
 
B.A./B.Sc. SEMESTER VI (HONOURS) EXAMINATION, 2022 (CBCS) 

SUBJECT: GEOGRAPHY 

COURSE: DSE 3 (FLUVIAL GEOMORPHOLOGY) 

 

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. 

 

 

SECTION-A 

 

1) Answer any ten from the following.                                                               10×2=20 

 
নিম্ননিনিত যেক োকিো দশটি প্রকের উত্তর দোও। 

 

a) What is Anastomosing Channel? 

Anastomosing Channel ন  ? 

b) Define Thalweg. 

Thalweg -এর সংজ্ঞা লেখ। 

c) What do you mean by Bankfull discharge?  

Bankfull discharge বিকত ন  যবোঝ ? 

d) What is Bifurcation Ratio? 

Bifurcation Ratio ন  । 

e) What is Dissection Index. 

Dissection Index ন  । 

f) What do you mean by ‘Return Flow? 

‘Return Flow ' বেতে কি লবাঝ ? 

g) What is Toe erosion? 

Toe erosion কি   

h) Define pools and riffles. 

Pools ও Riffles -এর সংজ্ঞো দোও। 

 

 



i) What is Point Bar? 

Point Bar ন ? 

j) What is basin lag? 

Basin lag কি । 

k) What is the difference between ‘Bedload’ and ‘Suspended Load’? 

‘Bedload’ ও ‘Suspended Load’ - এর মকযে পোর্ থ ে গুনি ন  ন  ? 

l) Give examples of two landforms created due to the changes in base level of erosion. 

‘Base Level of Erosion’ – এর পকরবেততের িারতে সৃষ্ট দুটি ভূকিরূতপর উদাহরে দাও। 

m) What is the role of fluvial geomorphology in efficient resource management? 

দক্ষ সম্পদ বযবস্থাপোয় fluvial geomorphology -র ভূকিিা ন  ? 

n) What is meant by extreme hydrological phenomena? 

     চরি হাইতরােজিিযাে ঘিো বিকত ন  যবোঝ। 

o) What is Endorheic basin? 

Endorheic অববাকহিা িাতি বতে     

 

SECTION- B 

 

 

2) Answer any four from the following:                                                                      5 × 4=20 

     নিম্ননিনিত যেক োকিো চারটি প্রকের উত্তর দোও। 

 

a) What is the significance of Fluvial Geomorphology? 

      েদী ভূকিরূপকবদযার গুরুত্ব আতোচো ির।    
 

b) What is “Belt of no Erosion”? 

“Belt of no Erosion” ন  ?  

c) Write a note on Overland Flow. 

             Overland Flow-এর ওপকর এ টি িী ো যিি I 

 

d) Explain in brief the formation of river terraces. 
 

             িদীমঞ্চ সৃটষ্টর প্রক্রিয়ো সংকেকপ বেোিো  র I 

 

e) What are the impacts of catastrophic flood on Channel bed forms? 
 

            েদীগভত ভূকিরূতপর ওপর কবধ্বংসী বেযার প্রভাব গুকে যিি ।  

 



f) Write a note on the BEHI Model of river bank erosion. 

   

             েদী  ভাঙ্গতের BEHI Model-এর উপকর এ টি সংনেপ্ত িী ো যিি। 

 

                                                                      

SECTION-C 

 

3) Answer any two from the following.                                                   10×2=20 

    নিম্ননিনিত যেক োকিো দটুি প্রকের উত্তর দোও। 

 

a) Mention the linear and relief morphometric parameters of a drainage basin. 

 

     য োকিো েদী অববাকহিার linear এবং relief পনরনমকতর ববনিষ্টেগুনি যিি । 

 

b) Discuss about the success and failure of DVC during last 60 years in respect to flood      

 

     control and irrigation. 

 

     নবগত ৬০ বছকর বিেো েীয়ন্ত্রে ও লসচ বযবস্থায় DVC এর সফিতো ও বের্ থতো আকিোচণো  র। 

 

 c) Discuss in brief about the factors which control the Runoff cycle. 

 

     Run off চকির প্রযোি নিয থোর  গুনি সম্পক থ সংকেকপ যিি। 

                                                                                 

 d) Elaborate on the processes of river bank erosion and highlighting the problem of Malda  

     District. 

