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দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

Section-A 

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

 

a) Mention two advantages of intensive subsistence agriculture. 

নিনিড় জীনিকাসত্তা কৃনির দুটি সুনিধা উল্লেখ কর।  
b) Mention two leading commercial dairy farming European countries.   

দুটি শীি ষস্থািীয় িানিজ্জিক দদাহ নশল্লে উন্নত ইউল্লরাপীয় দদল্লশর িাম উল্লেখ কর। 
c) What is Material Index?  

পিিসূচক িলল্লত নক দিাঝ?  

d) What is the basic tenet of August Losch’s theory?  

আগস্ট লশের তশের মলূ মতবাদটি কী? 

e) How many member countries are there in EEC/EU?  

ইউল্লরাপীয় অর্ ষনিনতক সম্প্রদাল্লয়র সদসি দদল্লশর সংখ্যা কত?  

f) Why is Connectivity so significant in Transportation? 

সংযুক্তি ককন পররবহশন এত তাৎপয যপূর্ য? 

g) What is Critical Isodapane? 

জ্িটিকিাল আইল্লসাডাল্লপি িলল্লত নক দিাল্লঝা?  

h) What does SAARC stand for? 

SAARC এর পূি ষরুপ নক? 
 

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: Development of Agriculture 

     

a) Briefly explain the concept and types of agriculture 

কৃনিকাল্লয ষর ধারিা ও প্রকার সংল্লেল্লপ আল্ললাচিা কর।   
b) State the economic characteristics of Extensive Commercial agriculture. 

বযাপক বারর্ক্তযযক কৃরির অর্ যননরতক ববরেষ্ট্যগুরল বর্ যনা কর। 



a) Discuss the distribution of Commercial Dairy Industry in North West Europe. 

উত্তর পক্তিম ইউশরাশপর বারর্ক্তযযক কদাহ রেশের বণ্টন রনশ়ে আশলাচনা কর। 

 

UNIT II: Industrial Development  
 

b) Briefly give a description of Profit Maximisation Theory of August Losch.   

সংরিপ্তভাশব আগস্ট লশের মুনাফা সব যারিকরর্ তশের বর্ যনা দাও। 

c) Explain the advantages of industrial agglomeration. 

নশে সমাল্লিল্লশর সুনিধাগুনল আল্ললাচিা কর।  
d) Mention the role of transport in location of industries.  

রেে স্থাপশন পররবহশনর ভূরমকার কর্া উশেখ্ কর। 

 

UNIT III: Transportation and International Organization 
 

e) Highlight the major roles of EEC in international trade.  

আন্তযযারতক বারর্শযয ইউল্লরাপীয় অর্ ষনিনতক সম্প্রদাল্লয়র প্রিান ভূরমকা উশেখ্ কর।  

f) Mention the major plans taken up by the National Highway Authority of India. 

ভারল্লতর জাতীয় সড়ক কতৃষপে দ্বারা গহৃীত প্রধাি পনরকেিাগুনল উল্লেখ কর।   
g) Describe briefly the main aspects of New Industrial Policy in India.   

ভারশত নূতন রেেনীরতর মূল রদকগুরল সংশিশপ বর্ যনা কর।   

 

Section-C 

 

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

a) Critically explain the Von Thunen’s model of Agricultural land use. 

ভি রু্ল্লিল্লির কৃনি জনম িিিহাল্লরর মল্লডলটিল্লক সমাল্ললাচিাসহ িিাখিা কর।  
b) Elucidate with economic importance of the Railway Transport System in India. 

ভারশত করল পররবহন বযবস্থার অর্ যননরতক গুরুত্ব পয যাশলাচনা  কর। 

c) Critically explain the favourable conditions for the development of Asansol-

Durgapur industrial region. 

আসািল্লসাল-দুগ ষাপুর নশোঞ্চল গল্লড় ওঠার পশ্চাল্লত অনুকূল অবস্থাগুরল 

পয যাশলাচনা কর।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


