
 

  

 

  

            

 

  

1. Answer any six questions from the following:-      

নিম্ননিনিত যেক োকিো ছয়টি প্রকের উওর দোও : 
a. Discuss the major sub fields of Human Geography. 

মানবীয় ভূগ াগের প্রধান উপববভা  গুবে আগোচনা কর। 

b. What are the characteristics of C.B.D? 

‘ককন্দ্রীয় বাবিজ্য অঞ্চে’ এর বববিষ্ট্য গুবে বক বক? 

c. What are the characteristics of a society?  

সমাগজ্র বববিষ্ট্য গুবে বক বক? 

d. Discuss the major Cultural Regions of the world.  

ববগের প্রধান সাাংসৃ্কবিক অঞ্চে গুবে আগোচনা কর। 

e. Why the shape of ‘Age-Sex Pyramid is different in ‘Developed’ and ‘Developing’ 

countries?  

উন্নি ও উন্নয়নিীে কেিগুবের ‘বয়স-বেঙ্গ বপরাবমগের’ আকাগরর পার্ থকয ককন হয়? 

f. Discuss briefly reasons for the growth of ‘Dispersed Settlements’.  

বববিপ্ত জ্নবসবি’  গে ওঠার কারি গুবে সাংগিগপ উগেখ কর। 

g. What are the major trends of urbanisation in India since Independence? 

স্বাধীনিা পরবিী সমগয় ভারগির কপৌরায়ন এর প্রধান প্রবনিা গুবে বক ? 

h. Discuss in brief the reasons for uneven growth of population in various parts of the  

world.  

পৃবর্বীর বববভন্ন অঞ্চগে জ্নসাংখযার অসম বৃদ্ধির কারিগুবে সাংগিগপ কেখ৷ 

 

Section- B 

2. Answer any three questions from the following:-     10x3 = 30 

নিম্ননিনিত যেক োকিো নতিটি প্রকের উওর দোও : 
i. Discuss with examples the major Cultural Regions of the World. 

উোহরি সহগ াগ  ববগের প্রধান সাাংসৃ্কবিক অঞ্চে গুবে সম্পগকথ আগোচনা কর। 

ii. Discuss the Demographic Transition Model with suitable examples and diagrams. 

জ্ন বববিথগনর মগেে টি উপ ুক্ত উোহরি ও বচত্র সহগ াগ  বযাখযা কর। 

iii. Discuss the major Racial Groups of the world. 

পৃবর্বীর প্রধান জ্াবি ক াষ্ঠী গুবের বি থিা োও। 

iv. Classify Urban Settlements according to their functions. 

কপৌর জ্নবসবি গুবের কম থ অনু ায়ী কেিীববভা  কগর আlকোচনা কর। 

v. Discuss the reasons for development of different patterns of rural settlements. 

গ্রামীি জ্ন বসবি গুবের বববভণ্ণ রকম নকিা আকাগর  গে ওঠার কারি গুবে আগোচনা কর। 
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