
B.A. /B.Sc. Part III (Honours) Examination, 2021 

Subject: Geography 

Paper: V (Nature of Geography) 

(OLD SYLLABUS) 

Time: 2 Hours                                                                                                   Full Marks:50 

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. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলী প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক। পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর 

ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

SECTION - A 

 

Answer any four questions from the following                                              4×5=20 

নিম্ননিনিত যে য োনিো চোরটি প্রনের উত্তর দোও। 

 

1. Write the contribution of the American geographers in Geomorphology. 

ভূক্ষমরূপক্ষবদযায় আশ্নমক্ষরকার ভভৌশ্ন াক্ষলকশ্নদর অবদান উশ্নেখ্ কর। 

 

2. Distinguish between Systematic and Regional approach in geography. 

ভূশ্ন াশ্নল প্রণাক্ষলবদ্ধ এবং আঞ্চক্ষলক দৃষ্টিভক্ষির পার্থ েকয আশ্নলাচনা কর। 

 

3. Discuss the characteristics of multipurpose river valley project. 

বহুমুখ্ী নদী উপেযকা পক্ষরকল্পনার প্রধান ববক্ষশিযগুক্ষল ক্ষক ক্ষক? 

 

4. Critically analyse the concept of Positivism. 

প্রেযিবাদ (Positivism) েত্বশ্নক সমশ্নলাচনামূলক আশ্নলাচনা কর। 

 

5. Briefly note the concept of ‘Stop and Go Determinism’. 

Stop and Go Determinism এর ক্ষবষয়ষ্টি সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর। 

 

6. Define Human Ecology and explain its relevance in geography. 

মানক্ষবক বাস্তুসংস্থান ক্ষবদযার (Human Ecology) সংজ্ঞা দাও এবং ভূশ্ন াশ্নল এর প্রাসক্ষিকো 

বযাখ্যা কর। 



SECTION - B 

 

Answer any three questions from the following     3×10=30 

নিম্ননিনিত প্রেগুনির মনযে যে য োনিো নতিটি প্রনের উত্তর দোও। 

 

a) Elaborate the essence of Behavioral Geography. 

আচরণবাদী ভূশ্ন াল (Behavioral Geography) এর সারমম ে আশ্নলাচনা কর। 

 

b) Discuss the importance of the Quantitative Revolution in the study of geography. 

ভূশ্ন াল পাশ্নে রাক্ষশমাত্রিক ক্ষবপ্লশ্নবর গুরুত্ব আশ্নলাচনা কর। 

 

c) Discuss in details the characteristics of functional region. 

কায েকারী অঞ্চশ্নলর ববক্ষশিযগুক্ষল ক্ষবশশ্নদ আশ্নলাচনা কর। 

 

d) Explain the concept of human-nature relationship in the light of Environmental 

Determinism. 

পক্ষরশ্নবশ ে ক্ষনয়ন্ত্রনবাশ্নদর পক্ষরশ্নপ্রক্ষিশ্নে মানুষ প্রকৃক্ষে আন্তঃ সম্পশ্নকের ক্ষবশদ আশ্নলাচনা কর। 

 

e) Highlight the major contribution of Humboldt in geography. 

 ভূশ্ন াশ্নল হাম্বল্ডি এর প্রধান অবদানগুক্ষল আশ্নলাচনা কর। 

 

 


