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The figures to the right indicate full marks for questions.

Section: A
A) Answer any four questions from the followings-

4x5 =20

যে য োন ৪ টি প্রশ্নের উত্তর দোও।

1. Discuss the scope of Geography as an integrated science.
সমন্বিত ন্বিষয় ন্বিসাবি ভূ ব াল এর পন্বরন্বি আলচনা কর।

2. Explain the central theme of Neo-determinism.
নিয ন্বনয়ন্ত্রন িাদ এর মূল বক্তবয বযাখ্যা কর।

3.

Mention the geographical ideas of Ritter.
Ritter এর ভভৌ ন্বলক ন্বচন্তািারা সম্পবকে ভলখ।

4. Mention the major contributions of Vidal- de- la- Blache in Geography
ভূ গ াগল Vidal-de-la-Blache অবদান সংগেগে ললখ্।

5. Distinguish between formal and functional region with suitable examples from India.
ভারবতর উদািরণ সি িান্বিযক ও ক্রিয়ামূলক অঞ্ছল এর পার্কয
ে ভলখ।

6. Discuss in brief about any one large dam issue in India.
ভারবতর ভে ভকান একটি িৃিৎ নদী িাাঁি এর সমসযা সাম্পরবক সংবেবপ ভলখ।

Section: B
B) Answer any three questions from the followings-

3x10=30

যে য োন ৩ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ

i.

Discuss the dichotomy between determinism and possibilism in Geography
ভুব াবল ন্বনয়ন্ত্রনিাদ ও সম্ভািণািাদ এর দ্বন্দ সম্পবক ভলখ।

ii.

Elaborate the essence of Behavioural Geography.
আচরণিাদী ভু বলর সারমম আবলাচনা
ে
কবরা।

iii.
iv.

Asses the importance of Ecological Approach in Geographical studies.

ভুব াবল িাস্তুতান্বন্ত্রক দৃটি ভন্বির গুরুত্ব ভলখ।

Discuss the characteristics of Humanistic Geography as a critique of Positivist
Geography
প্রতযেিাদ এর সমাবলা চক ন্বিসাবি মানিতািাদী ভুব াবলর চন্বরত্র ন্বিবেষণ কর।

v.

How far the population growth can impact the economic development of a country,
explain with examples from India. .
ভকান ভদবের জনসংখযার িৃন্বি ন্বক ভাবি আর্ ননন্ব
ে তক উন্নন্বত ভক প্রভান্বিত কবর ভারবতর উদািরন সি
ভলখ।

