B.A. /B.Sc. 6th Semester (General) Examination, 2021 (CBCS)
Subject: Geography
Course: GE - 2 (Human Geography)
Time: 3 Hours

Full Marks:60

The figures to the right indicate full marks for questions. Candidates are requested to give
their answers in their own words as far as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলী প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক। পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর
ক্ষদশ্নে হশ্নব।
SECTION – A
Answer any six questions from the following

6×5=30

যে য োন ো ছয়টি প্রনের উত্তর দোও.

1. What are the differences between Absolute and Relative Space?
চরম পক্ষরসর (Absolute Space) এবং আশ্নপক্ষিক পক্ষরসর (Relative Space) এর মশ্নযয পার্থকয
ে
ক্ষক?

2. Which period is called the Period of Stagnant Growth in the history of population
growth?
ভারশ্নের েনসংখ্যা বৃদ্ধির ইক্ষেহাশ্নস 'ক্ষনশ্চলবস্থা' ককান সময় কক বলা হশ্নয় র্থাশ্নক? উপযুক্ত
কারণসহ বযাখ্যা কর।

3. Describe the characteristics of the Age Sex Pyramid of any developing country.
ককাশ্ননা উন্নয়নশীল কদশ্নশর েনসংখ্যা ক্ষপরাক্ষমশ্নের ববক্ষশষ্ট্য কলশ্নখ্া।

4. State the reason behind the growth of linear type of settlement.
বরক্ষখ্ক েনবসক্ষে গশ্নে ওঠার কারণ ক্ষক ক্ষক?

5. Distinguish between rural and urban settlements in the Indian context.
ভারশ্নের পক্ষরশ্নপ্রক্ষিশ্নে গ্রামীন েনবসক্ষে ও নগর েনবসক্ষের মশ্নযয পার্থকয
ে কলশ্নখ্া।

6. Briefly discuss the Carrying Capacity in the context of Optimum Population Theory.
কাময েনসংখ্যা েশ্নের ক্ষনক্ষরশ্নখ্ সম্পশ্নদর বহনিমো আশ্নলাচনা কর।

7. Classify the types of Cultural Region.
সাংস্কৃক্ষেক অঞ্চশ্নলর কেক্ষণক্ষবভােন কর।

8. What are the Pull factors of urbanization?
নগরায়শ্ননর pull factor গুক্ষল ক্ষক ক্ষক?

SECTION - B
Answer any three questions from the following

3×10=30

ন ম্ননিনিত প্রেগুনির মনযে যে য োন ো নত টি প্রনের উত্তর দোও।

a. Briefly explain the trends of urbanization in India since Independence.
স্বাযীনো পরবেী ভারশ্নের নগরায়ণ পক্ষরবেেশ্ননর প্রবণো ও গক্ষে সম্পশ্নকে মূলযায়ন ও ক্ষবশ্নেষণ
কর।

b. Describe the characteristics of Population-Resource Regions of Zelinsky, Give a brief
account of High Stationery Stage of Demographic Transition Model.
কেক্ষলনক্ষস্কর েনসংখ্যা সম্পদ অঞ্চশ্নলর বণনা
ে কর এবং েনক্ষববেেনেশ্নের 'উচ্চ ক্ষস্থক্ষেশীল'
অবস্থার বযাখ্যা কর।

c. Critically explain the model of Demographic Transition.
সমশ্নলাচনাপূবক
ে েনক্ষববেেন েশ্নের মশ্নেলটির বযাখ্যা কর।

d. Write about the functional classification of towns with examples.
নগশ্নরর দ্ধিয়াক্ষভক্ষত্তক কেণীক্ষবভাগ উপযুক্ত উদাহরণসহ কলশ্নখ্া।

e. Discuss the impact of population explosion on the physical and cultural environment
of a country.
ককাশ্ননা একটি কদশ্নশর প্রাকৃক্ষেক এবং সাংকৃক্ষেক পক্ষরশ্নবশ্নশ েন ক্ষবশ্নফারশ্নণর প্রভাব েু শ্নল যর।

