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Group A 

Answer any Two (2) Questions.        2 x 10 = 20 

1. Discuss the Malthusian Approach to population studies.    

2. Differentiate between population size and population growth.   

3. What are the population policies and programmes in India?       

4. Write a note on the types of migration.          

Group B 

Answer any Six (6) Questions.       6 x 2 = 12 

5. What do you mean by population studies? 

6. Define demography. 

7. Name any two states where the literacy rate is highest in India. 

8. Name any two states with highest proportion of urban population. 

9. Define fertility. 

10. Mention any two factors of population growth. 

11. Define migration. 

12. What is the impact of new reproductive technology in our society? 

Group C (Internal Assessment) 

Answer any Five (5) Questions.                                      5 x 1 = 5 

1. What are the four stages of Demographic Transition Theory? 

2. Who developed the Demographic Transition Theory? 

3. What is meant by non-familial variables? 

4. Give two examples of stratification variables. 

5. What is mortality? 



6. Mention any two determinant of mortality. 

7. What are the consequences of migration? 

8. Define fertility from sociological perspective. 

Group D (Tutorial) 

Answer any One (1) Question.                          1 x 8 = 8 

1. How does population act as constraint in the resources of development? 

2. How does family and status of women affect the fertility?                           

  

বিভাগ – ক 

যে য োন দুটি (২) প্রশ্নের উত্তর দাও।       ২ x ১০ = ২০  

১। জনসংখ্যো অধ্যয়শ্ননর জনয ম্যোলথুসসয়োন পদ্ধসির সিষশ্নয় আশ্নলোচনো  র।   

২। জনসংখ্যোর আ োর এিং জনসংখ্যো িদৃ্ধদ্ধর ম্শ্নধ্য পোথ থ য  র।  

৩। ভোরশ্নির জনসংখ্যো নীসি ও  ম্ থসূসচ  ী  ী?      

৪। পসরেোশ্নের ধ্রেগুসলশ্নি এ টি টীকা লেখ।        

বিভাগ – খ 

যে য োন ছয়টি (৬) প্রশ্নের উত্তর দাও।      ৬ x ২ = ১২  

৫। জনসংখ্যো অধ্যয়ন িলশ্নি  ী যিোঝ?   

৬। জনিশ্নের সংজ্ঞো দোও।  

৭। ভোরশ্নি যে য োন দুটি রোশ্নজযর নোম্ দোও যেখ্োশ্নন সোক্ষরিোর হোর সিশ্নচশ্নয় যিসি।   

৮। িহুশ্নর জনসংখ্যোর সশ্নি থোচ্চ অনুপোি সহ দুটি রোশ্নজযর নোম্ দোও। 

৯। উি থরিো সংজ্ঞোসয়ি  র। 

১০। জনসংখ্যো িদৃ্ধদ্ধর যে য োনও দুটি  োরে উশ্নেখ্  র। 

১১। পসরেোে সংজ্ঞোসয়ি  র। 

১২। সম্োশ্নজ নিুন প্রজনন প্রেুদ্ধির প্রভোি  ী? 



বিভাগ – গ (Internal Assessment) 

যে য োন পোাঁচটি (৫) প্রশ্নের উত্তর দাও।      ৫ x ১ = ৫ 

১। যেশ্নম্োগ্রোসি  ট্রোনদ্ধজিন িশ্নের চোরটি স্তর  ী  ী? 

২। যেশ্নম্োগ্রোসি  ট্রোনদ্ধজিন িেটি য  সি োি  শ্নরশ্নছন? 

৩। অ-পোসরিোসর  চল িলশ্নি  ী যিোঝোয়? 

৪। স্তরসিনযোস চশ্নলর দুটি উদোহরে দোও। 

৫। ম্ৃিুযহোর  ী? 

৬। ম্ৃিুযর যে য োন দুটি (২) সনধ্ থোর  উশ্নেখ্  র। 

৭। পসরেোশ্নের পসরেসি  ী? 

৮। সম্োজিোদ্ধে  দৃটিশ্ন োে যথশ্ন  উি থরিোর সংজ্ঞো দোও। 

বিভাগ – ঘ (Tutorial) 

যে য োন এ টি (১) প্রশ্নের উত্তর দাও।      ১ x ৮ = ৮  

১। জনসংখ্যো  ীভোশ্নি উন্নয়শ্ননর সংস্থোনগুসলশ্নি িোধ্ো সহসোশ্নি  োজ  শ্নর? 

২।  ীভোশ্নি নোরীশ্নদর পসরিোর ও ম্ে থোদো উি থরিোর উপর প্রভোি যিশ্নল? 


