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The figures in the margin indicate full marks. Candidates are required to give their 
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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.           (2x5)=10 

প্রতিটি  ইউতিি  থেকে েমপকে এেি  অেচ অিতিিে দুি  প্রকের উত্তরসহ থমো  পোাঁচি   

প্রকের উত্তর  দোও।       

UNIT-I: Nature and principles 

 

a) What are the elements essential to identify race. 

প্রজোতিট তিচতিিট েরোর জিয  প্রকয়োজিীয় উপোদোিগুতিি তিে তিে? 
b) What do you mean by cultural region? 

সোাংসৃ্কতিটে অঞ্চি বিকট তিে থবোঝ?  
c) Name the major language families of Asia. 

এতিিয়ো’র প্রিোি ভোষো পতিরবোরগুতিির িোম থিখ।  
 

UNIT-II: Society and Demography 

 

d) Define subsistence agriculture. 

জীতিবেোসত্বোতিভতিত্তে েৃতিষ’র সাংজ্ঞো দোও।  
e) What is meant by natural growth of population? 

জিসাংখযোর স্বোভোতিবে বদৃ্ধি বিকট তিে থবোঝোয়?  
f) What is population pyramid? 

জিসাংখযো তিপরোতিমড তিে?  
 

UNIT-III: Ekistics and Adaptation 

 

g) Define Dry Point Settlement with example. 

উদোহরণসহ শুস্কতিবন্দ ুজিবসতিট’ র সাংজ্ঞো দোও।  
h) What is ‘Y’ shaped settlement? 

‘Y’- আেৃতিটর জিবসতিট তিে?  
i) Where do the Eskimos live? 

এতিস্কম’রো থেোেোয় বসবোস েকর?  

 

Section-B 

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

each unit.            (4x5)=20 

প্রতিটি  ইউতিি  থেকে েমপকে এেি  অেচ অিতিিে দুি  প্রকের উত্তরসহ থমো  

পোাঁচি   প্রকের উত্তর  দোও।       
 

UNIT-I: Nature and principles 

 



a) Elaborate the concept of environmental approach in Human Geography mentioning its 

necessity. 

মোিবীয় ভূক োকি পতিরকবি ট দৃিিভতিির িোরণো টোর প্রকয়োজিীয়টো উকেখসহ তিববটৃ 

ের।  
b) Discuss in brief the recent trends in Human Geography. 

মোিবীয় ভূক োকি’র সোম্প্রতিটে প্রবণটো সাংকেকপ আকিোচিো ের।  
c) Distinguish between Absolute and Relative space. 

‘পরম’ এবাং ‘আকপতিেে’ পতিরসকরর মকিয পোে থেয তিিকদথি ের।  
 

 

UNIT-II: Society and Demography 

d) Mention the characteristics of hunting and food gathering economy with example. 

তিিেোর এবাং খোদয সাংগ্রহ তিিভথর অে থিীতিটর ববতিিিযগুতিি উদোহরণসহ উকেখ ের।  
e) State the significance of age structure on economic development. 

অে থনিতিটে উন্নয়কি বয়স েোঠোকমোর গুরুত্ব তিবচোর ের।  
f) Discuss in brief the trend of population growth in India during post-independence 

period. 

স্বোিীিটো উত্তর েোকি ভোরকট জিবদৃ্ধি প্রবিটোর সাংকেকপ আকিোচিো ের। 

 

UNIT-III: Ekistics and Adaptation 

 

g) ‘Life style of the Santals is a suitable example of human adaptation to the environment’-

justify the statement. 

‘সো াঁওটোিকদর জীবিযোত্রো প্রণোিী পতিরকবকির সোকে মোিুকষর অতিভকযোজকির এে জ্বিন্ত 

উদোহরণ’- তিববতৃিটি র সটযটো যোচোই ের।    
h) Discuss the impacts of physical and cultural factors on rural settlement patterns. 

গ্রোমীণ জিবসতিটর িরকণর উপর প্রোেৃতিটে ও সোাংসৃ্কতিটে উপোদোিসমূকহর প্রভোব 

আকিোচিো ের।  
i) Discuss the rural house types in relation to environmental factors in India. 

পতিরকবি ট উপোদোিসমূকহর তিিরীকখ গ্রোমীণ আবোস কৃহর প্রেোর আকিোচিো ের। 

  

Section-C 

 

3. Answer any one of the following question.                                                                (1x10)=10 

থয থেোকিো এেি  প্রকের উত্তর দোও।    
 

a) What do you understand by ethnicity? Give an account of the geographical distribution 

of major racial groups in India. 

জোতিটসত্বো বিকট তিে থবোঝ? ভোরকটর প্রিোি প্রজোতিটসমূকহর থভৌক োতিিে তিবটরি 

সম্পকেথ এেি  ি েো থিখ। 
b) What is pastoral nomadism? Give an account on the evolution of human societies from 

subsistence farming to the industrial economy. 

পশুপোিে যোযোবরবতৃিত্ত তিে? জীতিবেোসত্বোতিভতিত্তে েৃতিষ থেকে তিিল্প অে থিীতিট যুক র মকিয 

মোিব সমোকজর তিববটথি সম্পকেথ এেি  ি েো থিখ। 
c) Elucidate the different fields of conflict between development and environment with 

example. 

উদোহরণসহ উন্নয়ি ও পতিরকবকির মকিয মট তিবকরোকির তিবতিভন্ন থেত্রগুতিি বযোখযো ের।  

 

___________ 


