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Section-A 

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

each unit.         (2×5=10)  

প্রতিটি ইউতিি থেকে েমপকে এেটি অেচ অিতিে দুটি প্রকের উত্তরসহ থমোি পোাঁচটি  

প্রকের উত্তর দোও।       

UNIT-1: Basic Concepts 

a. What is over population? 

জিোতিেয তে?  

b. Write any two demerits of Malthusian theory of population. 

মযোলেোকসর জিসংখ্যো িকের থে থেোি দুটি অসুতিিো থলখ্।  

c. Name four reliable secondary sources of population data in India. 

ভোরকি থ ৌণ জিসংখ্যো িকেযর চোরটি তিশ্বোসকেো য উৎকসর িোম থলখ্। 

 

UNIT-2: Population Composition 

 

d. What do you mean by Life Table? 

জীিি সোরিী িলকি তে থিোঝ?  

e. What is infant mortality rate? 

তিশু মৃিয যহোর তে?  

f. Name two countries presently having ‘bell shaped’ age-sex pyramid. 

‘ঘণ্টো আেৃতির িয়স-তলঙ্গ তপরোতমড আকে এমি দুটি থদকির িোম থলখ্।  

 

UNIT-3: Population Policies 

g. Define life expectancy. 

আয়ুষ্কোল এর সংজ্ঞো দোও।  

h. What is missing woman? 

“তিকখ্ো াঁজ মতহলো” তে?  

i. Mention any two characteristics of population policies of developed countries having 

negative population growth. 



ঋিোত্বে জিিদৃ্ধি হোর সম্পন্ন উন্নি থদিসমূকহর জিসংখ্যো িীতির অন্তি দুটি বিতিষ্ট্য 

উকেখ্ ের।  

 

Section-B 

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

each unit          (4×5=20) 

 প্রতিটি ইউতিি থেকে েমপকে এেটি অেচ অিতিে দুটি প্রকের উত্তরসহ থমোি পোাঁচটি  

প্রকের উত্তর দোও।       

UNIT-1: Basic Concepts 

 

a. Elucidate the relation between population geography and demography. 

জিসংখ্যো ভূক োল এিং জিতমতি তিজ্ঞোকির মকিয সম্পেক িযোখ্যো ের।  

b. Explain the stage of Demographic Transition Model in which India is currently passing 

through. 

জিতিিিকি িকের থে পে কোকয়র মকিয ভোরি অিস্থোি েরকে িোর তিিরণ দোও।  

c. Enumerate the differences between classical and modern theories of population growth. 

জিিদৃ্ধির ধ্রুপদী ও আিুতিে িেগুতলর মকিয পোে কেযগুতল আকলোচিো ের।     

 

UNIT-2: Population Composition 

 

d. Discuss the pattern and characteristics of post-independence international emigration 

from India. 

স্বোিীিিো উত্তরেোকল ভোরি থেকে আন্তজকোতিে প্রিোকসর িরণ ও বিতিষ্ট্য আকলোচিো ের।  

e. Enumerate the demographic characteristics studied from age-sex pyramid. 

িয়স-তলঙ্গ তপরোতমড থেকে প্রোপ্ত জিতমতিে বিতিষ্ট্যগুতলর তিিরণ দোও।  

f. Identity and mention the differences in occupational structure and sex structure of urban 

and rural India. 

থপৌর ও গ্রোমীণ ভোরকি থপিো ি  ঠি ও তলঙ্গতভতত্তে  ঠকির মকিয পোে কেয তচতিি ের।  

 

UNIT-3: Population Policies 

 

g. Explain the merits and demerits of ‘one child policy’ of China. 

চীকির এে তিশু িীতির সুতিিো ও অসুতিিোগুতল আকলোচিো ের।  

h. ‘Aging population is becoming a serious problem for resource utilisation in developed 

countries’- Explain. 

‘উন্নি থদিসমূকহ জিসংখ্যো িোি কেয সম্পদ িযিহোকরর থেকে গুরুির সমসযো হকয় 

দো াঁড়োকে’- িণ কিো ের।  

i. Illustrate with suitable examples of different Indian states how female infanticide is 

negatively affecting the sex ratio of the country. 

েিযো ভ্রূণহিযো তেরূকপ ভোরকির তিতভন্ন রোকজযর তলঙ্গ অিুপোকির উপর ঋিোত্বে প্রভোি 

তিস্তোর েকর উপেুক্ত উদোহরণসহ িোর িযোখ্যো দোও।   



Section-C 

 

3. Answer any one of the following questions.    (10X1=10) 

থে থেোকিো এেটি প্রকের উত্তর দোও।    
 

a. Discuss the influence of geographical factors on uneven distribution of world population. 

তিশ্ব জিসংখ্যোর অসম তিিরকণর উপর থভৌক োতলে উপোদোিসমূকহর প্রভোি আকলোচিো 

ের।  

b. Discuss the factors responsible for migration with suitable examples. 

উপেুক্ত উদোহরণসহ পতরব্রোজকির জিয দোয়ী উপোদোিগুতলর তিিরণ দোও।  

c. Describe the characteristics of different population-resource regions of the world  

পতৃেিীর তিতভন্ন জিসংখ্যো-সম্পদ অঞ্চকলর বিতিষ্ট্যগুতলর তিিরণ দোও। 

 

 

 

______________  


