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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: Economic Activity: Agriculture 

 

a) What do you mean by Mixed Farming? 

মিশ্র কৃমি বলতে মক ববোঝ?  

b) What is crop diversity? 

শস্য মবমিত্রেো মক?   

c) Elaborate the term ‘Economic man’. 

‘অর্ থনৈমেক িোৈব’ শব্দ টি মববেৃ কর।  
 

UNIT II: Economic Activity: Industry 

 

d) Differentiate between ‘Isotim’ and ‘isodapane’. 

‘Isotim’ ও ‘isodapane’ এর িতযয পোর্ থকয কর।  
e) What is meant by locational triangle? 

অবস্থোমৈক ত্রত্রভুজ বলতে মক ববোঝ?  
f) Mention the major problems of Haldia industrial region.  

হলমিয়ো মশল্পোঞ্চতলর প্রযোৈ স্িস্যো গুমল উতেখ কর।  
 

UNIT III: Economic Activity: Trade, Transport and Tourism 

 

g) Mention the characteristic features of mass tourism. 

গণ পর্ থিতৈর ববমশষ্ট্যগুমল উতেখ কর।  
h) What is meant by ‘destination amalgam’? 

‘Destination amalgam’ বলতে মক ববোঝ?  
i) Mention the two major roles of tourism industry in backward area development.  

অৈগ্রস্র অঞ্চল উন্নয়তৈ পর্ থিৈ মশতল্পর িুটি প্রযোৈ ভুমিকো উতেখ 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: Economic Activity: Agriculture 

 

a) Mention the chief features of rubber plantation in south east Asia. 

িমিৈ-পূব থ এমশয়োর রোবোর বোমগিোর িুখয ববমশষ্ট্য গুমল উতেখ কর। 
b) Classification of World Agricultural Systems after Whittlessey.  

Whittlessey প্রিত্ত পমৃর্বীর কৃমি বযবস্থো গুমলর মবভোজৈ কর।  
c) Discuss in brief J.C. Weaver’s technique of crop-combination analysis. 

J.C. Weaver এর শস্য স্িোহোর বকৌশতলর স্ংমিপ্ত মববরৈ িোও।  

 

UNIT II: Economic Activity: Industry 

 

d) Distinguish between the theories proposed by Weber and Losch. 

Weber এবং Losch এর েতত্তর িতযয পোর্ থকয মৈতিথশ কর। 
e) Highlight the major factors for the development of Asansol–Durgapur industrial region. 

আস্োৈতস্োল- িুগ থোপুর মশল্পোঞ্চল গতে ওঠোর জৈয প্রযোৈ উপোিোৈ গুমল আতলোকপোে কর। 
f) Analyse in brief, how industrial development degrades natural environment. 

মকরুতপ মশতল্পোন্নয়ৈ প্রোকৃমেক পমরতবতশর িমেস্োযৈ কতর েো স্ংতিতপ মবতেিণ কর।  
 

UNIT III: Economic Activity: Trade, Transport and Tourism 

g) Differentiate between Accessibility and Connectivity.  

গিযেো ও স্ংর্ুক্তেোর িতযয পোর্ থকয কর।  
h) Explain the major roles of WTO to promote international trade. 

মবশ্ব বোমণজয প্রস্োতর WTO- র প্রযোৈ ভুমিকো গুমলর মববরণ িোও।  
i) Describe the major components of tourism industry. 

পর্ থিৈ মশতল্পর প্রযোৈ উপোিোৈগুমলর মববরণ িোও। 

 

Section -C 

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

 

a) Critically examine the Von Thunen’s model of agricultural land use.  

Von Thunen এর কৃমি ভুমি বযবহোতরর িতেলটি বযোখযো কর।  
b) Elaborate the role of transport in industrial location. 

মশল্প অবস্থোতৈ পমরবহতৈর ভূমিকো মবতেিণ কর।  
c) Briefly discuss R.W. Butler’s TALC model of Tourism Evolution. 

পর্ থিৈ মববেথতৈ R.W. Butler এর TALC িতেল টি স্ংতিতপ আতলোিৈো কর। 

 


