
 

 

 B.A. /B.Sc. Part III (General) Examination, 2021 

 Subject: Geography 

 Paper: IV-A (Geography of India)

 (OLD SYLLABUS)

 Time: 2 Hours                                                                                                   Full Marks:50 

 The figures to the right indicate full marks for questions. Candidates are requested to give 

 their answers in their own words as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলী প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক। পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর 
 ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 SECTION - A

 

Answer any four questions from the following                                              4×5=20 

নিম্ননিনিত যে য োনিো চোরটি প্রনের উত্তর দোও। 

 

1. Discuss briefly about the soil and agriculture of the Karewa Valley in Kashmir. 

কাশ্মীর ক্ষহমালশ্নয়র Karewa অঞ্চশ্নলর মৃক্ষত্তকা এবং কৃক্ষষকায েয সম্পশ্নকে সংশ্নিশ্নপ ললশ্নখ্া। 

 

2. Indicate the geographical explanation why the lower course of the Brahmaputra River 

is flood prone. 

 ব্রহ্মপুত্র নশ্নদর ক্ষনম্ন অববাক্ষহকা বনযা প্রবন লকন, োহার লভৌশ্ন াক্ষলক কারণ আশ্নলাচনা কর। 

 

3. How does the population growth influence the urbanization of India? 

ভারশ্নের েনসংখ্যা বৃদ্ধি ক্ষকভাশ্নব ন রায়ণ লক প্রভাক্ষবে কশ্নরশ্নে? 

 

4. Write briefly about the influence of Monsoon on the agriculture in India. 

ভারেবশ্নষ ে কৃক্ষষশ্নিশ্নত্র লমৌসুমী বায়ুর প্রভাব সংশ্নিশ্নপ আশ্নলাচনা কর। 

 

5. What are the structural features of the Bengal Delta Region? 

বঙ্গীয় ব-দ্বীপ অঞ্চশ্নলর  ঠন ে ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষল ক্ষক ক্ষক? 

 

6. Delineate the importance of hydroelectricity in the context of sustainable development 

in India. 



 ভারেবশ্নষ ে ক্ষস্থক্ষেশীল উন্নয়শ্ননর লিশ্নত্র েলক্ষবদুযৎ উৎপাদশ্ননর গুরুত্ব বযাখ্যা কর। 

 

 

SECTION - B 

 

Answer any three questions from the following     3×10=30 

নিম্ননিনিত প্রেগুনির মনযে যে য োনিো নতিটি প্রনের উত্তর দোও। 

 

a) Discuss the influence of structural features on the topography in the Himalayan region. 

ক্ষহমালয় পাব েেয অঞ্চশ্নলর ভূক্ষমরূশ্নপর ওপর োর  ঠশ্ননর প্রভাব আশ্নলাচনা কর। 

 

b) Explain the interrelationship between soil and natural vegetation of Indian sub-

continent. 

  ভারেীয় উপমহাশ্নদশ্নশ মৃক্ষত্তকার সাশ্নর্থ স্বাভাক্ষবক উদ্ধিশ্নদর আন্তঃ সম্পকে বযাখ্যা কর। 

 

c) Write in detail about the favourable conditions for the cultivation of cotton in the Black 

soil region of India. 

ভারশ্নে কৃষ্ণ মৃক্ষত্তকা অঞ্চশ্নলর েুলচাশ্নষর অনুকূল পক্ষরশ্নবশ্নশর ক্ষবশদ বণ েনা কর। 

 

d) Discuss the reasons for the concentration of iron and steel industries in eastern India. 

পূব ে ভারশ্নের ললৌহ ইস্পাে ক্ষশশ্নের লকদ্ধিভবশ্ননর কারণগুক্ষল ক্ষবস্তাক্ষরে ভাশ্নব আশ্নলাচনা কর। 

 

e) Describe the characteristics of climate, soil and natural vegetation of the Marusthali 

Region. 

 মরুস্থাক্ষলর েলবায়,ু মৃক্ষত্তকা এবং স্বাভাক্ষবক উদ্ধিশ্নদর ক্ষবক্ষভন্ন ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষল ললশ্নখ্া। 

 




