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Section-A
1. Answer any five questions in all, selecting at least one but not more than two from each unit
2×5=10

প্রতিটি ইউতিি থেকে েমপকে এেটি তেন্তু অিতিে দুটি প্রকের উত্তরসহ থমোি পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও

Unit-I (Physical Setting)
a) In which regions of India oldest gneissic rocks are found?
ভোরকির থেোি অঞ্চকে সর্ োতিে
ব
প্রোচীি gneissic তিেো পোওযো যোয?
b) What do you mean by Basement Complex?
থর্সকমন্ট েমকেক্স র্েকি েী থর্োঝ?
c) Mention the nature of Tropical Chernozems of India.
ভোরকির Tropical থচকরোকিোকেকমর প্রেৃ তি উকেখ ের।

Unit-II (Cultural and Economic Settings)
d) Define Acculturation.
Acculturation সংজ্ঞোতযি ের।
e) What are the prime objectives of classifying agro-climatic regions?
েৃ তি-েের্োযু অঞ্চেগুতেকে থেতির্দ্ধ েরোর মূে েেযগুতে েী েী?
f) What is the full form of IADP and IAAP?
IADP এর্ং IAAP -র পূি বরূপ েী?

Unit-III (Geography of West Bengal)
g) Which areas of West Bengal are called Duars and what is the cause of this nomenclature?
পশ্চিমর্কের থেোি অঞ্চেকে ডু যোস ব র্েো হয এর্ং এই িোমেরকির েোরি েী?
h) Why is Sundarban treated as a Biosphere Reserve?
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সুন্দরর্িকে র্োকযোশ্চিযোর তরেোভব তহসোকর্ থেি গিয েরো হয?
i)

Mention two regional level problems of Jangal mahal.
েেেমহকের দুটি আঞ্চতেে স্তকরর সমসযোর উকেখ ের।
Section-B

2. Answer any five questions taking at least one from each but not more than two from each unit
প্রতিটি ইউতিি থেকে েমপকে এেটি তেন্তু অিতিে দুটি প্রকের উত্তরসহ থমোি পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও

4×5=20
Unit-I (Physical Setting)
a) Explain the origin of the Western Ghats.
পশ্চিমঘোকির উি্ স র্যোখযো ের।
b) Critically examine the changing nature of Indian Monsoon.
ভোরিীয র্ি োর
ব পতরর্তি ি
ব প্রেৃ তির সমোকেোচিো ের।
c) Discuss the formation and distribution of Laterite soil in India.
ভোরকি েযোিোরোইি মোটির গঠি ও র্ন্টি আকেোচিো ের।

Unit-II (Cultural and Economic Settings)
d) Discuss the characteristics and geographical distribution of Austric linguistic group in India.
ভোরকি অতিে ভোিোগি থগোষ্ঠীর বর্তিষ্ট্য এর্ং থভৌগতেে তর্িরি আকেোচিো
ের।
e) Discuss the Caste system of rural India in brief.
গ্রোমীি ভোরকির র্ি প্রেো
ব
তিকয সংকেকপ আকেোচিো ের।
f) What are major features of Industrial Licensing Policy taken in India in the year 1970?
1970 সোকে ভোরকি থিওযো Industrial Licensing Policy র প্রিোি বর্তিষ্ট্যগুতে েী
েী?
Unit-III
(Geography of West Bengal)
g) Describe the physiographic characteristics of Northern part of West Bengal.
পশ্চিমর্কের উত্তকরর অংকির physiographic বর্তিষ্ট্য র্ি িো
ব ের।
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h) Explain in brief the geographical factors determining the regional variations in the growth
rate of population in West Bengal.
পশ্চিমর্কে েিসংখযোর র্ৃশ্চদ্ধর হোকরর আঞ্চতেে পোে েয
ব
তিি োরিেোরী
ব
থভৌগতেে
েোরিগুতে সংকেকপ র্যোখযো ের।
i)

Describe the major causes and consequences of man and elephant conflict in Jangalmahal
region of West Bengal.
পশ্চিমর্কের েেেমহে অঞ্চকে মোিুি ও হোতির সংঘোকির প্রিোি েোরি ও
পতরিতি র্ি িো
ব ের।
Section-C
Answer any one question

10×1=10

থযকেোকিো এেটি প্রকের উত্তর দোও
3. Mention the major causes and consequences of degradation of Mangrove forest in Indian
Sundarban.
ভোরিীয সুন্দরর্কি মযোিকগ্রোভ র্কির অর্িতির প্রিোি েোরি ও পতরিতির েেো
উকেখ ের।
4. Identify the drought-prone areas of West Bengal and discuss in detail the general causes of
drought in this State.
পশ্চিমর্কের খরো-প্রর্ি অঞ্চে তচতিি ের এর্ং এই রোকেয খরোর সোিোরি
েোরিগুতে সম্পকেব তর্স্তোতরি আকেোচিো ের।
5. Describe in detail the distribution and salient features of language groups of South India.
দতেি ভোরকির ভোিো থগোষ্ঠীগুতের তর্িরি এর্ং প্রিোি বর্তিষ্ট্যগুতে তর্স্তোতরিভোকর্
র্ি িো
ব ের।

…………………..
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