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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: Regional Planning 

               

a) Give definition of formal region. 

বাহ্যিক অঞ্চলের সংজ্ঞা দাও। 

b) Define planning region. 

পহ্রকল্পনা অঞ্চলের সংজ্ঞা লেখ। 

c) Mention the principal steps in regional planning. 

আঞ্চহ্েক পহ্রকল্পনার প্রধান পর্ যায়গুহ্ে উলেখ কর। 

 

UNIT II: Regional Development 

d) Mention the chief features of propulsive industries. 

চােক হ্িলল্পর মুখি ববহ্িষ্ট্িগুহ্ে উলেখ কর।  
e) Define growth pole. 

প্রবদৃ্ধি লমরুর সংজ্ঞা লেখ।  

f) What is take-off stage? 

উলতােন স্তর হ্ক? 

 

UNIT III: Regional Planning and Development in India 

 

g) What is meant by regional disparity? 

আঞ্চহ্েক ববষমি বেলে হ্ক লবাঝায় ?   

h) State four causes of regional imbalances in India. 

ভারলে আঞ্চহ্েক ববষলমির চারটি কারণ লেখ।  

i) State the needs for regional planning in India. 

ভারেবলষ য আঞ্চহ্েক পহ্রকল্পনার প্রলয়াজনীয়ো উলেখ কর। 

 

 



 
 

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: Regional Planning 

 

a) Mention four main objectives of regional planning. 

আঞ্চহ্েক পহ্রকল্পনার চারটি প্রধান  উলেিি উলেখ কলরা।  

b) What do you mean by multi-level regional planning? 

       বহু-স্তর পহ্রকল্পনা বেলে হ্ক লবাঝ?  

c) Describe any one method of delineation of formal region. 

বাহ্যিক অঞ্চলের সীমানা হ্নধ যারলণর লর্লকালনা একটি পিহ্ের হ্ববরণ দাও।   

 

UNIT II: Regional Development 

 

d) Differentiate between growth and development. 

বদৃ্ধি ও উন্নয়লনর মলধি পার্ যকি লেখ।  

e) Analyse how cumulative causation is effective in developing nations. 

উন্নয়নিীে লদিসমূলয ক্রমজাে কারণ হ্করুলপ প্রভাব হ্বস্তার কলর ো হ্বলেষণ 

কর।  
f) Briefly describe the indicators of Human Development.      

মানব উন্নয়লনর হ্নলদযিকারী উপাদানগুহ্ে সংলেলপ বণ যনা দাও।  

  

UNIT III: Regional Planning and Development in India 

 

g) What are the strategies taken in India for regional development? 

ভারলে আঞ্চহ্েক উন্নয়লনর হ্ক হ্ক লকৌিে গ্ৰযণ করা যলয়লে? 

h) State the historical perspective of regional imbalance in India. 

ভারলে আঞ্চহ্েক ববষলমির ঐহ্েযাহ্সক পিভিভূহ্মকা হ্ববেৃ কর।  

 

Section-C 

3. Answer any one question.           (10x1=10)   

 

a) Describe the different types of regions with examples. 

হ্বহ্ভন্ন প্রকার অঞ্চলের উদাযরণসয  বণ যনা দাও।  

b) Critically evaluate Core- Periphery model as proposed by Friedman. 

Friedman প্রস্তাহ্বে Core- Periphery মলেলের মূেিায়ন কর।  
c) Explain in brief the nature and characteristics of regional disparities in India. 

ভারলে আঞ্চহ্েক ববষলমির প্রকৃহ্ে ও ববহ্িষ্ট্ি সমূলযর সংহ্েপ্ত হ্ববরণ দাও।  
 

 

                                                                                                                                        

 

 


