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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 from the following questions:                                              (2 x 5 = 10) 

যে য োন ো পোাঁচটি প্রনের উত্তর দোও।    

 

a) Define the term ‘Agriculture’ in broader perspective. 

'কৃষি' শব্দটিকক ষিস্তৃত পষিকেষিকত সংজ্ঞাষ়িত কি। 
b) Mention four characteristics of extensive commercial farming.  

িযাপক িাষিজ্যযক চাকিি চািটি বিষশষ্ট্য উকেখ কি। 
c) What are the basic assumptions of Von Thunen Agricultural Land Use Model?  

ভন থুকনন কৃষি ভুষি িযিহাি িকেকেি মিৌষেক অনুিানগুষে ষক ষক? 

d) What do you mean by Industrial agglomeration?  

ষশল্প সিটষ্ট্ িেকত কী মিাঝ? 

e) Mention four important industries developed in Asansol-Durgapur industrial region.  

আসানকসাে-দুর্ গাপুি ষশল্প অঞ্চকেি চািটি গুরুত্বপূি গ ষশকল্পি নাি উকেখ কি। 
f) Mention two characteristics of Commercial Dairy farming. 

     “Commercial Dairy Farming” র দু টি বৈশিস্ট্য যেখ। 
g) What do you mean by “Accessibility”? 

      “Accessibility”ৈেনে শ  যৈোঝ? 

h) What do you mean by Golden Quadrilateral”? 

      য ো োশে চেুরু্জু  ৈেনে শ  যৈোঝ? 

 

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) 

প্রশেটি ইউশ ি যেন   মপনে এ টি অেচ অ শি  দুটি প্রনের উত্তর হ যমোি পোাঁচটি  

প্রনের উত্তর  দোও।       

                                               

                          



UNIT I: Development of Agriculture 

 

a) Why Europe is famous for dairy industry?  

মকন ইউকিাপ দুগ্ধ ষশকল্পি যনয ষিখযাত? 
b) Explain the influence of geographical environment on farming activities.  

 ৃশি োনজর উপর যর্ৌন োশে  পশরনৈনির প্রর্োৈ ৈযোখযো  র। 
c) How is locational rent related with Von Thunen model? 

ভন থুকনন কৃষি িকেকেি সাকথ অৈস্থোশ   খোজ ো কীভাকি সম্পষকগত? 
 

UNIT II: Industrial Development 

 
d) Why is transport factor important for industrial development? 

ষশল্প উন্ন়িকনি যনয পষিিহন উপাদান মকন গুরুত্বপূি গ? 

e) What are the main causes of industrial deagglomeration?  

ষশল্প deagglomeration এি েধান কািিগুষে ষক ষক?  
f) Discuss the problems of Asansol- Durgapur industrial Region. 

আ ো ন োে দ ূ ুোপুর শিল্পোঞ্চনের  ম যোগুশে আনেোচ ো  র। 
 

UNIT III: Transportation and International Organization 

 

g) Write down the salient features of new industrial policy in India. 

ভািকত নতুন ষশল্প নীষতি েধান বিষশষ্ট্যগুষে সম্পককগ মেখ।  
h) How do you measure transport connectivity and accessibility?  

তুষি কীভাকি পষিিহন সংক ার্ এিং র্িযতা পষিিাপ কিকি? 

i) Explain the role of SAARC in International trade. 

আর্ন্জুোশে  ৈোশ নজয SAARC এর গুরুত্ব আনেোচ ো  র। 

 

Section C 

 

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

যে য োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোও।    

 

a) Make a comparison between Intensive Subsistence agriculture and Extensive 

Commercial agriculture. 

ষনষিড় যীষিকাসত্ত্বাষভষিক কৃষি িযিস্থা এিং িযাপক িাষিজ্যযক কৃষি িযিস্থাি িকধয তুেনা 

কি। 
b) Examine the industrial location theory proposed by Alfred Weber (1909). 

     আেকেে ওক়িিাি (1909) দ্বািা েস্তাষিত ষশল্প অিস্থান তত্ত্বটি প গাকোচনা কি।  
c) Describe the favourable conditions for the development of Haldia Industrial Region. 

হেশদয়ো শিল্পোঞ্চে  নে ওঠোর পশ্চোনে অ ূ ুে অৈস্থোগুশে আযেোচ ো  র।  

 

 

________________  


