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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                                                                       (2 x 5=10) 

যয যকাশ্নো পাাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।    

a) Define zero population growth. 

শূেয েেসংখ্যা বদৃ্ধির সংজ্ঞা দাও।  

b) What is meant by nutritional density? 

            পুটিঘেত্ব বিশ্নে  ক্ষক যবাঝ? 

c) What is age specific birth rate? 

বয়সক্ষভক্ষত্তক েন্মহার ক্ষক?  

d) Define optimum population 

কাময েেসংখ্যার সংজ্ঞা দাও। 

e) What do you understand by dependency ratio? 

ক্ষেভণরো অেুপাে বিশ্নে ক্ষক যবাঝ? 

f) Mention two determinants of fertility. 

প্রেেশ্নের দুটি ক্ষেয়ন্ত্রক উশ্নেখ্ কর। 

g) What is Infant Mortality Rate (IMR)? 

ক্ষশশুমৃেয যহার (IMR) কী? 

h) Define man-land ratio. 

মােুষ-েক্ষম অেুপাশ্নের সংজ্ঞা দাও। 

 

Section-B 

2. Answer any five questions in all                                                                               (4 x 5=20) 

যয যকাশ্নো পাাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।    

a) Differentiate between Over Population and Under Population 

অক্ষেক্ষরক্ত েেসংখ্যা ও স্বল্প েেসংখ্যার মশ্নযয পার্থ ণকয ক্ষেণ ণয় কর। 



b) Mention the social impacts of rapid urbanization 

            দ্রুে েগরায়শ্নের সামাদ্ধেক প্রভাব উশ্নেখ্ কর।  

c) Mention the causes of low literacy rate in developing countries. 

উন্নয়েশীি যদশগুক্ষিশ্নে ক্ষেম্ন স্বািরোর হাশ্নরর কারেগুক্ষি উশ্নেখ্ কর।  

d) Why infant mortality is high in the Third World countries? 

            েৃেীয় ক্ষবশ্নের যদশগুক্ষিশ্নে ক্ষশশু মৃেয যহার যবক্ষশ যকে? 

e) Write about the different types of age-sex pyramid 

ক্ষবক্ষভন্ন যরশ্নের বয়স-ক্ষিঙ্গ ক্ষপরাক্ষমড সম্পশ্নকণ যিখ্।  

f) Discuss about the different types of population density. 

 ক্ষবক্ষভন্ন যরশ্নের েেঘেত্ব সম্পশ্নকণ আশ্নিাচো কর। 

g) Explain the major consequences of migration in Developed and Developing countries.  

উন্নে ও উন্নয়েশীি যদশসমুশ্নহ পক্ষরব্রােশ্নের ফিাফি গুক্ষি আশ্নিাচো কর। 

h) State the salient features of the recent population policy in India. 

ভারশ্নের সাম্প্রক্ষেক েেসংখ্যা েীক্ষের ববক্ষশিয উশ্নেখ্ কর। 

 

Section C 

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

যয যকাশ্নো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।    

a) Discuss the causes and consequences of rural to urban migration in Indian context. 

    ভারশ্নের যপ্রিাপশ্নি গ্রাম যর্থশ্নক শহশ্নর পক্ষরব্রােশ্নের কারে ও ফিাফি গুক্ষি আশ্নিাচো কর।  

b) Describe the Demographic Transition model with suitable examples. 

    উপযুক্ত উদাহরণ সহ েেক্ষববেণে েত্ত্ব বযাখ্যা কর। 

c) Explain the different factors responsible for the variation of fertility rate in the Developed and  

    Developing countries. 

     উন্নে ও উন্নয়েশীি যদশসমুশ্নহ প্রেেেহাশ্নরর ক্ষবক্ষভন্নোর কারণগুক্ষি আশ্নিাচো কর।  
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