
B.A. /B.Sc. SEMESTER-IV (HONOURS) EXAMINATION, 2022 (CBCS) 

SUBJECT: GEOGRAPHY 

COURSE: CC– 8 (REGIONAL PLANNING AND DEVELOPMENT) 

 

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. 

 SECTION A  

1) Answer any ten questions from the following. 

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে থেধ্ে থেধ্েোধ্িো দশনি প্রধ্শ্নর উত্তর দোও। 

2×10 =20 

a) What is compage region? 

Compage অঞ্চি েোধ্ে বধ্ি?  

 

b) Define Ad-hoc planning. 

Add-hoc পনরেল্পিোর সংজ্ঞো দোও। 

 

c) What is green growth? 

সবুজ বৃনি নে? 

 

d) What do you mean by Sopher’s index? 

থসোফোর সূচে বিধ্ত নে থবোঝ?  

 

e)  Mention the basic indicators of economic development. 

অেথনিনতে উন্নয়ধ্ির সূচেগুনি উধ্েি ের। 

 

f) What is external economy?  

বোনযেে অেথিীনত বিধ্ত নে থবোঝ? 

 

g) What do you understand by agro-ecological region?  

েৃনি-বোস্তুতোনিে অঞ্চি বিধ্ত নে থবোঝ?   

 

h) Write the full form of MGNREGA. 

MGNREGA-এর পূর্থরূপ থিি।  

 

i) What is ‘growth pole’? 

প্রবৃনি থমরু েোধ্ে বধ্ি? 

 

j) What is meso region? 

Meso region েোধ্ে বধ্ি? 

 

k) What are the environmental indicators of development? 

উন্নয়ধ্ির পনরধ্বশগত নিযথোরে নে নে? 

 

l) What is meant by ‘growth centre’? 

বৃনি থেন্দ্রনবনু্দ র অেথ নে ? 

 



m) What is NITI Aayog. 

NITI Aayog নে?  
 

n) Mention any two special area development plans in India. 

ভোরধ্তর থেেোধ্িো দুনি নবধ্শি অঞ্চি উন্নয়ি প্রেধ্ল্পর িোম উধ্েি ের। 

 

o) What do you mean by Global Happiness Index? 

নবশ্ব িুশী সূচে বিধ্ত নে থবোঝ?  

 

   

 SECTION-B  

2) Answer any four questions from the following. 

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে থেধ্ে থেধ্েোধ্িো চোরনি প্রধ্শ্নর উত্তর দোও। 

4×5= 20 

a) What is planning region? Explain with suitable examples from India.              

পনরেল্পিো অঞ্চি বধ্িত নে থবোঝ? ভোরধ্তর উদোযরর্ সযধ্েোধ্গ আধ্িোচিো ের।       
 

b) Define ‘Centralised and Decentralised Planning’. 

থেন্দ্রীভূত ও নবধ্েন্দ্রীভূত পনরেল্পিোর সংজ্ঞো দোও। 
 

c) Why is regional planning necessary? 

আঞ্চনিে পনরেল্পিো প্রধ্য়োজিীয় থেি?  

 

d) What are the characteristics of a special area?  

নবধ্শি অঞ্চধ্ির ববনশষ্টগুনি নে নে?  

 

e) How regional disparity affects the economy of the country? 

আঞ্চনিে ববিমে থেোি থদধ্শর অেথনিনতধ্ে নেভোধ্ব প্রভোনবত েধ্র? 

 

f) What is meant by metropolitan region?  How many metro cities are there in 

India in 2021? 

মযোিগর অঞ্চি বিধ্ত নে থবোঝ? ২০২১ সোধ্ি ভোরধ্ত থমোি েতগুনি মযোিগর রধ্য়ধ্ে? 

 

 

 SECTION-C  

3) Answer any two questions from the following. 

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে থেধ্ে থে থেোধ্িো দুইনি প্রধ্শ্নর উত্তর দোও। 

10×2= 20 

a) Distinguish between formal and functional region with examples. Mention the 

characteristics of a region. 

বোনযেে অঞ্চি ও নিয়োমুিে অঞ্চধ্ির মধ্যে পোেথেে গুনি উযোযরিসয আধ্িোচিো ের। অঞ্চধ্ির 

ববনশষ্ট গুনি উধ্েি ের। 

4+6 

b) Discuss with examples the social and economic indicators of development. 

Differentiate between growth and development. 

অেথনিনতে এবং সোমোনজে উন্নয়ধ্ির নিধ্দথশে গুনি উদোযরর্সয আধ্িোচিো ের। বৃনি ও 

উন্নয়ধ্ির মধ্যে পোেথেে থিি।                                                                                            

8+2  

c) What is human development? Explain the parameters of human development 2+ 8  



citing examples from India.                                                                                                                                

মোিব উন্নয়ি বিধ্ত নে থবোঝ? মোিব উন্নয়ধ্ির মোপেোনি গুনি ভোরধ্তর উদোযরর্ সযধ্েোধ্গ 

আধ্িোচিো ের। 

d) Mention the evolution of agricultural development of India during different 

plan periods. What is regional disparity?    

নবনভন্ন পনরেল্পিোবধ্িথ  ভোরধ্তর েৃনি থেধ্ে উন্নয়ি  নিধ্য়  আধ্িোচিো ের। আঞ্চনিে ববিমে  
বিধ্ত নে থবোঝ।                                                                                                    

8+2 

 


