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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) Who is considered as the father of Human Geography? 

মানবীয় ভূগ াগের জনক কাগক বো হয়? 

b) What do you mean by ethnicity? 

জাতিসত্ত্বা বেগি তক ববাগ া? 

c) Name two linguistic regions of India. 

ভারিবগষ ের দুটি ভাষা অঞ্চগের নাম বেখ l 

d) What is the meaning of the term ‘ekistics’? 

Ekistics কথাটির অথ ে তক? 

e) Mention the major components of culture. 

সংসৃ্কতির প্রধান উপাদান গুতি উল্লেখ কর।  
f) Which year is called “The Great Divide” in population growth of India and why? 

ভারিবগষ ের জনসংখযা বদৃ্ধির বেগে বকান বছরটিগক “The Great Divide” বো হয় 

এবং বকন? 

g) Name two proponents of Demographic Transition theory. 

Demographic Transition িত্ত্বটির দুজন প্রবক্তার নাম বেখ।   
h) Name two components used in construction of rural houses. 

গ্রামীন বাতি তনম োগনর দুটি উপাদান বেখ l 

 

Section-B 

2. Answer any five questions      (4 x 5=20) 

a) What are the elements of human geography? 

মানবীয় ভূগ াগের উপাদানগুতে তক তক? 



 
  

 

b) Describe any one approach of human geography. 

মানবীয় ভূগ াগের বে বকাগনা একটি দৃটিভতি সম্পগকে আগোচনা কর l 

c) Distinguish between race and ethnicity. 

প্রজাতি ও জাতিসত্ত্বার মগযয পাথ েকয তনগদেশ কর।  
d) Write account on the distribution and characteristic features of any language group in 

India. 

ভারিবগষ ের বে বকাগনা একটি ভাষা ি ব াষ্ঠীর বণ্টন এবং ববতশি সম্পগকে বেখ l 

e) Mention the methods of controlling population growth. 

জনসংখযা বদৃ্ধি তনয়ন্ত্রগের পিতিগুতে উগেখ কগরা l 
f) Explain the reasons behind population distribution 

জনসংখযা বন্টগনর কারেগুতে সংগেগপ আগোচনা কর l 

g) Mention with diagram the different stages of Demographic Transition model 

জনতমতিক  অবস্থান্তর মগেগের তবতভন্ন পে োয়গুতে তচেসহ উগেখ করl 

 

Section-B 

3.  Answer any one of the following questions                                               (10 x 1 = 10) 

a) Explain the characteristic features of different stages of human evolution. 

মানব তববিেগনর তবতভন্ন পে োগয়র ববতশিগুতে আগোচনা কর l 

b) Explain with diagrams the types and patterns of rural settlement. 

গ্রামীন বসতির প্রকার ও যরে তচেসহ আগোচনা কর l   

 

 

 

 


