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1. Who introduced the concept of ‘Stop and Go determinism’? 
 ‘Stop and Go determinism’ ধারণাটি কার দ্বারা প্রবর্তি ত? 
2. Who proposed the theory of areal differentiation?  

 আঞ্চর্িক পার্িক্কের তত্ত্বটি কক প্রস্তাব কক্রর্িক্িন? 
3. Who laid the foundation of the school of possibilism? 

 সম্ভাবে র্বদ্োিক়্ের র্ির্ি স্থাপন কক্রন কক? 
4. What kind of word does the term ‘Geography’ derived from?  
 ‘িূক্ াি’ শব্দটি ককান ধরক্নর শব্দ কর্ক্ক উদূ্ভত হক়্েক্ি ? 

5. Which geographer was the first to prepare a world map on a scale? 

 প্রর্ম ককান িূক্ াির্বদ্ র্বক্ের মানর্িত্র কেি অনুযা়েী ততর্র কক্রন? 
6. ‘Nature is the prime and it controls man’ – What concept does this statement introduce?  
 ‘প্রকৃর্তই প্রধান এবং এটি মানুষক্ক র্ন়েন্ত্রণ কক্র’ - এই র্ববৃর্তটি ককান ধারণার পর্রি়ে কদ়্ে? 

7. Who propounded the concept of positivism?  

 প্রতেক্ষবাদ্ বা পর্িটির্িিম ধারণাটি কক প্রিার কক্রর্িক্িন? 
8. Marxism is associated with which concept?  

 মাকি সবাদ্ ককান ধারণার সাক্র্ ির়্িত? 
9. What type of region is used to determine by the gravitational analysis method? 

 ককান ধরক্নর অঞ্চি র্নধিারক্ণর িনে মহাকষি র্বক্েষণ পদ্ধর্ত বেবহৃত হ়ে? 
10. What is the resource concentrated in a particular region called? 

 ককান র্বক্শষ  অঞ্চক্ি ককন্দ্রীিূত সম্পদ্ক্ক র্ক বিা হ়ে? 
11. What is the method of spreading of culture from one point to another called? 

 সংেৃর্ত এক র্বনু্দ কর্ক্ক অনে র্বনু্দক্ত ির়্িক়্ে কদ্ও়োর পদ্ধর্তক্ক র্ক বিা হ়ে?  
12. What is the science that describes the areal differentiation?  

 র্বজ্ঞান যা আঞ্চর্িক পার্িকে বণিনা কক্র তাক্ক র্ক বক্ি?  
13. Geography has been using models and statistical methods since the 1960’s and what is it 

called?  

 িূক্ াি 1960 সাি কর্ক্ক মক্েি এবং পর্রসংখ্োন পদ্ধর্ত বেবহার শুরু কক্র এবং এটি র্ক নাক্ম 
পর্রর্িত?  

14. With which trend is data collection by field survey related? 

 কক্ষত্র সমীক্ষা দ্বারা তর্ে সংগ্রহ ককান কেক্ের সাক্র্ সম্পর্কি ত?  
15. The concept of ‘Space’ is generally divided into which two following types? 
 ‘স্থান’-এর ধারণাটি সাধারণত র্নম্নর্ির্খ্ত ককান দ্টুি ধরক্ন র্বিক্ত হ়ে?  

 


