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Section-A 

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

each unit:                                        (2×5= 10)             

Unit-I: Physical Setting 

 

a) What do you mean by Deccan Trap? 

ডেকান ট্র্যাপ বলতে কক ডবাঝ?   

b) What is ONGC? 

ONGC কক?  
c) What do you understand by ‘Break of Monsoon’? 

ডমৌসুমী বায়ুর কবলকিেকরন বলতে কক ডবাঝ?  
 

Unit-II: Cultural and Economic Settings 

 

d) Define the term ‘Unemployment’.  

‘ডবকারতের’ সংজ্ঞা দাও।   

e) What is SEZ? 

SEZ কক?  
f) Write the names of four tribes living in Andaman-Nicobar Islands. 

g) আন্দামান-কনতকাবর দ্বীপপুতে বসবাস্কারী চারটি উপজােীর নাম ডলখ।  
 

Unit-III: Geography of West Bengal 

 

h) What are the basic differences between Terai and Duars region?  

েরাই ও েুয়াস স অঞ্চতলর মতযয মূল পার্ সকয কক?  
i) Write the two major regional problems of Jangalmahal area. 

জঙ্গলমহল এলাকার দুটি প্রযান সমসযা ডলখ।  
j) What is HDI? Mention the HDI value of West Bengal of 2019. 

HDI কক? পশ্চিমবতঙ্গ ২০১৯- সাতলর  HDI মান উতেখ কর।  

 

 



 

 

Section-B 

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

unit:            (4×5=20) 

 

Unit-I: Physical Setting 

 

a) Examine the ecological importance of Mangrove Forest. 

মযানতরাভ অরতযযর বাস্তুোকিক গুরুে কবচার কর।   

b) Describe in brief the evolution of the Himalaya in the light of Plate Tectonics. 

পাে সংস্থান েতের আতলাতক কহমালয় পব সতের উদ্ভতবর সংতেতপ কববরয দাও।  
c) Explain why regionalization of India is necessary. 

ডকন ভারতের আঞ্চলীকককরন প্রতয়াজন ো বয সনা কর।  

 

   

Unit-II: Cultural and Economic Settings 

 

d) Highlight the major consequences of Green Revolution in India. 

ভারতে সবুজ কবপ্লতবর প্রযান ফলাফলগুকল আতলাকপাে কর।  
e) Why IT is considered as emerging industry in India?   

ডকন  IT ডক ভারতের উদীয়মান কিল্প কহসাতব গনয করা হয় ?  

f) Mention the objectives of the National Population Policy of India, 2000. 

২০০০ সাতলর ভারতের জােীয় জনসংখযা নীকের উতেিযগুকল উতেখ কর।   

   

Unit-III: Geography of West Bengal 

 

g) Outline the future prospects of tourism industry in Bankura district. 

বা াঁকুড়া ডজলায় পর্ সিন কিতল্পর ভকবষ্যৎ সম্ভাবনা রূপতরখা দাও।    
h) Write a short note on Western Plateau of West Bengal. 

পশ্চিমবতঙ্গর পশ্চিম পাব সেয অঞ্চল সম্পতকস একটি টিকা ডলখ।        
i) Discuss the problems and prospects of Tea industry in West Bengal. 

পশ্চিমবতঙ্গর চা কিতল্পর সমসযা ও সম্ভাবনার কববরয দাও।   

Section-C 

 

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

a) Critically examine the scheme of dividing India into Physiographic Regions as per R. 

L. Singh. 

ভারেতক ভু-প্রাকৃকেক অঞ্চতল কবভাজতন R. L. Singh এর পকরকল্পনাটি পর্ সাতলাচনা 

কর।  
b) Give an account of the geographical distribution and characteristics of the major 

racial groups of India. 

ভারতের কবকভন্ন প্রজাকের ডভৌগকলক কবেরন ও ববকিষ্ট্যসমূতহর একটি কববরয দাও।  
c) Explain the critical regional problems and their remedial measures in the Sundarban 

Region. 

সুন্দরবন অঞ্চতল সংকিপূয স সমসযাগুকল এবং োতদর সমাযাতনর উপায় সম্পতকস 

বয সনা দাও।    


