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1.

Answer any six questions from the following:

5x6=30

নিম্ননিনিত থেকে থে থেোকিো ছয়টি প্রকের উত্তর দোও।

i)

Mention the characteristic features of major rivers of Peninsular India.
ভোরকতর উপদ্বীপীয় অঞ্চকির িদী গুনির বৈনিষ্ট্য উকেি েকরো ।

ii)

Discuss in brief the characteristics of Indian Monsoon.
ভোরকতর থমৌসুমী জিৈোয়ুর বৈনিষ্ট্য সংকেকপ আকিোচিো েকরো ।

iii)

What are the major problems of Tea plantations in India?
ভোরকতর চো চোকের প্রধোি সমসযো গুনি েী েী ?

iv)

Explain the reasons for predominance of cotton production in central and south India.
মধয ও দনেণ ভোরকতর তু িো উৎপোদকির প্রোধোিযতোর েোরণ গুনি ৈযোিযো েকরো।

v)

Mention the mineral oil producing areas in India.
ভোরকতর িনিজ থতি উৎপোদে অঞ্চি গুনি উকেি েকরো।

vi)

Discuss the locational factors of Tata Iron & Steel Company.
িোিো আয়রি এন্ড ষ্ট্ীি থেোম্পোনির অৈস্থোকির অিুেূি েোরণ গুনি আকিোচিো েকরো।

vii)

Mention why Tourism has developed in Kashmir Himalaya.
েোশ্মীর নিমোিকয়র পেিি
য নিকের উন্ননতর েোরণ গুনি উকেি েকরো।

viii)

What are the environmental problems of Bengal delta?
ৈঙ্গীয় ৈদ্বীপ অঞ্চকির পনরকৈিগত সমসযো গুনি েী েী?

2.

Answer any three questions from the following:

10x3=30

নিম্ননিনিত থেকে থে থেোিও নতিটি প্রকের উত্তর দোও।

a)

Describe the physiographic characteristics of Peninsular India.
উপদ্বীপ ভোরকতর ভূ -প্রোেৃনতে বৈনিষ্ট্য গুনিআকিোচিো েকরো।

b)

Analyze the characteristics & distribution of major soils of India.
ভোরকতর প্রধোি মৃনত্তেো গুনির বৈনিষ্ট্য ও ৈণ্টি আকিোচিো েকরো।

c)

Explain the causes & consequences of over population in India.
ভোরকতর অনধে জিসংিযোর েোরণ ও প্রভোৈ আকিোচিো েকরো।

d)

Discuss the importance of Bengal Delta as a “biodiversity region” in India.
ভোরকতর এেটি "জীৈবৈনচত্র্য অঞ্চি" নিসোকৈ ৈঙ্গীয় ৈদ্বীপ অঞ্চকির গুরুত্ব আকিোচিো েকরো।

e)

Discuss the physiographic, climatic & soil characteristic of ‘Marusthali’.
মরুস্থিী’ অঞ্চকির ভূ -প্রেৃনত,জিৈোয়ু এৈং মৃনত্তেোর বৈনিষ্ট্য গুনি আকিোচিো েকরো।

