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দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের পূণমাশ্নের
ণ
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: Perspectives on Health
a) What is Health?
স্বাস্থ্য কি?
b) Define Epidemiology.
মহামারীকিদ্যার সংজ্ঞা দ্াও।
c) What do you mean by Morbidity?
মুমূর্তা
ু ু িলতত কি বিাঝ?
UNIT II: Health Risks and Diseases
d) Define the term occupational hazard.
বেশাগত দ্ুত্াগ
ু এর সংজ্ঞা দ্াও।
e) Mention the possible factors of anaemia among the Indian women
ভারতীয় মকহলাতদ্র মতযয রক্তাল্পতার সম্ভািয িারণসমূহ উতেখ ির।
f) Define BMI.
BMI এর সংজ্ঞা দ্াও।
UNIT III Climatic Change and Human Health
g) Which countries are most affected by climate change?
জলিায়ু েকরিতুন দ্বারা বিান বদ্শগুকল সিাকযি
ু
প্রভাকিতও?
h) Define ecological threat.
িাস্তুতাকিি ভীকতর সংজ্ঞা দ্াও।
i) Mention the major types of Ultraviolet ray.
অকততিগকন রশ্মির প্রযান প্রিার গুকল উতেখ ির।

Section-B
2. Answer any five questions selecting at least one but not more than two from each
unit
(4×5=20)
UNIT I: Perspectives on Health
a) Explain the position of Health Studies in the discipline of Geography.
ভূ তগাল শাতে স্বাস্থ্য অযযয়তনর স্থ্ান আতলাচনা ির।
b) ‘Poverty and inequality increase the risk of disease’- Analyse the statement with
example.
‘দ্াকরদ্রতা ও বির্ময রগ-িযাকযর প্রতিাে িৃশ্মি িতর’- কিিৃকতটি উদ্াহরণসহ কিতের্ণ
ির।
c) Bring out the relation between health and society in Indian perspective.
ভারতীয় দ্ৃটিভকিতত স্বাস্থ্য এিং সমাজ িযিস্থ্ার মতযয সম্পিু িযক্ত ির।
UNIT II: Health Risks and Diseases
d) Differentiate epidemic from pandemic with suitable examples.
উে্ুক্ত উদ্াহরণসহ মহামারী ও অকতমারীর মতযয োর্িয
ু ির।
e) Elaborate the major health issues in the developing countries.
উন্নয়নশীল বদ্শসমূতহ প্রযান স্বাস্থ্য সমসযা গুকলর কিিরণ দ্াও।
f) Elucidate the relationship between Air Pollution and Health problems.
িায়ুদ্র্
ূ ণ ও স্বাস্থ্য সমসযার মতযয োরস্পকরি সম্পিু কিিৃত ির।
UNIT III Climatic Change and Human Health
g) Explain the Impact of weather and climate on human health with special reference to
tropical countries.
ক্রান্তীয় বদ্শসমূতহর কিতশর্ উতেখসহ মানি স্বাতস্থ্যর উের আিহাওয়া ও জলিায়ুর
প্রভাি িণনা
ু ির।
a) How is education related to health awareness? Give suitable examples.
স্বাস্থ্য সতচতনতার সাতর্ কশক্ষার সম্পিু কিরুে? উে্ুক্ত উদ্াহরণ দ্াও।
b) Why Solar Ultraviolet Radiation is harmful for Human Health?
অকততিগকন বসৌর কিকিরণ বিন মানিস্বাতস্থ্যর েতক্ষ ক্ষকতিারি?
Section-C
3. Answer any one of the following questions:

(10×1=10)

a) Give an account on the Scope and Contents of Medical Geography.
কচকিৎসা ভূ তগাতলর েকরকয ও কির্য়িস্তু সম্পতিু এিটি টিিা বলখ।
b) Briefly discuss the regional distribution Malaria and Dengue as Epidemic with special
reference to India.
ভারততর কিতশর্ উতেখসহ মহামারী কহসাতি মযালাকরয়া ও বেিু র আঞ্চকলি কিতরন
সংতক্ষতে আতলাচনা ির।
c) Describe the relation between environmental change, human adaptation and
sustainability.
েকরতিতশর েকরিতুন, মানিীয় অকভত্াজন এিং স্থ্াকয়ত্ব এর মতযয োরস্পকরি সম্পিু
আতলাচনা ির।

