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THE UNIVERSITY OF BURDWAN 

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

SUBJECT: GEOGRAPHY 

COURSE: DSE-2 (POPULATION GEOGRAPHY) 
 

Time: 3 Hours                                                                                      Full Marks: 60 

 

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

their answers in their own words as far as practicable. 

Section- A 

1. Answer any six questions from the following.                          6x5= 30 

যেক োক ো ছয়টি প্রকের উত্তর দোও। 

 

a) Discuss in brief the relationship between Population Geography and Demography. 

      জনসংখ্যা ভূগ াল এবং জনসংখ্যাববজ্ঞাগনর মগযয সম্পর্ক  বনগদকশ র্র। 

b) Discuss the reasons for discrepancy of Human Development in different parts of 

India. 

       ভারগের বববভন্ন অংগশর মানব উন্নয়গনর ববষগমযর র্ারণসমূহ উগেখ্ র্র। 

c) Briefly explain Marxian Theory of population growth. 

     জনসংখ্যা সম্পবর্ক ে মাগসকর েত্ত্বটি সংগেগে আগলাচনা র্র 

d) State in brief the spatial pattern of population density in India. 

      ভারেবগষকর জনঘনগের বদবশর্ বচত্রটি বণকনা র্র। 

e) Analyse the Population Policy of Sweden. 

     সুইগেগনর জনসংখ্যা নীবেটি আগলাচনা র্র। 

f) Write a short note on urbanisation trends after 1990s in India. 

      ভারেবগষক  গরোয়ক র 1990 েরবেী  বেপ্ররৃ্বের উের সংবেপ্ত টীর্া ললখ্। 

g) Discuss in brief the concept of Optimum Population. 

      র্াময জনসংখ্যার যারণাটি সংগেগে আগলাচনা র্র। 
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h) Write short note on: International Migration.  

সংবেপ্ত টীর্া ললখ্ঃ আন্তজক াবের্ েবরব্রাজন। 

 

Section- B 

2. Answer any three questions from the following.           3x10= 30                                                    

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর দোও। 

 

i) Critically evaluate  the Theory of Demographic Transition. 

  জনবববেক ন মগেলটি সমাগলাচনা সহ আগলাচনা র্র। 

    ii)  Discuss in detail the Population Policy of China. 

        চীগনর জনসংখ্যানীবেটি ববস্তাবরেভাগব আগলাচনা র্র। 

    iii) Discuss in brief any two theories regarding Migration. 

        েবরব্রাজগনর লেগর্াগনা দটুি েগত্ত্বর সংবেপ্ত আগলাচনা র্র। 

    iv) Critically examine the Malthusian Theory of Population. 

        মযালথাগসর জনসংখ্যা সম্পবর্ক ে েত্ত্বটি আগলাচনা র্র। 

   v)  Divide the world into population resource region according to Zelinsky or Acreman   

and mention their characteristics. 

      লজবলগনবি অথবা এর্ারমযাগনর মে অনেুায়ী সমগ্র েৃবথবীগর্ জনসংখ্যা-সম্পদ অঞ্চগল      
ববভক্ত র্গর বববশষ্ট্য আগলাচনা র্র। 

 

 

--------------------------------------------------------- 
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THE UNIVERSITY OF BURDWAN 

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

SUBJECT: GEOGRAPHY 

  COURSE: OR-DSE-2 (SOCIAL GEOGRAPHY) 

 

 
Time: 3 Hours                                                                                      Full Marks: 60 

 

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

their answers in their own words as far as practicable. 

Section- A 

1. Answer any six questions from the following.                         6x5= 30 

যেক োক ো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দোও। 

 

a) Highlight the nature of Social Geography. 

সোমোজি  ভূকগোকের প্র ৃতি সম্পক ে আকেোচ ো  র। 

b) Explain in brief the scope of Social Geography. 

সোমোজি  ভূকগোকের পতরতি সংকেকপ আকেোচ ো  র। 

c) Write in brief the concept of social well-being. 

সোমোজি   েযোক র িোরণোটি সংকেকপ যেখ। 

d) Write the importance of ‘Sarva Shiksha Abhiyan’. 

সর্ ে তিেো অতভিোক র গুরুত্ব যেখ। 

e) Discuss the significance of quality of life in Social Geography. 

সোমোজি  ভূকগোকে িীর্ক র মোক র গুরুত্ব আকেোচ ো  র। 

f) Write short note on contemporary social issues in India. 

ভোরকি সমসোমতয়  সোমোজি  সমসযোগুতে ত কয় সংকেকপ যেখ। 

g) What are the component of social area analysis? 

সোমোজি  আঞ্ছে তর্কেষকণর উপোদো গুতে ত  ত ? 

h) What are the significance of social stratification in India? 

ভোরকি সোমোজি  স্তোরতর্ যোকসর গুরুত্তগুতে ত  ত ? 
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Section- B 

2. Answer any three questions from the following.           3x10= 30                                                    

যেক োক ো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দোও। 

 

i. Analyse the determinants of Social area analysis after Shevky. 

যসভত  -র মিো ুসোকর সোমোজি  আঞ্ছে তর্কেষকণর ত ি েোর  সমূহ আকেোচ ো  র। 

ii. Illustrate the importance of social impact analysis. 

সোমোজি  প্রভোর্ মুেযোয়ক র গুরুত্ব আকেোচ ো  র। 

iii. Explain class and race as important elements of social structure. 

সোমোজি   োঠোকমোর গুরুত্বপূণ ে উপোদো  তহসোকর্ যেণী ও িোতির ভূতম ো আকেোচ ো 

 র। 

iv. Analyse the characteristics of social stratification in Indian context. 

ভোরিীয় যপ্রেোপকি সোমোজি  স্তরোয়ক র বর্তিষ্ট্য সমূহ তর্কেষণ  র। 

v. Discuss the major characteristics of National Rural Health Mission (NRHM). 

িোিীয় গ্রোমীণ স্বোস্থ্য তমি  এর উকেিয গুতে আকেোচ ো  র। 

 

 

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

 


