি প্রকের উত্তর দোও। 

 

a) What are the different forms of Scattering? 

 

            বিচু্ছরণ এর ধরন গুবি বি বি ?                                                     

b) “O3 is heavier than O2, but it is found above the Troposphere”- explain. 

 

           “O3 গ্যোস O2 এর যেক  ভোরর, র ন্তু troposphere এর ওপর পোওয়ো েোয়” – িযাখ্যা  র। 

c) What is the adiabatic process of temperature change? 

 

            তোপমোত্রো পররবতত  এর রুদ্ধতোপ প্রক্রিয়া র  ? 

d) Explain in brief with diagram the formation of Gradient wind in Northern 

Hemisphere? 

 

            রিত্রসহ উত্তর যগ্োলোকধ ত Gradient বোয় ুর  ভোকব সৃটি হয় সংকেকপ যলখ ?   

e) Write down about the different types of fronts. 

 

            বিবিন্ন ধরননর সীমান্ত গুবি সম্পনিে লিখ্। 

f) Explain convectional instability. 

 

            পবরচিনজাত িায়ুমণ্ডিীয় আবিরতা িযাখ্যা ির।  

g) What is baroclinic condition of the atmosphere? 

 

            িায়ুমণ্ডনি baroclinic অবস্থো  র  পরররস্থরত র কদতশ  কর?   

h) “Ferrel Cell is the thermally indirect cell in the tri-cellular system”- Explain. 

 

            “ক্রি- লিাষীয় মনেনি লেনরি লিাষ এিটি ল ৌণ তাপীয় লিাষ”– িযাখ্যা িনরা।  
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2. Answer any three questions from the following:                                           3x10=30 

লেনিাননা বতনটি প্রনের উত্তর দাও। 

          a) Explain the Bergeron- Findeisen theory of precipitation. 

 

          অধঃলেপন  সংিান্ত Bergeron- Findeisen তত্ব টি িযাখ্যা িনরা। 

     

          b) Discuss about the different types of evidences in support to the past climate changes. 

 

          পৃরেবীকত রবরভন্ন ভু-তোরি  সমকয় ঘকি েোওয়ো জলবোয় ুপররবতত  এর সপকে প্রমো  

গুরল আকলোি ো     র। 

          c) Explain the scheme of climatic classification proposed by Köppen . 

 

           য োকপ  প্রদত্ত জলবোয়ুর যেণীরবভোগ্ টি িযাখ্যা িনরা। 

 

           d) Explain the index cycle of Jet stream along with its role in minimizing the North-

South thermal variation. 

          যজি বোয়ুর index cycle বযোখযো  র এবং তো র  ভোকব উত্তর-দবেণ িরাির তাপমািার 

বিষময দরূ িরনত সাহােয িনর লিখ্। 

          e) Discuss about the consequences of Green house effect and briefly suggest some 

remedial methods to reduce the effect. 

           গ্রীন হাউস প্রিাি এর েবতির বদি গুবি আনিাচনা ির এিং এই প্রিাি িমাননার 

উপায় সম্পনিে আনিািপাত ির।          

        

 

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

 

 

     


