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Course Title: Urban Geography 

FM-40                                                                                               Time – 2 Hours 

 

Candidates are required to give their answers in their own words 

as far as practicable. 

 

The figures in the margin indicate full marks 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক 

 

Section-A 

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

 

a) Define the term central place. 

ককন্দ্রীয় স্থাে শব্দটির সংজ্ঞা দাও। 
b) What do you mean by census town? 

কসন্সাস িাউে বিশ্নে কী কবাঝ? 

c) What do you mean by drypoint settlement? 

শুষ্ক ক্ষবন্দ ুবসক্ষে বিশ্নে কী কবাঝ? 

d) Define the term gentrification. 

Gentrification শশ্নব্দর সংজ্ঞা দাও। 

e) What do you mean by a ‘zone of assimilation’? 

'আত্তীকরণ অঞ্চি' বিশ্নে কী কবাঝ? 

f) What is hinterland? 

পশ্চাদভূক্ষম কাশ্নক বশ্নি? 

g) Giving Indian examples explain the term urban sprawl? 

ভারশ্নের উদাহরণ ক্ষদশ্নয় েগর ক্ষবস্েৃক্ষে সম্পশ্নকণ কিখ্।  
 

Section- B 

 

2. Answer any five questions in all, selecting at least two from each unit:                                                  

          (4×5=20) 

Unit-1: Basic Concepts 

 

a) Briefly discuss the scope of urban geography. 

েগর ভূশ্নগাশ্নির পক্ষরক্ষি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর। 

b) Write a short note on the origin of urban places in the ancient period.  

প্রাচীেকাশ্নি শহুশ্নর স্থাশ্নের উৎপক্ষত্ত সম্পশ্নকণ একটি সংক্ষিপ্ত িীকা কিখ্। 

c) Analyze the concept of urban hierarchies. 

শহুশ্নর কেক্ষণক্ষবেযাশ্নসর িারণা ক্ষবশ্নেষণ কর। 

d) Critically analyze the marketing principle (K=3) in the central place theory. 

ককন্দ্রীয় স্থাে েশ্নে ক্ষবপণে েীক্ষে (K=3) সমাশ্নিাচোমূিকভাশ্নব ক্ষবশ্নেষণ কর। 
 



 

Unit-2: Urban Processes 

 

e) Write down the salient features of concentric zone theory.  

সমশ্নকন্দ্রন্দ্রক অঞ্চি েশ্নের প্রিাে ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি কিখ্। 

f) What are the major environmental problems associated with rapid urbanization in 

India. 

ভারশ্নে দ্রুে েগরায়শ্নের সাশ্নে জক্ষ়িে প্রিাে পক্ষরশ্নবশগে সমসযাগুক্ষি কী কী। 

g) Write a short note on the ecological processes of urban growth. 

শহুশ্নর বনৃ্দ্রির বাস্তুসংস্থােগে প্রন্দ্রিয়ার উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা কিখ্। 

h) Briefly discuss the characteristics of CBD. 

সংক্ষিপ্তভাশ্নব CBD এর ববক্ষশষ্ট্য ক্ষেশ্নয় আশ্নিাচো কর। 
 

Section- B 

 

3.  Answer any one of the following questions:                                                (10×1=10) 

 

a) Make a discussion on the different approaches and recent trends in research in urban 

geography in India. 

ভারশ্নের েগর ভূশ্নগাি গশ্নবষণায় ক্ষবক্ষভন্ন পিক্ষে এবং সাম্প্রক্ষেক প্রবণো ক্ষেশ্নয় 

আশ্নিাচো কর। 

b) Critically discuss the Rank Size Rule and its relevance in addressing the size and 

spacing of cities. 

শহরগুক্ষির আকার এবং বযবিােশ্নক সশ্নবািে করার কিশ্নে Rank Size Rule এবং এর 

প্রাসক্ষিকো সমাশ্নিাচোমূিকভাশ্নব আশ্নিাচো কর। 

c) Describe the salient features of trends of urbanization in India since Independence. 

স্বািীেোর পর কেশ্নক ভারশ্নে েগরায়শ্নের প্রবণোর প্রিাে ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি বণ ণো কর। 

 
 

 


