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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: Basic Concepts  
 

a) Define Urban Geography. 

প ৌর ভূগ োগের সংজ্ঞো দোও।  
b) Define Ecumene. 

Ecumene এর সংজ্ঞো দোও।  
c) What is Nodal Town? 

Nodal Town কি? 

                                                  Unit –II: Urban Processes 

 

d) Define Megalopolis. 

Megalopolis এর সংজ্ঞো দোও। 
e) What is Nekropolis? 

     Nekropolis কি? 

f) What is Rank Size Rule? 

Rank Size Rule কি? 

 

Unit-III: Urbanization in India 

 

g) What do you mean by slum? 

                    বস্তি বেগে কি পবোঝ? 

h) Define a town according to Census of India. 

ভোরগের জন ণনো অনুযোয়ী ন গরর সংজ্ঞো দোও। 
i) How many urban agglomerations are there in India as of 2011 Census? 

2011 র জন ণনো অনুযোয়ী ভোরগে িটি শহর ুঞ্জ রগয়গে? 

 

 

 



 

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: Basic Concepts 

 

a) Describe the recent trends in Urban Geography. 

প ৌর ভূগ োগের বেতমোন প্রবণেোগুকের বণ তনো দোও। 
b) Explain the concept of Urban Hierarchy with examples. 

                    শহগরর অনুক্রম সম্পগিত ধোরণোটির উদোহরণসহ বযোখ্যো দোও। 
c)  Describe Losch’s Theory of Market Centres. 

Losch এর বোজোর পিন্দ্র মেবোদটির বণ তনো দোও। 

 

Unit –II: Urban Processes 

 

d) Briefly describe the Concentric Zone Theory. 

সমগিস্তন্দ্রি অঞ্চে মেবোদটির বণ তনো দোও। 
e) Write down the characteristics of Primate City with examples. 

          Primate City র ববকশষ্ট্যগুকে উদোহরণসহ পেখ্। 
f) Give an account of the patterns of urbanization in developing countries.  

উন্নয়নশীে পদশগুকেগে ন রোয়গণর নিশোগুকে সম্পগিত পেখ্। 

 

Unit-III: Urbanization in India 

 

g) Briefly describe the patterns of urbanization in India. 

ভোরগে ন রোয়গণর নিশোগুকে সম্পগিত পেখ্।  
h) Explain the concepts of Green City and Smart City with examples. 

উদোহরণসহ Green City ও Smart City  ধোরণোগুকে সম্পগিত পেখ্। 
i) Describe the landuse pattern of Kolkata Metropolitan Area. 

িেিোেো মহোন গরর ভূকম বযবহোগরর বণ তনো দোও। 

 

Section C 

 

3. Answer any one question.                                                      10x1=10                                                                                                     

    থেশ্নকাশ্নো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।  
 

a) Describe Christaller’s Theory of Central Places. 

Christaller এর পিন্দ্রীয় স্থোন েত্ত্বটি আগেোচনো ির। 
b) Give an account of the Sector Theory and the Multiple Nuclei Theory. 

বতৃ্তিেো মেবোদ  ও বহুগিন্দ্রীি মেবোদ সম্পগিত আগেোচনো ির। 
c) Write an account of the various urban problems regarding housing and civic amenities 

in India with examples. 

ভোরগের শহরগুকেগে আবোসস্থে ও নো করি জীবগনর সুগযো  সুকবধোগুকের সমসযোর 

বণ তনো দোও। 

 

                                                             


