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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. 

দক্ষিণপ্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 
 

Section-A 

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

যে য োন ো পোাঁচটি প্রনের উত্তর দোও। 
 

a) What do you mean by Human Geography? 

মো ব ভূন োল বলনে ক  যবোঝ? 

b) What is Cephalic Index? 

যেফোকল  ই নেক্স ক ? 

c) Mention two major characteristics of Nomadic people. 

েোেোবরনদর প্রধো  দুটি ববকিষ্ট্য উনেখ  র। 
d) Define Hamlets. 

‘Hamlet’- এর  েংজ্ঞো দোও। 
e) In which decade, Indian population growth rate was negative? 

য ো  দিন  ভোরনের জ েংখযো বদৃ্ধির হোর য কেবোচ  কিল? 

f) Mention two major characteristics of tribal society.  

উপজোকে েমোনজর দুটি প্রধো  ববকিষ্ট্য উনেখ  র। 
g) Define Dependency Ratio. 

ক ভভরেো অ ুপোে এর েংজ্ঞো দোও। 
h) Mention the different types of rural houses in India. 

ভোরনে গ্রোমীণ আবোে নৃহর কবকভন্ন ধরন র উনেখ  র। 

 

Section-B 

    2. Answer any five questions           (4×5=20) 

যে য োন ো পোাঁচটি প্রনের উত্তর দোও। 

a) Briefly discuss the elements of Human Geography.  

মো ব ভূন োনলর উপোদো গুনলো েংনেনপ আনলোচ ো  র। 
b) Mention the name of major linguistic groups in India. Briefly discuss the characteristics 

of any one linguistic region. 



ভোরনের প্রধো  ভোষো ে য োষ্ঠীর  োম উনেখ  র। েংকেপ্তভোনব েোনদর যে য োন ো এ টি 

ভোষো ে অঞ্চল ক ন়ে আনলোচ ো  র ।  
c) What are the different approaches to study the Human Geography? 

মো ব ভূন োল অধয়েন র কবকভন্ন দৃটষ্ট্ভকি গুনলো ক  ক ? 

d) Elaborate the evolution of human society.  

মো ব েমোনজর কববেভ  কবিদভোনব বণ ভ ো  র। 
e) Give a detail account of population composition of developed and developing countries. 

উন্নে ও উন্ন়ে িীল যদনির জ েংখযো  ঠন র কবস্তোকরে কববরণ দোও । 
f) What are the major factors responsible for rapid population growth in India? 

ভোরনে দ্রুে জ েংখযো বদৃ্ধির প্রধো   োরণগুকল ক  ক ? 

g)  Discuss how climate influences the rural settlement structure. 

ক ভোনব জলবো়ে ুগ্রোমীণ বেকে  োঠোনমোন  প্রভোকবে  নর েো আনলোচ ো  র।   
 

Section-C 

 

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

যে য োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোও। 
 

a) Critically examine the different stages of Demographic Transition Model with suitable 

diagrams. 

উপেুক্ত কচত্র েহ যেনমোগ্রোকফ  ট্রো দ্ধজি  মনেনলর কবকভন্ন পে ভো়ে েমোনলোচ োমূল ভোনব 

আনলোচ ো  র। 
b) What do you mean by Race? Discuss the physical characteristics of major races.  

জোকে বলনে ক  যবোঝ? প্রধো  জোকেেমূনহর িোরীকর  ববকিষ্ট্যগুকল আনলোচ ো  র। 
c) Why Gangetic Plain of India is highly populated? Explain with suitable example.  

ভোরনের  োনি়ে েমভূকম য   জ বহুল? উপেুক্ত উদোহরণ েহ বযোখযো  র। 

 

 

 

 

________________  


