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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, selecting at least one but not more than two from 

each unit.          (2 x 5=10) 

UNIT I: Nature and Principles 

a) Define relative space. 

আপেক্ষিক েক্ষিসপিি সংজ্ঞা দাও। 
b) What is pidgin language? 

ক্ষেদক্ষিন ভাষা ক্ষক?  
c) What is meant by virtual society? 

ভার্চ ুযাল সমাজ বলপে কী ববাপ া? 

 

UNIT II: Society and Demography 

 

d) Write two negative effects of human activities on ecosystem.  

ইপকাক্ষসপেপমি উেি মানুপষি ক্রিযা-কলাে এি দুটি বনক্ষেবার্ক প্রভাব বলখ। 
e) Define population momentum. 

জনসংখযা ভিপবপিি সংজ্ঞা দাও।  
f) Define population growth rate. 

জনসংখযা বকৃ্রিি হাি এি সংজ্ঞা দাও। 

 

UNIT III: Ekistics and Adaptation 

g) What is man - land ratio? 

মানুষ- জক্ষম অনুোে ক্ষক? 

h) What is Sustainable Development?  

ধািণিম উন্নযন ক্ষক?   

i) What is meant by dry point settlement? 

ড্রাই েপযন্ট জনবসক্ষে বলপে কী ববা ায? 

 

 



 
  

 

Section-B 

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

from each unit.         (4 x 5=20) 

 

UNIT I: Nature and Principles 

a) Elaborate the concept of landscape approach in Human Geography. 

মানক্ষবক ভূপিাপলি লযান্ডপেে দৃটিভক্ষিি ধািণা বযাখযা কিI 

b) Distinguish between race and ethnicity. 

প্রজাক্ষে এবং জাক্ষেসত্ত্বাি মপধয োর্কুয ক্ষনপদুশ কি। 
c) Mention the chief features of Buddhist religion. 

ববৌিধপমিু মুখয ববক্ষশিয গুক্ষল উপেখ কি।  
 

UNIT II: Society and Demography 

 

d) Briefly describe the characteristics of sedentary agrarian society. 

স্থাযী কৃক্ষষ সমাপজি ববক্ষশিয গুক্ষল সংপিপে বণনুা কি। 
e) Distinguish between industrial and urban society. 

ক্ষশল্প সমাজ ও শহুপি সমাপজি মপধয োর্কুয ক্ষক? 

f) Describe in brief the main concept of Ackerman regarding population-resource 

regions. 

জনসংখযা -সম্পদ অঞ্চল সম্পক্ষকেু Ackerman এি ধািণাি মূল বক্তবয সংপিপে 

বলখ। 

 

UNIT III: Ekistics and Adaptation 

g) Describe the livelihood pattern of Eskimo. 

এক্ষেপমাপদি জীক্ষবকাি ধিন বণনুা কি। 
h) Distinguish between types and patterns of rural settlement. 

গ্রামীণ জনবসক্ষেি প্রকাি এবং ধিপনি মপধয োর্কুয ক্ষনরূেণ কি।  
i) Compare between the rural house types of South India and north east India. 

দক্ষিণ ভািে ও উত্তি েূব ু ভািপেি গ্রামীণ বাসিপৃহি ধিপনি মপধয েচলনা কি। 

 

Section-C 

3.  Answer any one of the following questions:                                                (1X10=10)  

a) Examine the linguistic cultural boundary with special reference to South India. 

দক্ষিন ভািপেি সাপেপি ভাসাক্ষভক্ষত্তক সাংেৃক্ষেক সীমানা ের্ ুাপলার্না কি। 
b) Illustrate the concept of demographic transition model with examples. 

বেপমাগ্রাক্ষিক ট্রানক্রজশন মপেপলি ধািণাটি উদাহিণ সহপর্াপি বযাখযা কি। 
c) Discuss the impact of human development on earth’s water resource with reference 

to development - environment conflict. 

উন্নযন ও েক্ষিপবশ দ্বপেি  বপ্রক্ষিপে েকৃ্ষর্বীি জল সম্পপদি উেি মানুপষি উন্নযপনি 

প্রভাব আপলার্না কিI 


