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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: Cultural Geography 

a. What do you understand by cultural trait? 

সাংসৃ্কক্ষিক বৈক্ষশষ্ট্য ৈিশ্নি ক্ষক থৈাঝ?  

b. What do you mean cultural segregation? 

সাংসৃ্কক্ষিক পেৃকীকরণ এর অে ণ ক্ষক?  

c. Mention the names of cultural realms. 

সাংসৃ্কক্ষিক অঞ্চশ্নির োমগুক্ষি উশ্নেখ্ কর।  

 

Unit-II: Rural Settlement 

 

d. Mention the factors responsible for formation linear rural settlement. 

বরক্ষখ্ক গ্রাময জেৈসক্ষি গশ্নে ওঠার পশ্চাশ্নি কারণসমূহ উশ্নেখ্ কর।  

e. Mention any two regional characteristics of Indian villages. 

ভারিীয় গ্রাশ্নমর থেশ্নকাশ্নো দুটি আঞ্চক্ষিক বৈক্ষশষ্ট্য উশ্নেখ্ কর।  

f. What do you mean by dispersed settlement? 

ক্ষৈক্ষিপ্ত জেৈসক্ষি ৈিশ্নি ক্ষক থৈাঝ?  

 

Unit-III: Urban Settlement 

g. What is CBD? 

CBD ক্ষক?  

h. What is the role of rent in concentric zone theory? 



ৈতৃ্তকিা িশ্নে খ্াজোর ভুক্ষমকা ক্ষক?   

i. What do you mean by conurbation? 

েগরপুঞ্জ ৈিশ্নি ক্ষক থৈাঝ?  

 

 

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: Cultural Geography 

 

a. Write a short note on the content of cultural geography. 

সাংসৃ্কক্ষিক ভূশ্নগাশ্নির পক্ষরক্ষির উপর একটি টিকা থিখ্।  

b. Discuss the characteristics of one major racial group of the world. 

পকৃ্ষেৈীর একটি প্রিাে প্রজাক্ষি থগাষ্ঠীর বৈক্ষশষ্ট্যগুক্ষির ৈণ ণো দাও।  

c. Assess the importance river valley in the evolution of ancient cultural hearths. 

প্রাচীে সাংসৃ্কক্ষিক সুক্ষিকাগাশ্নরর উদ্ভশ্নৈ েদী উপিযকার গুরুত্ব ক্ষৈচার কর।  

Unit-II: Rural Settlement 

d. Explain the impact of climate and topography on the rural house types in India giving 

suitable examples. 

উপেুক্ত উদাহরণসহ ভারশ্নি গ্রামীণ আৈাস্থশ্নির প্রকারশ্নভশ্নদ জিৈায়ু ও ভূক্ষমরূশ্নপর 

প্রভাৈ ৈণ ণো কর।  

e. Discuss the concept of Site and Situation with proper examples. 

সটঠক উদাহরণসহ স্থি ও ক্ষস্থক্ষির িারণা ক্ষৈৈিৃ কর।  

f. Explain in brief the different layout plan of rural settlements. 

গ্রামীণ জেৈসক্ষির ক্ষৈক্ষভন্ন ক্ষৈেযাস প্রকশ্নের সংশ্নিশ্নপ ৈণ ণো দাও।  

Unit-III: Urban Settlement 

g. Explain the theory proposed by Homer Hoyt. 

Homer Hoyt এর প্রস্তাক্ষৈি িেটি ৈণ ণো কর।  

h. Discuss the characteristics of City Region. 

েগর অঞ্চশ্নির বৈক্ষশষ্ট্যগুক্ষির ক্ষৈৈরণ দাও।  

i. Analyse the functional classification of cities proposed by Harris. 

Harris প্রস্তাক্ষৈি েগশ্নরর ক্রিয়ামুিক ক্ষৈভাজে ক্ষৈশ্নেষণ কর।  

Section-C 

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

 

a. Examine the major processes of cultural diffusion with suitable examples and diagrams. 



উপেুক্ত উদাহরণ ও ক্ষচত্র সহশ্নোশ্নগ সাংসৃ্কক্ষিক ৈযাপশ্নের ক্ষৈক্ষভন্ন প্রক্রিয়াগুক্ষি পে ণাশ্নিাচো 

কর।  

b. Analyse the various causes of formation of diverse types of rural settlements with 

examples. 

উদাহরণসহ ক্ষৈক্ষভন্ন প্রকার গ্রামীণ জেৈসক্ষির গঠশ্নে কারণসমূহ ক্ষৈশ্নেষণ কর। 

c. Discuss how social segregation played a dominant role in the morphology of Indian 

villages. 

ভারিীয় গ্রাশ্নমর অভযন্তরীণ সংরচোয় সামাক্রজক ক্ষৈক্ষভন্নিা ক্ষকরূশ্নপ গুরুত্বপূণ ণ ভূক্ষমকা 

পািে কশ্নর িা ৈণ ণো কর।  

           

 

 


