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1. During which decade was  the Quantification Model prepared ? 

 পরিমারিক মডেল ককান দশডক তৈরি হডেরিল ? 

2. In which of the following conditions zero population  growth occurs? 

 রনম্নরলরিৈ ককান পরিরিরৈডৈ শনূয জনসংিযা বৃরি হে? 

3. Which is the most important language  in China? 

 চীডনি সবডচডে গুরুত্বপূর্ণ ভাষা কী? 

4. What is the nature of birthrate in the second stage of the Demographic Transition Model? 
 Demographic Transition Model-এি রিৈীে পডবণ জন্মহাি ককমন থাডক? 

5. According to Hutton, who  are the most ancient inhabitants of India? 
 Hutton' এি মডৈ ভািডৈি সবডচডে প্রাচীন অরিবাসী ককান জারৈ ? 

6. What does the term' Ecumene' mean? 
 Ecumene' শব্দটিি অথণ রক ? 

7. According to the 1991-2001 Census, which State in India had the highest rate of population     
growth ? 

 1991-2001 আদমসুমািী অনুযােী ভািডৈি ককান িাডজয জনসংিযা বৃরিি হাি সবডচডে কবরশ রিল ? 

8. Who propounded the Demographic Transition Model? 

 কক জনরববৈণ ন মডেল প্রকাশ কডিন ? 

9.  Which formula is used to calculate Age- Specific Birth Rate? 

 ককান সুি বযবহাি কিা হে বেস রবডশরষৈ প্রজানন হাি মাপাি জনয ? 

10. What are the two main constituents of population change? 

 জনসংিযা পরিবৈণ ন ৈডেি দটুি মূল উপাদান রক রক ? 

11. What is the population density in a moderately densely populated region? 

 মাঝারি ঘনত্বযুক্ত অঞ্চডল জনঘনত্ব কৈ ? 

12. In which year did 'Wood' publish his book on 'Population Analysis in Geography' ? 

 ককান সাডল 'Wood' ৈাি গ্রন্থ 'Population Analysis in Geography' প্রকাশ কডিন ? 

13. Which continent has the highest dependency ratio? 

 ককান মহাডদডশি রনভণ িৈা অনুপাৈ সবডথডক কবশী ? 

14. What are the  three main languages spoken in the world? 

 পৃরথবীি কথয প্রিান রৈনটি ভাষা রক রক ? 

15. Which book was written by  Karl Marx  to explain Communism? 

 সামযবাদ কবাঝাডনাি জনয কালণ মার্ক্ণ ককান বইটি রলডিরিডলন ? 

 