     িদী পোকের ভোঙ্গকির প্রোক্রিয়োগুনি বেোিো  র এবং মোিদো যেিোর িদী ভোঙ্গকির সমসেো  আকিো পোত ির। 

                                                    

 

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

 



B.A. /B.Sc. SEMESTER VI (HONOURS) EXAMINATION, 2022 (CBCS) 

SUBJECT: GEOGRAPHY 

COURSE:  DSE-3 (OR) (RESOURCE GEOGRAPHY) 

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 

 

 SECTION-A  

1. Answer any ten questions from the following.                                 2×10= 20                       

যেক োক ো দশটি প্রকের উত্তর দোও l 

 

a) What do you mean by “Resource”? 

সম্পদ বলকে ক  যবোঝ ? 

b) What do you mean by resource utilization? 

সম্পকদর বযবহোর বলকে েুকি ক  যবোঝ  ? 

c) What is conventional resource? 

প্রচকলে সম্পদ ক  ? 

d) Differentiate between fund and flow resource. 

গচ্ছিে সম্পদ এবং অবোধ সম্পকদর িকধয পোর্ থ য ক  ? 

e) What do you mean by Phantom Pile? 

‘ফ্যোন্টি পোইল’ বো  োল্পক   সূ্তপ বলকে ক  যবোঝ ? 

f) What do you mean by metallic mineral? 

ধোেব খক জ বলকে েুকি ক  যবোঝ ? 

g) What are the principles of sustainable development?  

কিকেশীল উন্নয়ক র  ীকেগুকল ক  ক  ?  

h) Is solar energy a viable alternative for fossil fuel? Give reason. 

যসৌরশচ্ছিক  ক  জীবোশ্ম জ্বোলোক র পকরবকেথে কহকসকব যেোগয িক   র ?  োরণ যদখোও l 

i) Why petroleum is called “Liquid Gold”? 

খক জকেল য  েরল যসো ো য   বলো হয় ? 

j) What are the uses of Bauxite? 

বক্সোইকের বযবহোর ক  ক  ? 

k) What are the uses of iron ore? 

যলৌহ আ করক র বযবহোরগুকল ক  ক ?  

l) What is the importance of OPEC? 

ওকপক র গুরুত্ব ক  ? 

m) What are Renewable Resources? 

পু র্থব সম্পদ  োক  বকল ? 



n) What are the uses of mica? 

অকের বযবহোরগুকল ক  ক ?  

o) What is Exponential Reserve Index? 

সম্পকদর সচ্ছিে র্োণ্ডোকরর গুকণোত্তর সূচ   োক  বকল ? 

 

SECTION-B 

2.  Answer any four questions from the following.                                  5×4= 20                                   

যেক োক ো চারটি প্রকের উত্তর দোও l 

a) Analyse the reasons of energy crisis. 

         শচ্ছি সং কের  োরণ কবকেষণ  র l 

b) Discuss the concept of ‘Limits to Growth.’ 

        ‘বৃচ্ছির সীিো’ ধোরণো ক কয় আকলোচ ো  র l 

c) Analyse the methods of resource conservation.  

         সম্পদ সংরক্ষকণর পিকে কবকেষণ  র l 

d) What is the relationship of resource geography with other disciplines? 
অ যো য কবষকয়র সোকর্ সম্পদ রূ্কগোকলর সম্প থ ক  ? 

e) What are the causes for depletion of forests in India? 
র্োরকের ব রূ্কি ধ্বংকসর  োরণ ক  ? 

f) How does sustainable development improve our resources? 

কিকেশীল উন্নয়  ক র্োকব আিোকদর সম্পদক  উন্নে  কর যেোকল ? 

SECTION-C 

3. Answer any two questions from the following.                                  10×2= 20                          

           যে য ো  দইুটি প্রকের উত্তর দোও l 

a) Discuss the functional theory of resource. 

সম্পকদর  োে থ োকরেো েত্ত্ব আকলোচ ো  র l 
b) Describe the distribution of iron-ore resources in India. 

র্োরকের যলৌহ সম্পকদর বন্ট  বণ থ ো  র l 

c) Discuss principles and methods of resource conservation. 

সম্পদ সংরক্ষকণর  ীকে এবং পিকেগুকল আকলোচ ো  র।  

d) Explain the contemporary energy crisis and highlight its future problems. 
বেথিোক  সম্পকদর সং ে ও েোর র্কবষযৎ সিসযো সম্পক থ বযোখযো  র। 

 ……………………………………… 
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