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The figures in the margin indicate full marks 

Candidates are required to give their answers in their own words 

as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

Section-A 

1. Answer any five questions in all, selecting at least one but not more than two from each unit. 

         (2 x 5=10) 

UNIT I: Concepts and Approaches 

a) What do you mean by Manmade Disaster? 

মনুষ্যকৃত বিপর্ যয় িলতত কী বিোঝ? 

b) What is meant by hazard paradigm? 

দুতর্ যোগ পযোরোডোইম িলতত বক বিোঝ?  
c) What is biological disaster? 

d) জৈি বিপর্ যয় বক?  

 

UNIT II: Disaster Case Studies 

 

e) What are the scales used to measure an earthquake's intensity and magnitude? 

               ভূবমকতের তীব্রতো ও প্রগোড়তো মোপোর বেল  গুবল বক বক? 

f) Why do cyclones occur more frequently in the Bay of Bengal than in the Arabian Sea? 

আরি সোগতরর তুলনোয় িতগোপসোগতর অবিক ঘূর্ যিোত সংঘটিত হয় বকন? 

g) Differentiate Avalanche from Landslide. 

বহমোবন সম্প্রপোত ও ভূবমিবসর মতিয পোর্ যকয বনরূপর্ কর।  

 

UNIT III: Disaster Management in India 

 

h) Mention at least two natural and technological hazards in Lower Ganges Plain. 

বনম্ন গগো সমভুবমতত নুযনতম দুটি প্রোকৃবতক এিং প্ররু্ক্তিগত দুতর্ যোগ উতেখ কর।  
i) Mention two recent tropical cyclones affected Sundarban region. 

সুন্দরিন অঞ্চতল দুটি সোম্প্রবতক ক্রোন্তীয় ঘূবর্ যঝতড়র নোম উতেখ কর। 
j) What do you understand by Hazard mapping? 

দুতর্ যোগ মোনবিত্রকরর্ িলতত কী বিোঝ?  

 

 

 

 

 



 
  

 

Section B 

 

2. Answer any five questions in all, selecting at least one but not more than two from each unit. 

         (2 x 5=10) 

 

UNIT I: Concepts and Approaches 

 

a) Classify hazards on the basis of natural factors. 

প্রোকৃবতক উপোদোতনর উপর বভবি কতর দুতর্ যোতগর বিভোৈন কর।  
b) Distinguish between hazards and disasters. 

দুতর্ যোগ ও বিপর্ যতয়র মুতিয পোর্ যকয বনরূপর্ কর। 
c) Explain how perception of hazards changes through time. 

সমতয়র সোতর্ সোতর্ বকভোতি দুতর্ যোগ সেতকয মোনুতষ্র উপলবি পবরিবতযত হতয়তে তো সংতেতপ বলখ? 

 

UNIT II: Disaster Case Studies 

 

d) Describe the prevention guidelines in case of landslide. 

িতসর প্রবততরোি বনতদযবিকোগুবল িযোখযো কর। 

e) Explain the role of Covid-19 in the educational turmoil around the world. 

পবৃর্িীিযোবপ বিেোতেতত্র িোলমোিোল অিস্থোয় Covid-19 এর ভূবমকো ির্ যনো কর।  
f) Assess the impact of the earthquake on the mountainous and coastal belts of India. 

  ভোরততর পোি যতয এিং উপকূলীয় অঞ্চল গুবলতত ভূবমকতের প্রভোি মূলযোয়ন কর। 

 

UNIT III: Disaster Management in India 

 

g) Explain the role of mangroves of Sundarban region in minimizing the impact of cyclones. 

সুন্দরিন অঞ্চতল ঘূবর্ যঝতড়র প্রভোি লঘু করতত মযোনতরোতভর ভূবমকো আতলোিনো কর।  
h) Suggest some management procedure to reduce forest fires. 

দোিোনল বনয়ন্ত্রতর্র কতগুবল িোপ উতেখ কর। 
i) Outline the necessary steps in hazard preparedness and hazard mapping. 

দুতর্ যোতগর প্রস্তুবত ও মোনবিত্রকরতনর প্রতয়োৈনীয় িোপগুবলর রূপতরখো দোও। 
 

Section C 

 

3.  Answer any one of the following questions:                                                 (10 x 1 = 10) 

 

a) Explain different approaches of hazard study with particular reference to vulnerability assessment. 

দুি যলতো মূলযোয়তনর বিতিষ্ উতেখসহ দুতর্ যোগ অিযয়তনর বিবভন্ন পন্থোগুবল আতলোিনো কর।  
b) Explain how the concept of disaster management can be practically planned and implemented in a 

disaster-affected area subjected to an earthquake? 

বকভোতি বিপর্ যয় িযিস্থোপনোর িোরর্োটি একটি ভূবমকে প্রির্ অঞ্চতল িোস্ততি পবরকবিত ও রূপোবয়ত 

করো র্োয় তোর িযোখযো দোও। 

c) Discuss the different techniques used in Hazard Mapping with special reference to Lower Ganga Plain 

Region. 

বনম্ন গোতগয় সমভূবম অঞ্চতল দুতর্ যোগ মোনবিত্রকীকরতর্ িযিহৃত বিবভন্ন বকৌিলোবদর ির্ যনো কর। 

 

 


