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1. Answer any four questions from the following.
5x4 =20
নিম্ননিনিত যেক োকিো চোরটি প্রকের উওর দোও :
i.
Explain the structure of Western Himalaya.
পশ্চিম শ্চিমালয়ের গঠন ব্যাখা কর।
ii.
Explain the salient features of the rivers of extra peninsular India.
ব্শ্চিিঃ উপদ্বীশ্চপে ভারয়ের নদীগুশ্চলর মুখয বব্শ্চিষ্ট্যগুশ্চল ব্যাখা কর।
iii. Discuss the formation of laterite soil in India.
ভারয়ের লযায়েরাইে মৃ শ্চিকার উৎপশ্চি সম্পয়কে শ্চব্য়েিণ কর।
iv.
Mention the main characteristics of ‘SEZ’ policy.
সসজ নীশ্চের মুখয বব্শ্চিষ্ট্যগুশ্চল সলখ।
v.
State in brief the scheme of regionalization of India into geographical regions as proposed by
Spate.
ভারয়ের আঞ্চশ্চলকীকরয়ণর সেে প্রস্তাশ্চব্ে ছকশ্চে সংয়েয়প ব্যাখা কর।
vi.
Explain the major causes of flood in West Bengal.
পশ্চিমব্য়ে ব্নযা সৃ শ্চষ্ট্র জনয দােী প্রধান কারণগুশ্চল ব্যাখা কর।
2. Answer any three questions from the following.
10x 3=30
নিম্ননিনিত যেক োকিো নতিটি প্রকের উওর দোও :
(a) Discuss about the evolution of Himalayan drainage system with the theories related to it.
শ্চিমালয়ের নদী শ্চব্নযায়সর ক্রমশ্চব্ব্েেন শ্চব্শ্চভন্ন মেব্াদসি শ্চব্য়েষন কর।
(b) Describe the characteristics of agro climatic regions of India as divided by the planning
commission of India along with their location.
ভারয়ের পশ্চরকল্পনা কশ্চমিন দ্বারা শ্চব্ভক্ত কৃশ্চষ জলব্ােু অঞ্চলগুশ্চলর অব্স্থান সি এয়দর বব্শ্চিষ্ট্য ব্ণেনা কর।
(c) Analyse the criteria for classifying languages in India and discuss about the spatial distribution of
major languages from Dialect.
ভারয়ের ভাষা সমূ য়ির সেণীশ্চব্ভায়গর শ্চভশ্চি সমূ ি শ্চব্য়েষণ কর এব্ং শ্চব্শ্চভন্ন ভাষায়গাষ্ঠীর স্থাশ্চনক ব্ন্টন আয়লাচনা
কর।
(d) Elaborate the main features of population growth in West Bengal.
পশ্চিমব্য়ের জনসংখযা ব্ৃ শ্চির মুখয বব্শ্চিষ্ট্যগুশ্চল আয়লাচনা কর।
(e) Describe the evolution of Malabar Coast and discuss the importance of agriculture in the
economy of this region.
মালাব্ার উপকূয়লর শ্চব্ব্েেন ব্ণেনা কর এব্ং এই অঞ্চয়লর অর্েনীশ্চেয়ে কৃশ্চষর গুরুত্ব আয়লাচনা কর।

