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The figures in the margin indicate full marks 

Candidates are required to give their answers in their own words 

as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

Section-A 

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

unit.            (2 x 5=10) 

UNIT I: Basic Concepts 

a) What is population census? 

আদমশুমারি রি?  
b) What is Population Projection? 

জনসংখ্যা অরিক্ষেপ রি? 

c) What is meant by optimum population? 

আদর্ শ জনসংখ্যা বলক্ষে রি ববাঝ?  

 

UNIT II: Population Composition 
 

d) What are the differences between sex ratio and male-female ratio? 

রলঙ্গ অনুপাে ও পুরুষ-নািী অনুপাে এি পার্ শিয বলখ্। 
e) What is Zero population growth? 

র্ূনয জনসংখ্যা বদৃ্ধি রি?  

f) Differentiate morbidity from mortality. 

মুমূষ শ অবস্থা ও মিনর্ীলোি মক্ষযয পার্ শিয রনরূপন িি। 

 

UNIT III: Population Policies 
 

g) Mention the indicators of HDI according to the UNDP report. 

UNDP-এি রিক্ষপার্শ অনুসাক্ষি HDI-এি রনক্ষদশর্ি গুরল উক্ষেখ্ িি। 
h) What is One Child policy? 

এি রর্শু নীরে রি?  
i) What is meant by population ageing? 

জনসংখ্যা বায শিয বলক্ষে রি ববাঝ?  

 

 

 



 
  

 

Section-B 
 

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

unit.            (4x5=20) 

UNIT I: Basic Concepts 

 

a) What are the primary sources of statistics in population geography? 

জনসংখ্যা িূক্ষ াক্ষলি ের্য বা পরিসংখ্যাক্ষনি প্রার্রমি উৎস গুরল রি রি? 

b) ‘Over population and Under population are not static concepts’- elucidate in brief. 

‘জন আরযিয এবং জনস্বল্পো বিান রস্থরের্ীল যািণা নয়’ - সংক্ষেক্ষপ বযাখ্যা িি। 
c) Explain the causes of high population growth in the developing nations. 

উন্নয়নর্ীল বদর্সমুক্ষে উচ্চ জনবদৃ্ধিি িািণসমূে আক্ষলাচনা িি। 

 

UNIT II: Population Composition 

 

d) How does ethnic composition of India affect its socio-economic scenario and development 

pattern? 

িািক্ষেি জারে ে  ঠন রিিাক্ষব এি আর্ শসামাদ্ধজি অবস্থা এবং উন্নয়ক্ষনি যািা বি প্রিারবে 

িক্ষিক্ষে? 

e) Examine the concept of cohort and life table. 

বয়ব াষ্ঠী এবং জীবন সািণীি যািনা বযাখ্যা িি। 
f) Explain the impact of migration on the place of origin and the place of destination. 

উৎসস্থল এবং  ন্তবযস্থল ওপি পরিব্রাজক্ষনি প্রিাব বযাখ্যা িি। 

 

UNIT III: Population Policies 

 
g) Explain the latest method of calculating the Human Development Index as per UNDP report. 

UNDP ি সমীো অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচি  ণনাি সাম্প্ররেি পিরে আক্ষলাচনা িি। 
h) Divide the world into population resource regions and discuss the characteristics of any one 

of them. 

পরৃর্বীক্ষি জনসংখ্যা সম্পদ অঞ্চক্ষল িা  িি এবং বযক্ষিাক্ষনা এিটর্ অঞ্চক্ষলি ববরর্ষ্ট্য 

আক্ষলাচনা িি। 
i) Discuss the reasons for disparity of Human development in different parts of India. 

িািক্ষেি রবরিন্ন অংক্ষর্ মানব উন্নয়ক্ষনি  ববষক্ষমযি িািণ গুরল  উক্ষেখ্ িি। 

 

Section C 

 

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

 

a) Compare the population problem faced by India and China and suggest remedial measures 

suitable for both countries. 

িািে ও চীক্ষনি জনসংখ্যা ে সমসযাি েুলনামূলি আক্ষলাচনা িক্ষিা এবং এই দুটর্ বদক্ষর্ি 

সমসযা প্ররেিাক্ষিি উপযুক্ত পিরে রনক্ষদশর্ িি। 
b) Discuss how far the growth of population in the world has followed Demographic Transition 

Model giving special reference to developed and developing countries. 



 
  

 

উন্নে এবং উন্নয়নর্ীল রবক্ষেি উদােিণসে জনসংখ্যা বদৃ্ধিক্ষে জনরমরেি অবস্থান্তি  মক্ষেলটর্ 

িের্া অনুসৃে েক্ষয়ক্ষে ো আক্ষলাচনা িি। 
c) Critically analyse the population and development relationship in the context of developing 

nations. 

উন্নয়নর্ীল রবক্ষেি আক্ষলাক্ষি জনসংখ্যা- উন্নয়ন সম্পিশ পয শাক্ষলাচনা িি।  

 

 


