
BANKURA UNIVERSITY 
FINAL EXAMINATION OF SIX MONTHS CERTIFICATE COURSE IN GEOGRAPHY 

Academic Session 2020- 2021 

Title- ‘Identification of Rocks & Minerals with special Reference to the Geology & Physiography of 

Bankura District’ 

Theoretical 

The figures in the right-hand margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answer in their own words  

as far as practicable. 

Full Marks- 70                                                                                                                                    Time- 3 Hrs. 

1. Answer the following Questions (any ten):  

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাও (যে য ানিা দশটি)                                                                            2 X 10 = 20 

 

1.1.  What is ‘Pa Hoe- Hoe Lava’? 

‘পা হ া হ া লাভা’ কি? 

 

1.2.  What do you mean by ‘Silica Content’ in Lava? 

লাভাতে ‘কিকলিার পকরমাণ’ বলতে কি হবাঝ? 

 

1.3. Classify Coal on the basis of the presence of carbon content. 

িাব বতের উপকিকের পকরমাণ অেুযায়ী িযলার হেণ়ীকবভাগ ির। 

 

1.4. Give any four characteristics of Granite rocks. 

গ্রাোইট কিলার চারটট ববকিষ্ট্য কলখ। 

 

1.5. What do mean by Metamorphism?  

রূপান্তরিরণ বলতে কি হবাঝ? 

 

1.6. What is ‘Verve Deposit’? 

' ভাব ব িঞ্চয ' কি? 

 

1.7. Define pH. 

pH এর িংজ্ঞা দাও। 

 

1.8.  Name any four Silicate group of minerals. 

কিকলতিট হগাতের চারটট খকেতের োম কলখ। 

 

1.9.   What do you mean by Magmatic Water or Juvenile Water? 

  ‘Magmatic েল’ বা ‘Juvenile েল’ বলতে কি হবাঝ? 

 

1.10. Write the major Cratonic Nuclei of India. 

    ভারতের মূল হেটে গুতলার োম কলখ। 

 

1.11. Where Coal reserves are found in Bankura District? 

    বা াঁিুডা হেলার হিাথায িযলার িঞ্চয রতযতে? 

 

1.12. What is Chotanagpur Gneissic Complex (CGC)? 

    Chotanagpur Gneissic Complex (CGC) কি? 

 



1.13. What is ‘Monadnocks’? Give two examples of Monadnocks found in Bankura District. 

    হমাোডেিি বলতে কি হবাঝ? বা াঁিুডা হেলার দুটট হমাোডেিি এর উদা রণ দাও। 

 

1.14. What is fractional Crystallization?  

    ঘর্ বণেকেে স্ফটটিরণ কি? 

 

2. Answer the following Questions (any five):         

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাও ( যে য ানিা পাাঁচটি)                                                             6 X 5 = 30 

 

2.1.  What are the Extrusive Igneous Rocks? Write four important characteristics of Extrusive Igneous rocks. 

কে :িার়ী আতেয কিলা কি ? কে: িার়ী আতেয কিলার চারটট গুরুত্বপূণ ব ববকিষ্ট্য কলখ।                                       (2 + 4) 

 

2.2.  Explain the basic difference between Dyke and Sil. 

ডাইি ও কিল এর মতযয গুরুত্বপূণ ব পাথ বিয কলখ।                                                                                             (6) 

 

2.3.  What is Sedimentary Rock? Mention the importance of Sedimentary rocks. 

পালকলি কিলা কি? পালকলি কিলার গুরুত্ব আতলাচো ির।                                                                       (2 + 4) 

 

2.4.  What is Volcanic bomb? write the major composition of Lava. 

আতেয হবামা কি? লাভার মূল উপাদাে গুতলা কলখ।                                                                                   (2 + 4) 

 

2.5.  What is Igneous Metamorphic Rock? Write four important characteristics of Metamorphic Rocks. 

আতেয রূপান্তকরে কিলা কি? রূপান্তকরে কিলার চারটট গুরুত্বপূণ ব ববকিষ্ট্য কলখ।                                           (2 + 4) 

 

2.6.  Explain the difference between minerals and rocks. 

খকেে ও কিলার মতযয পাথ বিয আতলাচো ির।                                                                                                (6) 

 

2.7. What do you mean by Bengal Anorthosite? Write a short note about Bengal Anorthosite in Bankura District. 

হবঙ্গল অযাোতথ বািাইট বলতে কি হবাঝ? বা াঁিুডা হেলার হবঙ্গল অযাোতথ বািাইট িম্মতে এিটট হোট টীিা কলখ। 

                                                                                                                                                              (2 + 4) 

 

2.8.  What is Moho Hardness scale? Briefly discuss the Moho-Hardness scale with specific examples of the 

minerals. 

হমা  িাটিেয িূচি কি? উপযুক্ত খকেতের উদা রণ ি  হমা  িাটিেয িূচি আতলাচো ির।                         (2 + 4) 

 

2.9.  Define Hydrocarbons. Why Sedimentary formation is suitable for reserves of Hydrocarbons? 

 াইতরািাব বেি - এর িংজ্ঞা দাও। পালকলি কিলা হিে  াইতরািাব বে িঞ্চতযর েেয উপযুক্ত?                          (2 + 4) 

 

 

3. Answer the following Questions (any two):              

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাও ( যে য ানিা দটুি)                                                                                         10 X 2 = 20 

 

3.1.   Briefly classify the Sedimentary Rocks with suitable examples. 

উপযুক্ত উদা রণ ি  পালকলি কিলা হেণ়ীকবভাগ ির।                                                                                     (10) 

 

3.2. What is Rock Cycle? Briefly discuss about the rock-cycle process with suitable diagrams. 

কিলা চে কি? কিলা - চতের প্রক্রেযাটট উপযুক্ত কচে ি িাতর আতলাচো ির।                                               (2 + 8) 

 

3.3.  Critically elaborate How Igneous rocks are differ from Sedimentary rocks. 

আতেয কিলা কিভাতব পালকলি কিলা হথতি পৃথি ো কবি্েৃেভাতব আতলাচো ির।                                             (10) 

 


