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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 সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

 

Section-A 

 

1. Answer any five of the following questions.                                                 (2×5=10) 

 

(a) Define the term ‘Human geography’. 

'মানব ভূগ াল' শব্দটি সংজ্ঞায়িত কর । 

(b) What do you mean by ‘race’? 

‘জাযত’ বলগত কী ববাঝ? 

(c) What do you mean by ‘subsistence agriculture’? 

‘জীযবকা যনব বাহী কৃযি’ বলগত কী ববাঝ? 

(d) What is ‘optimum population’? 

‘কাময জনসংখ্যা’ কী? 

(e) What do you mean by ‘population explosion’? 

‘জনসংখ্যা যবগফারণ’ বলগত কী ববাঝ? 

(f) What do you mean by ‘occupational structure’? 

‘বেশা ত কাঠাগমা’ বলগত কী ববাঝ? 

(g) What is the significance of ‘age structure’? 

‘ব়িস কাঠাগমা 'এর তাৎের্ ব কী? 

(h) What is ‘sex ratio’? 

‘যলঙ্গ অনুোত’ কী? 

 

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-I: Nature and Principles 

 

(a) Briefly describe the environmental approach to study human geography. 

মানব ভূগ াল অধ্য়িগনর জনয েযরগবশ ত েদ্ধযতটি সংগেগে যববরণ দাও।   



(b)         Explain the role of religion in cultural region differentiation. 

সাংসৃ্কযতক অঞ্চগলর োর্ বগকয ধ্গম বর ভূযমকা বযাখ্যা কর। 
 

(c) Differentiate between race and ethnicity. 

জাযত এবং জাযতসত্ত্বার মগধ্য োর্ বকয বলখ্।  

 

Unit-II: Society, Demography 

 

(d) Bring out the salient features of urban societies. 

ন র সমাগজর প্রধ্ান ববযশষ্ট্যগুযল উেস্থােন কর। 
 

(e) What are the factors responsible for uneven population distribution in India?  

ভারগত অসম জনসংখ্যা বন্টন এর জনয দা়িী কারণগুযল কী কী? 

 

(f) Write a short note on the elements of population composition. 

জনসংখ্যা রচনার উোদানগুযলর জনয একটি সংযেপ্ত িীকা বলখ্। 

 

Unit-III: Ekistics 

 

(g) Distinguish between rural house types of North and South India. 

উত্তর ও দযেন ভারগতর গ্রামীণ যরিগহ গৃহর মগধ্য োর্ বকয যনরূেণ কর। 
 

(h)         Explain the hierarchic pattern of urban settlements. 

বোর জনবসযতর ক্রমযবনযাস রগলাচনা কর।  
(i)         Distinguish between types and patterns of rural settlement. 

গ্রামীণ জনবসযতর প্রকার এবং ধ্রগনর োর্ বকয যনরূেণ কর।  
 

Section-C 

3. Answer any one question                       10×1=10                                                                                      

 
(a) Elaborate on the concept of race and ethnicity in the context of the evolution  

of humans through time and space.                                                                                 

সম়ি ও স্থাগনর মধ্য যদগ়ি মানুগির যববতবগনর েযরগপ্রযেগত জাযত ও জাযত ত 

ধ্ারণার বযাখ্যা দাও।            
 

(b) Make a critical discussion on the Demographic Transition Model.                             

জনসংখ্যাতাত্ত্বত্ত্বক েযরবতবন মগেগলর উের সমাগলাচনামূলক রগলাচনা কর। 

 
(c)       Explain the pattern of urbanization in modern India. 

রধ্ুযনক ভারগতর ন রা়িগনর ধ্রণ রগলাচনা কর।  
 

 

 

 

 


