UG/3rd Sem/GEOG/G/21(CBCS)

UG 3rd Semester Examination 2021
GEOGRAPHY (Honours/General)
Paper: DC-3(A)/GE-3(A)
(CBCS)

Paper: DC-3 (For General Candidate)
Geography of India

Time: Two Hours

Full Marks: 25
The figures in the margin indicate full marks.

Group - A
Answer any one question of the following

10×1=10

1. Write down the characteristics of the Indian drainage system? What are the major
controlling factors of the Indian monsoon climate? What is monsoon burst? 4+4+2=10
2. What are the major soil zones of India? Write down some of the major characteristics of
the Indian agricultural system. What is ‘Green Revolution?

3+5+2=10

Group - B
Answer any three of the following questions:
3. Write down the role of the Gangetic plane on Indian agriculture.

5×3=15

5

4. Write down the causes of deforestation.

5

5. What are the geomorphic characteristics of the lower Ganga plain?

5

6. Write a short note on Ahmedabad-Vadodara-Jamnagar industrial region

5

7. Differentiate between subsistence farming and commercial farming.

5

8. Briefly discuss the major problems and prospects of Hooghly industrial region.

5

In Bengali Version
Group - A
নিম্নোক্ত যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও

10×1=10

1. ভারতীয় নদনদীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর। ভারতীয় মৌসুমী জলবায়ু নিয়ন্ত্রণকারী উপাদান
গুলি কীকী ?

মৌসুমি বিস্ফোরণ বলতে কী বোঝো?

4+4+2=10

2. ভারতের প্রধান মৃত্তিকা অঞ্চলগুলি গুলি কীকী? ভারতীয় কৃ ষি ব্যবস্থার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লেখ।
‘সবুজ বিপ্লব’ বলতে কী বোঝো?

3+5+2=10
Group - B

নিম্নোক্ত যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও

5×3=15

3. ভারতীয় কৃ ষির উপর গাঙ্গেয় সমভূ মির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

5

4.

অরণ্য ধ্বংসের কারণ গুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

5

5.

নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূ মির ভূ মিরূপ সম্পর্কে আলোচনা কর।

5

6. আমেদাবাদ-ভাদোদরা-জামনগর শিল্পাঞ্চল সম্পর্কে সক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

5

7. জীবিকানির্ভ র কৃ ষি এবং বাণিজ্যিক কৃ ষির মধ্যে তু লনা কর।
8. হগলি শিল্পাঞ্চলের সমস্যা এবং সম্ভবনা সম্পর্কে লেখ ।

5
5

Paper: GE-3 (For Honours Candidate)
Social Geography & Cultural Geography

Full Marks: 25

Time: Two Hours
The figures in the margin indicate full marks
Group-A
Answer any one question

1.

Discuss about the linkages between sociology and social geography.

10X1=10
4+6=10

Shortly write down the physical factors which impact on human
adaptations.
2.

Describe the differences between the content of social geography and

4+6=10

cultural geography. What do mean by caste system in India.
Group-B
Answer any three questions

5X3=15

3.

Shortly discuss the diversity of religion in India.

5

4.

Distinguish between the concepts of ‘class’ and ‘caste’ with the

5

reference of Indian society.
5.

Shortly discuss the adaptation of Gujjar in mountain ecosystem.

5

6.

Make short notes on cultural hearth and cultural region.

2.5+2.5

7.

Explain the importance of language in understanding the profile of

5

Indian society.
8.

Give a definition of cultural landscape.
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ব ানুবাদ
Full Marks: 25

Time: Two Hours
The figures in the margin indicate full marks
Group-A
যেকােনা এক

1.

ে র উ র দাও

‘সমাজিবদ া’ এবং ‘সামািজক ভূ েগাল’ এর মেধ স

10X1=10
ক িন পণ কর।

ািকিতক উপাদান িল যা মানুেষর অিভেযাজেনর উপর
কের তার স
2.

ক সংি

4+6=10

্ ভাব িব ার

াকাের লখ।

‘সামািজক ভূ েগাল’ এবং ‘সাং ৃ িতক ভূ েগাল’-এর উপাদানগত পাথক
িন পণ কর। ভারেতর জািতেভদ

্ থা (Caste System) স

4+6=10

েক তু িম

কী জান?
Group-B
যেকােনা িতন
3.

সংি

4.

ভারতীয় সমােজর
দুই

াকাের ভারেত ধ

স

ে র উ র দাও

দােয়র িবিবধতা িবষয়

5X3=15
আেলাচনা কর।

5

খ াপেট ‘ ণী’ (Class) এবং ‘জাতী’ (Caste) এই

5

ধারণার মেধ পাথক িন পণ কর।

5.

পাবত ্ অ েল

6.

সাং ৃ িতক আখা (cultural hearth) সাং ৃ িতক অ ল (cultural region)
এর স

7.

েক সংি

্র- দর অিভেযাজন স

েক সংে েপ আেলাচনা কর।

5
2.5+2.5

কা লখ।

ভারতীয় সমােজর পিরেলখ বাঝার জন ্ ভাষা’র িক ভু িমকা বা

5

তা সংে েপ লখ।
8.

“সাং ৃ িতক ল া ে প” বা “সাং ৃ িতক ভূ -দৃশ ্”(cultural landscape) এর
সং া দাও।

***
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