
B.A./ B.Sc. Part- I General Examination 2020 

(Under 1+1+1 System) 

Subject- Geography 

Paper- I 

 

পূর্ণমান- ১০০ 

প্রান্তলিলিত সংিযাগুলি প্রশ্নের পূর্ণমান লনশ্নদণ শক 

 

Module- I (পূর্ণমান- ৫০) 

শ্রের্ী- ক 

শ্রে শ্রকান একটি  প্রশ্নের উত্তর দাও।                      ৩০x১= ৩০ 
 

১। শ্রেট ভূ-গঠন মতবাদ বিশ্নত কী শ্রবাশ্ন া? ভলিি পবণতমািার উৎপলত্ত কীভাশ্নব শ্রেট ভূ-গঠন মতবাদ দ্বারা বযািযা করা োয়? 

২। লিমবাি অধ্যযলিত পাবণতয অঞ্চশ্নি ক্ষয়কাশ্নেণর ফশ্নি উদ্ভূত ভূলমরূপগুলি আশ্নিাচনা কশ্নরা। 
৩। কার্স্ণ  অঞ্চশ্নির ভূলমরূপগুলি বর্ণনা কর। 
 

শ্রের্ী- ি 

শ্রে শ্রকাশ্ননা দু'টি  প্রশ্নের উত্তর দাও।                       ১০x২= ২০ 

 

৪। ভূ-ত্বশ্নকর লবলভন্ন স্তরগুলির লববরর্ দাও। 
৫। ভূলমরূপ গঠশ্নন গ্রানাইট ও বযাসল্ট লশিার প্রভাব আশ্নিাচনা কর। 
৬। সামযলিক ক্ষশ্নয়র প্রলিয়াসমূি বর্ণনা কর। 
৭। শ্রপলিশ্নমন্ট ও বাজাদার পার্ণকয লনর্ণয় কর। 
 

Module– II (পূর্ণমান- ৫০) 

শ্রের্ী- ক 

শ্রে শ্রকান একটি  প্রশ্নের উত্তর দাও।                                                       ৩০x১= ৩০ 

 

৮। অন্তশ্নদণ শীয় পলরব্রাজশ্ননর কারর্ ও প্রভাবগুলি আশ্নিাচনা কর। 
৯। ভারশ্নতর পলিমাঞ্চশ্নি কাপণাস বয়ন লশল্প গশ্ন়ে ওঠার লবলভন্ন কারর্গুলি আশ্নিাচনা কর। 
১০। ধ্ান চাশ্নির পলরশ্নপ্রলক্ষশ্নত লনলব়ে কৃলির ববলশষ্ট্য আশ্নিাচনা কর। 

 
শ্রের্ী- খ 

শ্রে শ্রকাশ্ননা দু'টি  প্রশ্নের উত্তর দাও।                        ১০x২= ২০ 
 
১১। ভারশ্নতর কাগজ লশশ্নল্পর সমসযাগুলি কী কী? 

১২। লমে কৃলির চারটি প্রধ্ান ববলশষ্ট্য সম্পশ্নকণ  আশ্নিাচনা কর। 
১৩। স্থানান্তলরত কৃলি কাশ্নক বশ্নি? পলরশ্নবশ্নশর ওপর এর প্রভাবগুলি কী কী? 

১৪। দলরিতার সশ্নি েযক্ত সমসযাগুলি কী কী? 



 

 

 

 

 

 

 

Full Marks- 100 

The figures in the margin indicate full marks of the questions 

 

Module- I (Full Marks- 50) 

Category - A 

 

Answer any one question.                                      30x1= 30 

 

1. What do you understand by plate tectonic theory? How can the formation of fold mountains 

be explained in the light of plate tectonic theory? 

2. Discuss the erosional features produced by the mountain glaciers. 

3. Describe the landforms in the karst region. 

 

Category - B 

Answer any two questions.                                                                                           10x2= 20 

 

4. Describe the different layers of the earth's crust. 

5. Discuss the influence of Granite and Basalt on landforms. 

6. Describe the process of marine erosion. 

7. Differentiate between pediment and bajada. 

 

 

 

Module- II (Full Marks- 50) 
Category- A 

 

Answer any one question.                                      30x1= 30 

 

8. Discuss the cause and consequences of internal migration. 

9. Discuss the different causes for the growth of cotton-textile industry in western part of 

India. 

10. Describe the characteristics of intensive agriculture with reference to rice cultivation in 

India. 

 

Category- B 

 

Answer any two questions.                                                                                           10x2= 20 

 

11. What are the problems of paper industry in India. 

12. Discuss any four major characteristics of mixed farming. 

13. What is the shifting cultivation? What are the impacts on environment of it. 

14. What are the problems related to poverty? 

 


