THE UNIVERSITY OF BURDWAN
B.A/B.Sc. 3RD SEMESTER (HONOURS) EXAMINATION, 2020 (CBCS)
SUBJECT: GEOGRAPHY
CORE COURSE (CC7): GEOGRAPHY OF INDIA

Time: 3 hours

Full Marks: 60

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable
Section-A
6 x 5 = 30

1. Answer any six questions from the following.
যেক োন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দোও।
(i)Write a brief note on the Achaean rock system in India.
ভোরকের প্রত্নেুগীয় শিলো প্রণোলী সম্পক ে সংশিপ্ত টি ো যলখ।
(ii)Discuss about the Laterite soils in India.
ভোরকে লযোকিরোইি মৃশত্ত ো সম্পক ে আকলোচনো

র।

(iii)Write a brief note on Age sex pyramid of India of 2011.
ভোরকের 2011, বয়স শলঙ্গ শিরোশমড সম্পক ে যলখ।
(iv)Give an outline about the coal deposit of India in Gondoana periods.
ভোরকে গকডোয়োনো েুকগর য়লো সঞ্চয় সম্পক ে আকলোচনো র।
(v) Write a brief note on the industrial development in India since 1990.
১৯৯০ দিক র িরবেী সমকয় ভোরকে শিল্পোয়ন সম্পক ে সংশিপ্ত টি ো যলখ।
(vi) Write about the contribution of L.S. Bhatt for the regionalization of India.
ভোরকের আঞ্চশল ী রকণ এল. এস. ভোকির অবদোন সম্পক ে যলখ।
(vii) Write a brief note on human development in West Bengal.
িশ্চিমবকঙ্গর মোনকবোন্নয়কনর উির সংশিপ্ত টি ো যলখ।
(viii) Discuss about the tourism Industry of West Bengal.
িশ্চিমবকঙ্গর িেিন
ে শিল্প সম্পক ে আকলোচনো র।
Section-B
2. Answer any three questions from the following .
যে য োকনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দোও।
(a) Discuss about the structure and relief of Eastern Himalaya.
িূব শিমোলকয়র
ে
গঠন ও ভূ শমরূি আকলোচনো র।
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(b)Elaborate language based distribution of Indian population.
ভোরকের ভোষোশভশত্ত জনসংখযোর বন্টন আকলোচনো র।
(c) Write about the agricultural regions of India.
ভোরকের ৃ শষ অঞ্চল সম্পক ে যলখ।
(d) Discuss about the distribution of forest in west Bengal.
িশ্চিমবকঙ্গর বনভূ শমর বন্টন সম্পক ে যলখ
(e) Discuss about the problems and regional development of Sundarban region.
সুন্দরবন অঞ্চকলর সমসযো ও আঞ্চশল উন্নয়ন সম্পক ে যলখ।
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