B.A./B.Sc. SEMESTER IV (HONOURS) EXAMINATION, 2022 (CBCS)
SUBJECT: GEOGRAPHY
COURSE: CC 10 (ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY)

Time: 2 Hours

Full Marks: 40

The figures in the margin indicate full marks. Candidates are required to give their
answers in their own words as far as practicable.

SECTION-A
1. Answer any five questions.

25=10

যে য োন প চ
াঁ টি প্রশ্নের উত্তর দোও।

a) Distinguish between Autecology and Synecology.
Autecology এবং Synecology এর মশ্নযে পোর্ থ ে র।
b) Define food web.
খোদেজোশ্নের সংজ্ঞো দোও।

c) Distinguish between ‘habitat’ and ‘niche’.
‘Habitat’ এবং ‘Niche’-এর মশ্নযে পোর্ থ ে র।
d) Give two examples of Point-Source Pollution.
Point-Source Pollution এর দুটি উদোহরণ দোও।
e) What do you mean by eutrophication?
ইউশ্নরোফিশ্ন শন বেশ্নে ফ

যবোঝ ?

f) What do you mean by medical waste?
Medical waste বেশ্নে ফ যবোঝ ?
g) Which type of pollution causes development of smog?
য োন যরশ্ননর দূষণ যযোোঁযোশো তেরীর

োরণ ?

h) What do you mean by biodiversity hotspot?
জীবববফিশ্নএর েপ্তফবন্দু বেশ্নে ফ

যবোঝ ?

SECTION-B
2. Answer any two questions.

52=10

যে য োন দুটি প্রশ্নের উত্তর দোও।

a) Describe the structural features of an ecosystem.
বোস্তুেশ্নের গঠনগে তবফশষ্ঠ্েগুফে আশ্নেোিনো

র।

b) Briefly mention the forest policies of India after Independence.
স্বোযীনেোর পরবেী সমশ্নয ভোরশ্নের অরণেনীফে সমূহ আশ্নেোিনো

র।

c) Briefly describe a detritus food chain with examples.
উদোহরণ সহশ্নেোশ্নগ এ টি যেটরিোস খোদেশৃঙ্খশ্নের সংফিপ্ত ফববরণ দোও।

d) Why is wetland loss a global concern over the last few decades?
ফবগে

শ্নয

দশশ্ন

জেোভূ ফম হ্রোস য ন ফবশ্ববেোপী এ টি উফিশ্নের ফবষয ?

SECTION-C

3. Answer any two questions.

102=20

যে য োন দুটি প্রশ্নের উত্তর দোও।

a) “Biosphere is referred as a large Ecosystem” – Explain. What is ‘Vulnerability of
Ecosystem’?

8+2=10

“জীবমণ্ডে হে এ টি বৃহদোযেন বোস্তুেে” – বেোখেো

র। বোস্তুেশ্নের ফবপন্নেো বেশ্নে ফ

যবোঝ ?

b) Define biodiversity. Explain the major issues related to the loss of biodiversity in
the recent years. What do you mean by ‘ex-situ’ conservation?
জীবববফিশ্নের সংজ্ঞো দোও। সোম্প্রফে
বেোখেো

র। ‘ex-situ’ সংরিণ বেশ্নে ফ

2+6+2=10

োশ্নে জীবববফিে হ্রোশ্নসর সশ্নে সম্পফ ে
থ ফবশ্নশষ সমসেোগুফে
যবোঝ?

c) What are the causes and controlling measures of degradation of air quality?
বোযুর গুনগেমোন অবিশ্নযর

োরণ ও ফনযেশ্ননর উপোযগুফে ফ

ফ

?

d) Discuss significant changes of environmental perception throughout the human
civilization.
মোনব সভেেোর ফবফভন্ন পেোশ্নয
থ পফরশ্নবশগে উপেফি ফ ভোশ্নব পফরবফেথে হশ্নযশ্নে েো আশ্নেোিনো
__________________________________

র।

