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Section -A 

1. Answer any five questions                                                                          (2×5=10) 

        যে য োন ো পোাঁচটি প্রনের উত্তর দোও। 

a. What do you mean by Ethnicity? 

“জোতিসত্বো” বলনি ত  যবোঝ? 

b. Define “Culture”. 

সংসৃ্কতি র সংজ্ঞো দোও। 

c. What do you understand by “Over Population”? 

“জ োতি য” বলনি ত  যবোঝ? 

d. How do you define Social Space? 

সোমোজজ  পতরসনরর সংজ্ঞো িুতম ত ভোনব যদনব? 

e. Mention two characteristic of Nomadic Herding. 

“Nomadic Herding” র দুটি ববতিস্ট্য যলখ। 

f. What do you mean by “Optimum Population”? 

“ োময জ সংখযো” বলনি ত  যবোঝ? 

g. What is Age-sex Pyramid? 

“বয়স-তলঙ্গ তপরোতমড” ত ?  

h. Define ‘dry point’ settlement. 

'শুস্ক তবন্দ’ু জ বসতির সংজ্ঞো দোও।  

 

Section: B 

 

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

each unit.                                                                                                           (4×5) =20 

প্রতিটি ইউত ি যেন   মপনে এ টি অেচ অ তি  দুটি প্রনের উত্তরসহ যমোি 

পোাঁচটি  প্রনের উত্তর  দোও।       

Unit – I Nature and Principles 

 

a. Explain the contents of Human Geography. 

মো বীয় ভূন োনলর তবষয়বস্তু ব ন ো  র। 

b. What are the differences between ‘Race’ and ‘Ethnicity’? 

‘জোতি’ ও ‘জোতিসত্ত্বো’ র মনিয পোে ন য গুতল ত  ত ? 



c. Explain why language and religion are the important parts of culture? 

য   ভোষো এবং িম ন সংসৃ্কতির গুরুত্বপূ ন অংি িো বযোখযো  র। 

  

Unit 2: Society, Demography 

 

d. Discuss briefly the salient features of rural societies. 

গ্রোময সমোনজর প্রিো  ববতিস্ট্যগুতল আনলোচ ো  র। 

e. Write down the characteristics of age sex structure in the developing countries. 

উন্নয় িীল যদনি বয়স ও তলঙ্গ  োঠোনমোর ববতিষ্ট্যগুতল যলখ। 

f. Briefly discuss the livelihood pattern of the Eskimos. 

সংনেনপ এতস্কনমোনদর জীতব োর িরণ সম্পন ন আনলোচ ো  র। 

 

Unit 3 Ekistics 

 

g. Explain the types of rural settlement in India. 

ভোরনি গ্রোময জ বসতির প্র োরনভদ আনলোচ ো  র। 

h. Discuss how climate influences the rural settlement structure. 

ত ভোনব জলবোয় ুগ্রোমীণ বসতি  োঠোনমোন  প্রভোতবি  নর িো আনলোচ ো  র।   

i. Explain the Demographic Transition Model in human geography.  

মো ব ভুন োনল “Demographic Transition Model” বযোখযো  র।                                                                              

 

Section C 

 

3. Answer any one from the following question:                                           (10×1= 10) 

 ীনচর প্রে যেন  যেন ো  এ টির উত্তর দোও  

 

a. What do you understand by urbanization? Explain its impact on rural India. 

  রোয়  বলনি ত  যবোঝ ? গ্রোমী  ভোরনি এর প্রভোব  িখোত  িো আনলোচ ো 

 র। 

b. Explain the features of Intensive Subsistence farming. 

ত তবড় জীতব োসত্ত্বোতভতত্ত  চোনষর ববতিস্ট্যগুতল  বণ ন ো  র।  

c. Discuss the factors responsible for the uneven distribution of population in  

India. 

ভোরনি জ সংখযোর অসম বন্টন র  োর  গুতল আনলোচ ো  র। 
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