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

Subject: Geography 

Paper: VI (Economic and Social Geography) 

(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. What are the non-conventional sources of energy and explain their relative importance? 

অপ্রচক্ষলে শক্তি ক্ষক এবং োশ্নদর গুরুত্ব ক্ষক ক্ষক? 

 

2. What are the factors responsible for the formation and development of the Mumbai-

Pune Industrial Region? 

মুম্বাই-পুশ্নন ক্ষশল্প অঞ্চশ্নলর গঠন এবং উন্নয়শ্ননর েনয ককান ককান উপাদান দায়ী? 

 

3. Describe in brief the different processes of cultural diffusion. 

সাংষৃ্কক্ষেক বযাপশ্ননর ক্ষবক্ষভন্ন প্রক্তিয়াগুক্ষল সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর। 

 

4. What are the major patterns of rural settlement? 

গ্রামীন েনবসক্ষের মুখ্য ক্ষবনযাসগুক্ষল ক্ষক ক্ষক? 

 

5. Write the determinants of population growth. 

েনসংখ্যা বৃক্তির ক্ষনয়ন্ত্রকগুক্ষল ক্ষক ক্ষক? 

 

 

 



6. Account for the distribution of the major racial groups of the world and discuss the 

characteristic features of any one of them. 

ক্ষবশ্নের প্রধান োক্ষে কগাষ্ঠী গুক্ষলর বন্টশ্ননর ক্ষববরণ দাও এবং কয ককাশ্ননা একটি েনশ্নগাষ্ঠীর 

ববক্ষশষ্ট্য গুক্ষল আশ্নলাচনা কর। 

 

SECTION - B 

 

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

নিম্ননিনিত প্রেগুনির মনযে যে য োনিো নতিটি প্রনের উত্তর দোও। 

 

a) Explain the environmental approaches of Resource Utilization. 

সম্পদ বযবহাশ্নর প্রাকৃক্ষেক দৃটষ্ট্ভক্ষি কক বযাখ্যা কর। 

 

b) Describe the model of economic development as proposed by Weber. 

 'Weber' এর অর্থ েননক্ষেক উন্নক্ষের model কক বযাখ্যা কর। 

 

c) Divide the world into cultural realms and discuss the characteristics of any two of them. 

সমগ্র পৃক্ষর্থবী কক সাংসৃ্কক্ষেক েগৎ (cultural realm) ক্ষবভি কর এবং কয ককাশ্ননা দুটির 

ববক্ষশষ্ট্ গুক্ষল আশ্নলাচনা কর। 

 

d) Discuss about Christaller’s Central Place Theory. 

Christaller এর Central Place Theory বযাখ্যা কর। 

 

e) Describe in detail the Demographic Transition Model. 

 ক্ষবস্তাক্ষরে ভাশ্নব Demographic Transition Model টি বযাখ্যা কর। 

 

 


