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Group A
1. Answer any two of the following. 2x2 = 4

a) Define Crude death rate.

b) What do you mean by gender bias

c) State the principal cause of migration

d) What is the relation between nutrition and productivity

e) Point out the importance of land reforms

f) Give two arguments in favour of land ceiling.

g) How urbanization influences the population growth?

Group: B

2. Answer any two of the following:. 5x2 = 10

a) What do you mean by demographic transition during the process of

development?

b) Write a short note on the connection between income and fertility.

c) Explain the impact of Human Capital accumulation on economic development.

d) Show the interlinkages among the rural factors market

e) What are the main criterion of individual behaviour in the social environment

f) Why does financial instability increase under globalised economy?

g) Highlight the chief features of globalised production pattern?



ব�ানবুাদ

িবভাগ:ক

১।     নীেচর �য �কান দ�ু �ে�র উ�র দাও: 2x2=4

ক) �মাট মতুৃ� হােরর সং�া দাও

খ) িল� �বষম� বলেত িক �বাঝ?

গ) অিভবাসেনর �ধান কারণ �িল উে�খ কর।

ঘ) পুি� ও উৎপাদনশীলতার মেধ� স�ক�  িক?

ঙ) ভূিম সং�ােরর ��� উপর আেলাকপাত কর?

চ) জিমর ঊধ� সীমা িনধ�ারণ এর পে� দ�ু যুি� দাও।

ছ) নগরায়ণ িকভােব জনসংখ�ােক �ভািবত কের?

িবভাগ:খ

২।      নীেচর �য �কান দ�ু �ে�র উ�র দাও: 5 x2 =10

ক) উ�য়ন কােল জন সংখ�ার �ম িববত� েনর �ি�য়ায় ধারণা� ব�াখ�া কর।

খ) আয় বিৃ�র সে� জ� হােরর স�ক�  ব�াখ�া কর।

গ) মানব স�েদর সৃি� িকভােব অথ�ৈনিতক উ�য়নেক �ভািবত কের ব�াখ�া কর।

ঘ) �ামীণ ��ে� উপকরেণর বাজার সমেূহর অ�:স�ক� আেলাচনা কর।

ঙ) সামািজক পিরেবেশ ব�ি�র আচরেণর মলূ �বিশ���িল আেলাচনা কর।

চ) িব�ািয়ত অথ� ব�ব�ায় অথ�ৈিনকভােব অি�রতা বিৃ�র কারণ িক ?

ছ) িব�ািয়ত অথ� ব�ব�ায় উৎপাদেনর �কৃিতর মলূ �বিশ���িল ব�াখ�া কর।


