
Bankura University 

B.Sc. Semester-I (Hons.) Examination-2021 

Sub: Geography 

Course Code: SHGEO/101/C-1        Course ID: 11911 

Course Title: Geotectonics and Geomorphology 

FM-40           Time – 2 Hours 

The figures in the margin indicate full marks 

Section-A 

1. Answer any five questions in all, selecting at least one but not more than two from each unit.   

(2 x 5=10) 

Unit-1: Earth Origin and Evolution 

a) What is meant by ‘Big Bang Nucleosynthesis’? 

‘Big Bang Nucleosynthesis’ বলতে কি ববোঝ? 

b) Define Isostatic Gravity Anomaly. 

সমকিকেি মহোির্ ষ কবচ্য ুকের সংজ্ঞো দোও।  

c) What is Low Velocity Layer of Earth’s interior? 

পকৃিবীর অভ্ুন্ততর ‘কিম্ন গকেতবগ অঞ্চল’ কি? 

Unit-2: Tectonic Theories & Processes 

a) Define Tripple Junction. Mention its different types. 

ত্রিমুখী সীমোতন্তর সংজ্ঞো দোও। ইহোর কবকভ্ন্ন প্রিোর গুকল উতেখ ির। 

b) What is meant by Polar Wandering? 

বমরু কবচ্লি বলতে কি ববোঝ ? 

c) Define ‘Melange’ 

‘Melange’ র  সংজ্ঞো দোও। 

Unit-3: Process Geomorphology 

a) Mention the elements of a normal fault. 

সোধোরণ চ্য ুকের উপোদোিগুকল উতেখ কর  ।  

b) Mention the chief features of ‘primarrumpf’. 

‘Primarrumpf’ এর  প্রধোি ববকিষ্ট্ুগুকল  উতেখ কর।   

c) Why Pediment has a concave slope? 

বপকিতমতের অবেল ঢোল হয় বিি ? 

 

Section-B 

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

            (4 x 5= 20) 

Unit-1: Earth Origin and Evolution 

a) Distinguish between classical and modern hypothesis on the origin of earth. 

পকৃিবীর উৎপকি সংক্রোন্ত ধ্রুপদী ও আধুকিি েতের মতধু পোি ষিু কিতদষি ির। 

b) Explain with suitable examples various types of isostatic compensation around the earth. 

পকৃিবীবুোকপ কবকভ্ন্ন প্রিোর সমকিকেি প্রকেপূরি উপযুক্ত উদোহরণ সহতযোতগ আতলোচ্িো ির। 

c) Mention the major events happened in the Mesozoic era. 



d)  

Mesozoic যুতগ ঘতে যোওয়ো প্রধোি ঘেিোগুকল  উতেখ কর।   

Unit-2: Tectonic Theories and Processes 

a) How does Plate Tectonic Theory help in understanding geographical distribution of earthquakes and 

volcanos in the world?  

পকৃিবীবুোকপ ভূ্কমিম্প ও আতেয়কগকরর বভ্ৌতগোকলি কবেরতি পোে সংিোি েে কিরূতপ সোহোযু িতর?  

b) Explain the evidences in support of sea floor spreading. 

সমুদ্র েলতদি সঞ্চরতণর সপতে প্রমোি্ সমূহ আতলোচ্িো ির। 

c) Explain the role of mantle convection in the movement of plates. 

পোে সঞ্চোলতি মুতেল পকরচ্লতির গুরুত্ব বুোখুো ির। 

Unit-3: Process Geomorphology 

a) Distinguish between ‘peneplain’ and ‘pediplain’. 

‘সমপ্রোয়ভূ্কম’ ও ‘পোদসমভ্য কম’ র মতধু পোি ষিু কিতদষি ির। 

b) Analyse the parallel retreat mechanism in the formation of hillslopes.  

পোব ষেু ঢোল গঠতির পশ্চোতে সমোন্তরোল পশ্চোদপসরণ প্রত্রক্রয়োটে বুোখুো ির। 

c) Explain the process of the formation of inverted topography in folded structure. 

ভ্োাঁজ গঠিযুক্ত অঞ্চতল কবপরীে ভূ্কমরূপ গঠি প্রত্রক্রয়ো আতলোচ্িো ির। 

  

Section-C 

3. Answer any one question.        (10 x 1=10) 

 

a) Enumerate briefly the key events after the big bang that helped shape the present universe. 

বহৃৎ কবতফোরতণর পরমুহতূে ষর কবকভ্ন্ন ঘেিোবলী যো বেষমোি কবশ্বব্রম্ভোতের অবয়ব সৃটষ্ট্তে সোহোযু 

িতরতে বসগুকল সংতেতপ আতলোচ্িো ির। 

b) Examine the major evidences in support of continental drift theory of Wegener. 

ওতয়গিোতরর মহী সঞ্চরণ েতের সপতে অিুেমপ্রমোি সমূহ পয ষোতলোচ্িো ির। 

c) Explain in detail the evolution of landforms in uniclinal structure. 

সমিকে গঠিযুক্ত  অঞ্চতল ভূ্কমরূতপর উদ্ভব সম্পতিষ কবিতদ আতলোচ্িো ির। 
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