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B.Sc. 4
th

 Semester (Programme) Examination, 2020-21 

PHYSICS 

Course ID: 42410                                                       Course Code: SP/PHS/404/SEC-2  

Course Title: Weather Forecasting (SEC T4)  

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 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ পূণ ণমান ক্ষনর্দণলক । 

পরীিার্থীর্দর  যর্থাম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 

 

                                                                          Section-I 

1. Answer any  five questions:                                                                               2×5=10 

   যয য োন ো পোাঁচটি প্রনের উত্তর দোও:   

  

  (a) What do you mean by inversion of temperature? 

       উষ্ণতোর ববপরীতয বনত  ী যবোন ো? 

  (b) What are tropopause and stratopause? 

       ট্রনপোপজ এবং স্ট্র্যোনিোপজ  ী? 

  (c) Define pressure cell. 

       বোয়ুচোপ নের সংজ্ঞো দোও। 
  (d) Mention the name of the instruments used for determining wind’s direction and speed. 

       বোয়ুপ্রবোনের টদ  এবং গটতনবগ ট র্ণনয়র জন য বযবহৃত যন্ত্রগুটর  োম যন ো। 
  (e) What is the symbol for wind on a weather map? 

        আবেোওয়ো মো টচত্র-তে বোয়ুপ্রবোনের প্রেীকী চিহ্ন চক?     

  (f)  Mention fewcauses of depletion of ozone layer. 

       ওনজো স্তনরর টব োনলর  নয় টি  োরর্ উনে   নরো। 
  (g) What is orographic rainfall? 

       বলনোৎনেপ বৃটিপোত  ী?  

  (h) What do you mean by synoptic weather map? 

       সাইনচিক আবেোওয়ো মো টচত্র বনত  ী যবোন ো?  

 

                                                            Section-II 

 

  2. Answer any four questions:                                      5×4=20 

      যয য োন ো চোরটি প্রনের উত্তর দোও:    

   

(a)  (i) Describe briefly the vertical distribution of temperature in Earth’s atmosphere.             

    পৃটিবীর বোয়ুমন্ডন তোপমোত্রোর উেম্ববন্টন র সংটেপ্ত বর্ণ ো দোও।                                                  P.T.O 
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             (ii) What is aerosol?                                                                                                            [4+1] 

    অ্যোনরোস  ী?  

        (b) (i) What do you mean by ‘Cyclone’ and ‘Anti Cyclone’? Write their characteristics. 

                ‘সাইক্লান’এবং ‘অ্যোটন্টসাইক্লান’ বনত  ী যবোন ো?  এক্ের ববটলিযগুচ তক্ া। 

      (ii) How cyclone does occur from oceanic depression?                                               [(1+2)+2]     

    সোমুটি  ট ম্নচোপ যিন  ট ভোনব সাইক্লান তেচর হয়?      

(c) What is jet stream? Mention few characteristics of the same. Write down some effects of jet  

      stream on weather and climate?                                                                                     [1+2+2] 

              যজি বোয়ুপ্রবোে  ী? এর  নয় টি ববটলিয উনে   নরো। আবেোওয়ো এবং জবোয়ুর উপর যজি বোয়ুপ্রবোনের  

              নয় টি প্রভোব যন ো।   
       (d)  Describe in brief the causes of change of climate.                                                                 [5] 

             জবোয় ুপটরবতণন র  োরর্সমূে সংনেনপ বর্ণ ো  নরো। 
       (e)  (i) Compare absolute humidity and relative humidity. 

চরমআিণতো এবংআনপটে আিণতো -এরতু ো  নরো। 

              (ii) What do you mean by heat balance of the atmosphere?                                              [3+2] 

বোয়ুমন্ডনর উত্তোনপর সমতো বনত  ী যবোন ো? 

(f)  Discuss about the most important tools and techniques for weather forecasting with required  

      assumptions.                                                                                                                           [5] 

              প্রনয়োজ ীয় অনমুানগুচর সাক্ে আবেোওয়োর পূবণোভোনসর সবিাইক্ে গুরুত্বপরূ্ণ যন্ত্র এবং প্রচিয়াগুট সম্পন ণ   

             আনোচ ো  নরো।  
 

Section-III 

 

   3. Answer any one question:                                             10×1=10 

      যয য োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোও:   

  

(a)  (i) What do you mean by ‘temperature sensor’? Mention their types. How they are used to    

                   measure air temperature? 

                  ‘তোপমোত্রো সংনবদ ’ বনত  ী যবোন ো? এক্ের প্রকারক্েেগুচ উক্ে  কক্রা।বাোক্সর োপমাত্রা   

                 পচরমাক্প এগুচ চকোক্ব বযবহৃত েয়?  

(ii) What is global warming? Discuss about the different consequences of  

      global warming.                                                                                             [(2+1+2)+1+4] 

     টবশ্বউষ্ণোয়  ট ? টবশ্বউষ্ণোয়ন র টবটভন্ন ফোফ সম্পন ণ আনোচ ো  নরো। 

(b) (i) What is tropical cyclone? Describe different stages of tropical cyclone. 

    ক্রোন্তীয় ঘূর্ণবোত  ী? ক্রোন্তীয় ঘূর্ণবোনতর টবটভন্ন পযণোয়গুট বর্ণ ো  নরো। 
             (ii) Distinguish between tornado and hurricane.                                                           [(2+5)+3] 

    িন ণন ো এবং েোটরন  -এর মনযয পোিণ য যন ো। 
 

 

                                  _____________________ 


