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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 questions in all        (2 x 5=10) 

 

a) What is meant by population density? 

জনঘনত্ব বলতে কি ববোঝ ? 

b) What is population momentum? 

জনসংখ্যো ভরতবগ কি?  
c) What is migration. 

পকরব্রোজন কি ? 

d) Mention the names of states with highest and lowest population density. 

ভোরতে সব বোকিি জনবহুল রোজয ও সব বোকিি জনকবরল রোতজযর নোম উতেখ্ ির ? 

e) Name two proponents of Demographic Transition Model. 

জনসংখ্যো কববেবন েতের দুজন প্রবক্তোর নোম বলখ্।  

f) What is meant by population projection? 

জনসংখ্যো অকভতেপ বলতে িী ববোঝ ? 

g) Mention at least two problems of urbanisation in India. 

ভোরতে নগরোয়তনর নুযনেম দুটি সমসযোর উতেখ্ ির।  
h) What is CBR? 

CBR কি ? 

         

Section-B 

 

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

 

a) Explain the characteristics and importance of age-sex pyramid. 

বয়স কলঙ্গ কপরোকমতের ববকিষ্ট্য ও েোৎপর্ ব আতলোচনো ির । 

b) Describe the stages of Demographic Transition theory. 

জনসংখ্যো কববেবন েতের পর্ বোয় সমুহ আতলোচনো ির। 

c) Distinguish between population density and man-land ratio. 

জনঘনত্ব ও মোনুষ জকমর অনুপোে এর পোর্ বিয বলখ্। 



 

d) Explain the recent trends of urbanization in India. 

ভোরতে নগরোয়তনর সোম্প্রকেি গকে প্রিৃকে আতলোচনো ির। 

e) Explain in brief the factors controlling population growth in India. 

ভোরতে জনসংখ্যো বদৃ্ধির কনয়ন্ত্রনিোরী উপোদোনগুকল সংতেতপ আতলোচনো ির। 

f) Analyse the impacts of overpopulation. 

জনোিীর্ বেোর প্রভোব গুকল কবতেষর্ ির । 

g) Mention the influencing factors of literacy. 

স্বোেরেোর প্রভোবিোরী উপোদোনগুকল উতেখ্ ির।  

h) Distinguish between mortality and morbidity. 

মরর্িীলেো ও অসসু্থেোর মতিয পোর্ বিয ির। 
 

 

Section C 

 

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

 

a) Describe the nature and types of migration in India. What are the major problems related to 

international migration?  

ভোরেবতষ ব স্থোনোন্তরতনর প্রিৃকে ও প্রিোর বর্ বনো ির। আন্তজবোকেি স্থোনন্তরন সম্পকিবে প্রিোন 

সমসযোগুকল কি কি?                                                
b) Explain the causes of unequal distribution of population around the world. 

কবশ্ববযোপী অসম জন বন্টতনর িোরর্ গুকল আতলোচনো ির ।   


