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   Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 
 
 

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) 

প্রতিটি ইউতিি থেকে েমপকে এেটি অেচ অিতিে দুটি প্রকের উত্তরসহ থমোি পোাঁচটি  

প্রকের উত্তর  দোও।       

 
UNIT I: Regional Planning 

 

a) What do you mean by “Region”? 

      "অঞ্চল" বলতে তে থ োঝ ?  

b) Define Formal and Functional region. 

 োতহিে ও ক্রিয়োমূলে অঞ্চকলর সংজ্ঞো দোও।  
c) What is the meaning of Compage Region? 

      সহক োগী অঞ্চতলর অর্ থ কি?  

 
 

 
d) Mention two important characteristics of development. 

      উন্নয়তের দুটি গুরুত্বপূর্ থ ববকিষ্ট্য উতেখ ের। 
e) Differentiate between ‘developed economy’ and ‘underdeveloped economy’. 

      উন্নে অর্ থেীকে এবং অেুন্নে অর্ থেীকের মতযয পার্ থিয থলখ। 
f) Define “Backward Region” as proposed by Hirschman. 

      Hirschman প্রস্তাকবে "অেগ্রসর অঞ্চতলর” সংজ্ঞা দাও।  

  

UNIT III: Regional Planning and Development in India 

 

g) What do you mean by “Regional Planning”? 

      আঞ্চকলি পকরিল্পো বলতে কি থ োঝ? 

h) Define Regional Imbalance. 

      আঞ্চকলি ভারসামযহীেোর সংজ্ঞা দাও।  
i) What was the rank of India in the Human Development Index in 2021? 

UNIT II: Regional Development 



 

 

a) Mention four characteristics of a region.  

     অঞ্চতলর চারটি ববকিষ্ট্য উতেখ ের।  

b) What are the important stages of planning process.?  

     পকরিল্পো প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ থ পর্ থায়গুতলা কি কি?  

c) Mention four constraints of Multi-Level planning in India. 

     ভারতে  হুস্তরীয় পকরিল্পোর চারটি সীমাবদ্ধো উতেখ ের।  

Section-B 

UNIT II: Regional Development 

d) Briefly describe the necessity of Human Development. 

     মােব উন্নয়তের প্রতয়াজেীয়ো সংতেতপ বর্ থো ের।  
e) What are the target areas of Planning in India? 

      ভারতে পকরিল্পোর লেয ক্ষেত্রগুকল কি? 

f) What are the effects of Polarization as per Hirschman? 

       Hirschman মতে ক্ষমরুিরতর্র প্রভাবগুকল কি কি?  

UNIT III: Regional Planning and Development in India 

 

g) Explain the nature of regional inequalities in India. 

     ভারতে আঞ্চকলি ববষতমযর প্রিৃকে বযাখযা ের।  
h) Why Regional planning is essential for India’s development? 

      আঞ্চকলি পকরিল্পো ক্ষিে ভারতের জেয অপকরহার্ থ? 

i)  Briefly discuss the Core – Periphery model of Friedman 

      কিডমযাতের ক্ষিার-ক্ষপকরতেকর মতডলটি সংতেতপ আতলাচো ের।  

 
 
 
Section-C 

 
j) Briefly describe the necessity of Human Development. 

     মােব উন্নয়তের প্রতয়াজেীয়ো সংতেতপ বর্ থো ের।  
k) What have been the target areas of Planning in India? 

      ভারতে পকরিল্পোর লেয ক্ষেত্রগুকল কি কি? 

l) What are the effects of Polarization as per Hirschman? 

       Hirschman মতে ক্ষমতেিরতর্র প্রভাবগুকল কি কি?  

UNIT III: Regional Planning and Development in India 

 

m) Explain the nature of regional inequalities in India. 

     ভারতে আঞ্চকলি ববষতমযর প্রিৃকে বযাখযা ের।  
n) Why Regional planning is essential for India’s development? 

      আঞ্চকলি পকরিল্পো ক্ষিে ভারতের জেয অপকরহার্ থ? 

o)  Briefly discuss the Core – Periphery model of Friedman 

      কিডমযাতের ক্ষিার-ক্ষপকরতেকর মতডলটি সংতেতপ আতলাচো ের।  
 

2 Answer any five questions in all, selecting at least one but not more than 
two from each unit.       (4 x 5=20) 

প্রতিটি ইউতিি থেকে েমপকে এেটি অেচ অিতিে দুটি প্রকের উত্তরসহ 

থমোি পোাঁচটি  প্রকের উত্তর  দোও।       
 

UNIT I: Regional Planning 

Section-C 

 

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

থ  থেোকিো এেটি প্রকের উত্তর দোও।    
 

a) Discuss about the principles and stages of Multi Level Planning. 

            হুস্তরীয় পকরিল্পোর েীকে ও পর্ থায় সম্পতিথ আতলাচো ের।  

b) Critically evaluate the Growth Centre Model in Indian context. 

           ভারেীয় ক্ষপ্রোপতি ক্ষগ্রার্ ক্ষসন্টার মকেকলর সমাতলাচোমূলি মূলযায়ে ের।  
c) Discuss about the Economic development scenario during Post Independence 

period in India. 

     ভারতের  স্বাযীেোর পর থেকে অর্ থনেকেি উন্নয়তের পকরকিকে সম্পতিথ আতলাচো  

     ের। 

 
 

 

 


