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

 

দক্ষিণপ্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 

 

SECTION-A 

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

যযর্কার্না প াঁচটি প্রর্ের উত্তর দাও। 

(a) Define Subsistence Agriculture 

জীবিকাসত্ত্বাবিবিক কৃবির সংজ্ঞা দাও।  

(b) What is meant by agricultural productivity? 

কৃবি উৎপাদনশীলতা িলতত কী বিাঝ? 

(c) Give two examples of mixed farming. 

দুটি বিশ্র কৃবির উদাহরণ দাও। 

(d) What is agricultural region? 

কৃবি অঞ্চল বক? 

(e) Define isodapane. 

আইতসাডাতপন এর সংজ্ঞা দাও।  

(f) What is golden quadrilateral? 

বসানালী চতুিভ জূ বক? 

(g) What are the main industries of Asansol-Durgapur region? 

আসানতসাল-দুর্ ূাপুর বশল্পাঞ্চতলর প্রধান বশল্প গুবল বক বক? 

(h) Write the full form of SAARC. 

SAARC এর পভনরূূপটি বলখ। 

SECTION-B 

2. Answer any five questions taking at least two from each unit:   (4×5=20)  

যযর্কার্না প াঁচটি প্রর্ের উত্তর দাও। 

(a) State the differences between specialized farming system and integrated farming system. 

বিতশি কৃবি িযিস্থা ও সিবিত কৃবি িযিস্থা এর পার্কূয গুবল বলখ। 



(b) Why plantation agriculture is important? 

িাবর্চা কৃবি বকন গুরুত্বপভণ?ূ 

(c) Write the role of white revolution in Indian economy 

িারতীয় অর্নূীবততত বেত বিপ্লতির িভ বিকা বিতেিণ কর।  

(d) Briefly discuss importance of modern equipments in recent agriculture. 

িতিূান কৃবিকাতজ আধুবনক যন্ত্রপাবতর গুরুত্ব আতলাকপাত কর। 

(e) Describe the factors responsible for location of IT industries. 

তর্য প্রযুক্তি  বশল্প র্ত়ে ওঠার জনয দায়ী বনয়ন্ত্রকগুবল সম্পতক ূআতলাচনা কর। 

(f) Mention the role of transport in determining the location of industries. 

বশল্প অিস্থাতনর ওপর পবরিহন এর িভ বিকা বিতেিণ কর। 

(g) Briefly discuss the Profit Maximization theory of August Losch. 

আর্স্ট লতশর িুনাফা সি ূাবধবকরতণর তত্ত্বটি আতলাচনা কর।  

(h) What is transport network? Briefly discuss about the structural components of transport 

networks.  

পবরিহন জাবলকা বক? পবরিহন জাবলকার র্ঠনর্ত উপাদান গুবল সম্পতক ূআতলাচনা 

কর। 

(i) Discuss the role of EEC in international trade. 

আন্তজাূবতক িাবণতজয EEC এর িভ বিকা আতলাচনা কর। 

 

SECTION-C 

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

যযর্কার্না একটি প্রর্ের উত্তর দাও। 

(a) Discuss the relevance of Von Thunen Model of Agricultural Land Use in Indian context.  

িারততর পবরতপ্রবিতত িন রু্তনন - এর কৃবিিভ বি িযিহার সংক্রান্ত িতডলটির  

প্রাসবিকতা আতলাচনা কর।  

(b) Mention the factors of development of the Asansol-Durgapur Industrial Region. 

আসানতসাল-দুর্ ূাপুর বশল্পাঞ্চল র্ত়ে ওঠার কারণ গুবল বিতেিণ কর।  

(c) What is the full form of GATT? Describe in brief the reasons for growth, activity and 

achievement of WTO.  

GATT- এর পভণরূূপটি বক? সংর্ির্প WTO গর়্ে ওঠার কারণ, কায ণাবিী ও সাফিয বণ ণনা 

কর। 

 

 

 

___________ 


