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THE UNIVERSITY OF BURDWAN 

B.A./B.Sc. 5TH SEMESTER (GENERAL) EXAMINATION, 2020 (CBCS) 

SUBJECT: GEOGRAPHY 

COURSE: DSE 1 (GEOGRAPHY OF INDIA) 
 

TIME: 2 HOURS      FULL MARKS: 40 

       

The figures in the right-hand margin indicate full marks. Candidates are required to give their answer in their 

own words as far as possible. 

Answer any eight questions.      8x5 = 40 

যে য োন ো আটটট প্রনের উত্তর দোও। 

1. Describe the physiographic characteristics of India. 

ভোরনের ভূ-প্রো ৃতে  বৈতিষ্ট আন োচ ো  র। 

 

2. Write about the coal producing areas of India with sketches. 

তচত্র সহনেোনে ভোরনের  য় ো উনত্তো   অঞ্চ  গুত  আন োচ ো  র। 

 

3. Describe the climatic and floral characteristics of the Marusthali. 

মরুস্থত  অঞ্চন র জ ৈোয় ুও স্বোভোতৈ  উদ্ভিনদর বৈতিষ্টয আন োচ ো  র। 

 

4. Write about the major rice producing areas of India with sketches. 

তচত্র সহনেোনে ভোরনের ধো  উৎপোদ  অঞ্চ  গুত র সম্বনে য ন ো। 

 

5. Describe the population growth rate of India since Independence. 

স্বোধী েোর পর যেন  ভোরনের জ সং যো ৈৃদ্ভির হোর সম্পন ে আন োচ ো  র। 

 

6. Classify rural settlements according to size. 

আয়ে   অ ুসোনর গ্রোমী  জ ৈসতের যেণীতৈভোে  র। 

 

7. Describe the favorable factors of the establishment of the Durgapur Steel Plant. 

দুে েোপুর ইস্পোে  োর ো ো েনে ওঠোর অ ু ূ  পতরনৈি আন োচ ো  র। 

 

8. Describe the floral and faunal characteristics of Sunderban. 

সুন্দরৈন র উদ্ভিদ ও প্রোণী প্রজোতের বৈতিষ্টয আন োচ ো  র। 

 

9. Describe the petroleum producing areas of India. 

ভোরনের প্রধো   ত জ যে  উৎপোদ  অঞ্চ গুত  আন োচ ো  র। 

 

10. Describe the problems of cotton textile industry in India. 

ভোরনের  োপ েোস ৈস্ত্র তিনের সমসযোগুত  ৈণ ে ো  র। 

------------------------------------------------------------------------------ 
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 B.A. /B.Sc. 5TH SEMESTER (GENERAL) EXAMINATION, 2020 (CBCS) 

SUBJECT: GEOGRAPHY 

COURSE: OR-DSE 1 (ECONOMIC GEOGRAPHY) 

 

 TIME: 2 HOURS                                                                           FULL MARKS: 40

  

The figures in the right-hand margin indicate full marks. Candidates are required to give their answer in their 

own words as far as possible. 

Answer any eight  questions from the following.                        8x5= 40   

যেন োন ো আটটট প্রশ্নের উত্তর দোও।                                                        

a) Explain in brief the factors for localisation of cotton textile industry in western zone of 

India. 

ভোরনের পদ্ভিমোঞ্চন   োপ েোস ৈস্ত্রৈয়  তিনের এ নদিী ভৈন র  োরণগুত  সংনেনপ 

ৈযো যো  নরো I 

b) Write in brief the characteristics of intensive subsistence farming. 

জীতৈ োসত্ত্বো তভতত্ত  প্রেোর  ৃতি বৈতিষ্টয গুত  সংনেনপ য  । 

c) Describe the geographical conditions of coffee cultivation.                                                                                                                           

 তি উৎপোদন র যভৌেত   পতরনৈি আন োচ ো  নরো I 

d) Classify farming on the basis of agricultural seasons with suitable examples.                                                                    

 ৃতি মরশুনমর েোরেময অ ুসোনর  ৃতি োনজর যেণীতৈভোে  নরো ও উদোহরণ দোও I 

e) Describe the major petroleum producing countries of Middle East belt.  

মধয প্রোনচযর প্রধো  যপনরোত য়োম উৎপোদ  োতর যদিগুত র ৈণ ে ো দোও। 

f) What are the characteristics of plantation agriculture? 

ৈোতেছো  ৃতির বৈতিষ্টযগুত  ত  ত ? 

g) Explain the role of transport cost according to Alfred Weber’s Least Cost Theory of 

Industrial Location. 

আ নেড ওনয়ৈোনরর তিনের অৈস্থো  সংক্রোন্ত  ূয েম ৈযয় েনত্ত্ব তিে স্থোপন র 

উপেুক্ত সোমতগ্র  ৈযয় সূচ  স্থো  ত ণ েনয় পতরৈহ   রনচর গুরুত্ব ৈযো যো  নরো 

h) Write a brief note on different petroleum bi products. 

যপরত য়োম উপজোে দ্রৈযগুত র সম্পন ে সংনেনপ য  । 

i) Write a brief note on shifting cultivation. 

স্থো োন্তর  ৃতি োনে ের উপর এ টট টী ো য  । 

j) Explain in brief the factors responsible for development of South-Eastern Atlantic 

fishing ground. 

উত্তর-পূৈ ে আট োতি  মহোসোেরীয় মৎসয যেনত্রর উন্নতের  োরণ গুত  সনেনপ 

ৈযো যো  নরো। 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


