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Semester IV Examination, 2020 

B.A/B.Sc. Gen 

Subject: Geography (SEC) 

Answers of each group should be in separate answer-sheet 

Group A (F.M-10)  
                               ১×১০=১০ 
1.                                                  ? 
  (a)              (b)              (c)       21 (d)            

2.                                           ? 
  (a) 190    (b) 50    (c) 189    (d) 200    

3. WCED                  ? 
  (a) 2015 (b) 1999 (c) 2000 (d)              

4. "Our Common Future"                         ? 
  (a) 1987 (b) 1989 (c) 1999 (d) 2000 

5.                               ? 
  (a) 1992 (b) 1987 (c) 2000 (d) 2015 

6.                  -                   ? 
  (a)          (b)                 (c)          (d)             

7.                                      ? 
  (a)     ,                      (b)      ,                     (c)      ,                      

  (d)     ,                        

8.                          -                 ? 
  (a) HIV/Aids,                                   (b)               (c)               (d)            

9.                                          ? 
  (a)        (b)                (c)      (d)             

10. UNMDGs                ? 

(a) United Nations multiple development Goals   

(b) United Nations multiple development Grants  

(c) United Nations milinium development Goals  

(d) United Nations milinium development Grants 
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Group B (F.M-30) 

                               ৩×১০=৩০ 

1. ুস্থায়ী উন্নয়ন কাকক বক? ুস্থায়ী উন্নয়কনর স্থস্থস্থিলী দকেগুস্থ স্থক স্থক?    ২+৮ 

2. অর্থননস্থিক স্থদক থর্কক দাস্থরদ্রিা ও স্থরকবকলর উর িার প্রভাব।           ১০ 

3. ুস্থায়ী উন্নয়কনর ধারনার উদ্ভকবর কারন স্থক স্থক? ুস্থায়ী উন্নয়কনর গুরুত্বগুস্থ আকাচনা কর।  ৫+৫ 

Group C (F.M-50) 

        ছ                          ৬×৫=৩০  
1. ুস্থায়ী উন্নয়কনর কে জস্থিি স্থবস্থভন্ন কস্থমলন ও একজন্ডা গুস্থ ম্পককথ আকাচনা কর। 

2. স্থমকস্থনয়াম থেকভকমন্ট থ াগুস্থ ম্পককথ আকাচনা কর।  

3. ুস্থায়ী উন্নয়ন িকে মাকজর স্থান আকাচনা কর। 

4. ুস্থায়ী উন্নয়কনর মাত্রা স্থাকব স্থরকবকলর স্থান আকাচনা কর। 

5. ুস্থায়ী উন্নয়কনর থ াগুস্থ স্থক স্থক? 

6. একজন্ডা ২১ বকি স্থক থবাক া? একজন্ডা ২১ স্থক স্থক ভাক  ভা  করা যায়? 

7.                                               । 

8. স্থরকবকলর উর জনংখ্যা বৃস্থির স্থবরূ প্রস্থিস্থিয়া কী কী?  

                                    ২×১০=২০  
1.                                ?                                  । 

2. ুস্থায়ী উন্নয়কনর ামাস্থজক নীস্থিগুস্থ স্থক স্থক? 

3. ুস্থায়ী উন্নয়ন কাকক বক? 

4. স্থমস্থস্থনয়াম থেকভকমন্ট থ া বকি স্থক থবাক া? 

5. বুন্ধরা কেন ককব  ৃীি য় এবং স্থক কমথূচী থনওয়া য়? 

6. ুস্থায়ী উন্নয়কনর দুস্থি গুরুত্ব থখ্। 

7. ুস্থায়ী উন্নয়কন অর্থনীস্থির গুরুত্ব থখ্। 

8. ুস্থায়ী উন্নয়কন স্থলকের গুরুত্ব কী? 

9. ুস্থায়ী উন্নয়কন                        । 

10. জ দূকের কারন গুস্থ থখ্। 

11. স্থরব্রাজন এর কারনগুস্থ থখ্। 

12. জনংখ্যা বৃস্থিকি স্থলোর গুরুত্ব কী?   

  


