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 Section- A 

        (Short Answer Type) 

1. Answer five questions from following                                  2×5 = 10 
i. What is Isostasy? 

সমস্থিস্থি বলতি স্থি ববোঝ? 

ii. What is mid – oceanic ridge? 

মধ্য সোমুস্থিি শৈলস্থৈরো বলতি স্থি ববোঝ? 

iii. What is Panthalassa? 

Panthalassa স্থি? 

iv. What is Dynamic Equilibrium Theory? 

গস্থিৈীল ভোরসোময িত্ত্ব স্থি? 

v. What is Caldera? 

িযোলতেরো স্থি?  

vi. What is graded profile? 

পর্ যোস্থিি ঢোল বলতি স্থি ববোঝ? 

vii. Write two characteristics of P-wave? 

P-Wave এর দুটি শবস্থৈস্ট্য বলখ?  

viii. What is Plume? 

স্থিউম স্থি? 

 

Section- B 

(Analytical type) 

2. Answer five questions in all selecting at least one but not more than two from 

each unit.                                                                    (4x5) =20 

 

Unit I: Earth origin and evolution. 
a. Explain the Nebular Hypothesis of Laplace. 

Laplace-এর নীহোস্থরিো মিবোদটি বযোখযো ির। 

b. Explain the characteristics of the “mantle”. 

গুরুমন্ডতলর শবস্থৈস্ট্যগুস্থল বর্ যনো ির।  

c. Discuss the major geological events of “Carboniferous period.” 

‘Carboniferous’ র্ুতগ সংঘটিি প্রধ্োন প্রধ্োন ভূিোত্ত্বত্ত্বি ঘিনো গুস্থল বলখ।  



 

Unit 2:  Tectonic Theories and process. 

 

d. State the major landforms evolved due to volcanic eruption. 

অগু্ন্যৎপোতির ফতল সৃষ্ট প্রধ্োন ভূস্থমরূপ গুস্থল সম্পতিয আতলোচনো ির।  

e. Explain the evidences of “Continental Drift Theory” propounded by Wegener. 

ওতিগনোতরর মহীসঞ্চরর্ মিবোতদর স্বপতে প্রমোর্গুস্থল বন যনো ির। 

f. Describe the various types of “Plate Margins” 

স্থবস্থভন্ন প্রিোর “পোি সীমোতের” এর বন যনো দোও।  

 

Unit 3: Process Geomorphology 

 

g. Explain the Davis Model of landscape evolution. 

বেস্থভতসর ভূস্থমরূপ স্থবব যিতনর িত্বটির বন যনো দোও। 

h. What do you mean by “Folded Structure” and how it is evolved? 

ভোাঁজর্ুক্ত গঠন বলতি স্থি ববোঝ? স্থিভোতব ভোাঁজর্ুক্ত গঠন এ ভূস্থমরূতপর 

উৎপস্থি হি?  

i. Describe the various elements of hill slope with suitable diagram. 

উপর্ুক্ত স্থচত্র সহতর্োতগ পোব যিয ঢোতলর স্থবস্থভন্ন উপোদোন গুস্থল বযোখযো দোও। 

 

Section- C 

3. Answer any one question from the following.                                            (10 × 1 = 10) 

 

a. Explain the origin of Fold Mountain in the context of Plate Tectonic Theory. 

পোিসংিোন িতত্ত্বর আতলোতি ভস্থিল পব যতির উৎপস্থি সম্পতিয আতলোচনো 

ির। 

b. Describe the time dependent model of landform evolution as proposed by 

W.M Davis. 

W.M Davis এর সমি স্থনভযর ভূস্থমরূপ স্থববিযন মতেলটি বযোখযো ির। 

c. Describe the internal structure of the earth on the basis of different seismic 

waves. 

স্থবস্থভন্ন প্রিোর ভুিম্প িরি -এর স্থভস্থিতি পসৃ্থিবীর ভূ-অভযের ভোতগর গঠন 

সম্পতিয আতলোচনো ির। 

 

 

 

     


