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দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক 

Section A 

1. Answer five questions in all, selecting at least one but not more than two from 

each unit.                                                                                          (2x5=10)                              

প্রক্ষিটি ইউক্ষেি থেশ্নক কমপশ্নি একটি অেচ অেক্ষিক দুটি প্রশ্নের উত্তরসহ থমাি 

পাাঁচটি  প্রশ্নের উত্তর দাও।       

Unit –I: Development of Geography 

a) Define Geography. 

ভূগ োগের সংজ্ঞো দোও। 
b) What do you mean by Dark Age? 

অন্ধকোরোচ্ছন্ন যু  বেগে কক ববোঝ? 

c) Write a short note on Erdkunde.   

Erdkunde সম্বগন্ধ টীকো বেখ।                
 

Unit –II: Development of Schools of Thought in Modern Geography 

 

d) What were the purposes for the establishment of the Royal Geographical Society? 

Royal Geographical Society স্থোপগের উগেশ্যগুকে কক কক? 

e) Mention the contribution of Penck in Geography. 

ভূগ োগে  Penck এর অবদোে কক? 

f) Mention the names of two books written by Alfred Hettner. 

Alfred Hettner রকিে  দুটট গ্রগের েোম বেখ। 
 

Unit-III: Concept and Trends in Geography 

 

g) What is meant by the term Logical Positivism? 

যুক্তিবোদী প্রেযক্ষবোদ বেগে কক ববোঝ? 

h) Define Region? 

অঞ্চগের সংজ্ঞো দোও। 
i) What is meant by Post-modernism? 

উত্তর-আধুকেকেো কক? 

 

 

 



 

Section B 

2. Answer five questions in all, selecting at least one but not more than two from 

each unit.                                                                                                      (4x5=20) 

প্রক্ষিটি ইউক্ষেি থেশ্নক কমপশ্নি একটি অেচ অেক্ষিক দুটি প্রশ্নের উত্তরসহ থমাি 

পাাঁচটি  প্রশ্নের উত্তর দাও।   

Unit –I: Development of Geography 

 

a) Explain the encyclopaedic characteristics of Ancient Geography. 

প্রোিীে ভূগ োগের কবশ্বগকোষ প্রবণেোর ববকশ্ষ্ট্যগুকের বযোখযো কর। 
b) Briefly explain the contribution of Arab Geographers during medieval period. 

মধযযুগ  আরব বভৌ কেকগদর এর অবদোে সম্পগকে বেখ। 
c) Briefly explain the concept of Quantitative Revolution.             

  মোক্তিক কবপ্লব মেবোদটটর বযোখযো দোও। 
 

Unit –II: Development of Schools of Thought in Modern Geography 

 

d) Briefly explain the contribution of Indian Geographers in the field of Geography. 

ভূগ োগে দুজে ভোরেীয় বভৌ কেকগদর অবদোে বেখ।   
e) Describe the contribution of British School of Thought in Geography. 

ভূগ োগে কিটটশ্ সু্কগের অবদোে সম্পগকে বেখ। 
f) Examine the contribution of Carl Sauer in the development of Geography. 

ভূগ োগের উন্নয়গে  Carl Sauer  এর অবদোে পয েোগেোিেো কর । 
 

Unit-III: Concept and Trends in Geography 

 

g) What is meant by Neo-Determinism? 

েব-কেয়ন্ত্রণবোদ বেগে কক ববোঝোয়? 

h) What do you mean by Regional Approach in Geography? 

ভূগ োগে আঞ্চকেকেোর ধোরণো বেগে কক ববোঝোয়? 

i) Briefly describe the recent trends in Geography. 

ভূগ োগে বেেমোে প্রবণেোগুকে সম্পগকে বেখ। 
 

Section C 

3. Answer any one question.                                                       10x1=10                                                                                                     

    থে থকাশ্নো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।  

a) Describe the contribution of Alexander Von Humboldt in the development of 

geography.  

ভূগ োগের কবকোগশ্  Alexander Von Humboldt  এর অবদোে সম্পগকে বেখ। 
b) Give a detailed account of the contribution of American School of Thought in the 

field of Geography. 

            ভূগ োগে  আগমকরকোে সু্কগের  অবদোে সম্পগকে  কবস্তোকরে কববরণ দোও। 
c) Write down a comparative analysis between Determinism and Possibilism. 

       কেয়ন্ত্রণবোদ ও সম্ভোবেোবোগদর একটট েুেেোমূেক বযোখযো দোও। 

 


