
B.A/B.Sc. SEMESTER IV (HONOURS) EXAMINATION 2022 (CBCS) 

SUBJECT: GEOGRAPHY 

COURSE: CC-9 (ECONOMIC GEOGRAPHY) 

Time: 3 Hours        Full Marks: 60 

The figures in the right-hand margin indicate full marks. Candidates are required to give their 

answer in their own words as far as practicable 

 

SECTION-A 

1. Answer any ten questions from the following.    2×10=20 

নিচের যেচ োচিো দশটি প্রচের উত্তর দোও। 

 

a) Define Economic Geography. 

অর্ থনিনি  ভূচ োচের সংজ্ঞো দোও। 

b) Mention two main characteristics of service. 

পনরচেবোর দুটি ববনিষ্ট্য উচেখ  র I 

c) What do you mean by ‘Critical Isodapane’ ? 

Critical Isodapane বেচি ন  যবোঝ ? 

d) Define the term Accessibility. 

Accessibility  োচ  বচে ? 

e) Mention two advantages of railway transport. 

যরে যেো োচেোচ র দুটি সুনবধো উচেখ  র I 

f) What do you mean by Economic Man ? 

Economic Man বেচি ন  যবোঝ    

g) Write the definition of agriculture as given by Zimmerman. 

Zimmerman প্রদত্ত  ৃনে োচে থর সংজ্ঞোটি যেখ I 

h) What is the white collar job in economic activity? 

অর্ থনিনি  ক্রিয়ো েোচপ  সোদো রং এর  র্ থ  োচ  বেো হয় ?  

i) Highlight two main characteristics of subsistence agriculture. 

জীবিধোরণনভনত্ত   ৃনে োচজর দুটি ববনিষ্ট্য উচেখ  র I 

j) Define footloose industry. 

Footloose industry সংজ্ঞো দোও I 



k) Define mixed farming. 

নর্শ্র  ৃনে  োচ  বচে ? 

l) Mention the location of the petrochemical industry in USA.  

র্োন থি েুক্তরোচে যপচরোরসোয়ি নিচের অবস্থোিসরূ্হ উচেখ  র I 

m) What is meant by golden quadrilateral? 

যসোিোেী েিুভূথজ বেচি ন  যবোঝোয় ?  

n) What are the full forms of GATT and OPEC? 

GATT ও OPEC এর পুচরো িোর্ ন  ? 

o) What are the main roles of WTO in international trade? 

আন্তজথোনি  বোনণচজয WTO এর প্রধোি ভূনর্ ো উচেখ  র I 

SECTION – B 

2. Answer any four questions from the following.    5×4=20 

নিচের যেচ োচিো চারটি প্রচের উত্তর দোও। 

 

a) How does an agglomeration economy influence the location of industries? 

সর্টষ্ট্ ি অর্ থিীনি  ীভোচব নিচের অবস্থোিচ  প্রভোনবি  চর ? 

b) Classify economic activity with proper examples. Distinguish between primary economic 

activity and secondary economic activity. 

ের্োের্ উদোহরণসহ অর্ থনিনি   োে থ েোচপর যশ্রণীনবভো   র I প্রোর্নর্  অর্ থনিনি   োে থ েোপ এবং 

য ৌণ অর্ থনিনি   োে থ েোচপর র্চধয পোর্ থ য নিণ থয়  র I 

c) Distinguish between subsistence agriculture and commercial agriculture. What do you 

mean by truck farming? 

বোনণক্রজয   ৃনের সোচর্ জীবিধোরণ নভনত্ত   ৃনে োচজর পোর্ থ য  র I Track Farming বেচি ন  যবোঝ ? 

d) What are the favorable conditions for growth and development of tea industry in India?  

ভোরিবচে থ েো নিে  চে ওঠোর অিু ূে অবস্থোগুনে ন  ন  ?  

e) Briefly discuss the role of OPEC in controlling oil price in the international market. 

আন্তজথোনি  বোজোচর যপচরোনেয়োচর্র রূ্েয নিধ থোরচণ OPEC  এর ভূনর্ ো আচেোেিো  র। 

f) Discuss the reasons of development of iron steel industry in Japan inspite of raw material 

shortage. 

 োাঁেোর্োচের ঘোিনি সচেও জোপোচি যেৌহ ইস্পোি নিচের নব োচির  োরণগুনে আচেোেিো  র। 



SECTION- C 

3. Answer any two questions from the following.    10×2=20 

নিচের যেচ োচিো দটুি প্রচের উত্তর দোও। 

 

a) Briefly discuss the major approaches to study Economic Geography. Explain the 

importance of Economic Geography. 

অর্ থনিনি  ভূচ োে অধযয়চির প্রধোি পদ্ধনিগুনে সংচেচপ আচেোেিো  র I অর্ থনিনি  ভূচ োচের গুরুত্ব 

বযোখযো  র I 

b) Explain the different factors determining transport cost.  

পনরবহি খরচের নবনভন্ন নিধ থোর গুনে বযোখযো  র।  

c) Critically discuss the Von Thunen’s land utilization theory with suitable diagram. 

উপেুক্ত নেএসহ ভিরু্চিির ভূনর্ বযবহোর িেটির সর্োচেোেিোরূ্ে  বযোখযো দোও। 

d) Explain the role of the highway in economic development since Independence in India.  

ভোরচি স্বোধীিিোর পর যর্চ  অর্ থনিনি  উন্নয়চি হোইওচয়র ভূনর্ ো বযোখযো  র। 


