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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. 

 

Section A 

1. Answer five questions selecting at least one but not more than two from each 

unit.           (2x5=10)                                                                                               

প্রতিটি ইউতিি থেকে েমপকে এেটি অেচ অিতিে দুটি প্রকের উত্তরসহ থমোি পোাঁচটি  

প্রকের উত্তর  দোও।       

 

Unit –I: Concepts and Approaches 
a) Define hazard. 

দুক্ যোকের সংজ্ঞো দোও । 

b) When does hazard become a disaster? 

েখি দুক্ যোে তিপ্ যকে পতরণি হে ? 

c) What do you mean by resilience? 

সহিশীলিো িলকি তে থিোঝ ? 

 

                                                  Unit –II: Disaster Case Studies 

 

d) Mention the different types of seismic waves. 

তিতিন্ন প্রেোর িূেম্প িরঙ্গগুতল উকেখ ের । 

e) What is a super cyclone? Give an example. 

সুপোর সোইকলোি তে ? এেটি উদোহরণ দোও । 

f) Mention two causes of forest fires. 

দোিোিকলর দুটি েোরণ উকেখ ের । 

 

Unit-III: Disaster Management in India 

 

g) State two disasters that affect the Himalayan area in India 

িোরকি তহমোলে অঞ্চকলর দুটি তিপ্ যকের উকেখ ের । 

h) Name two super cyclones that affect the coastal regions in India. 

িোরকির উপেূলীে অঞ্চকল সংঘটিি দুটি সুপোর সোইকলোকির িোম থলখ । 

i) What is hazard perception? 

তিপ্ যে িোরণো তে ? 

 

Section B 

2. Answer five questions selecting at least one but not more than two from each 

unit.             (4x5=20)                                                                                                                                                                                                                      

প্রতিটি ইউতিি থেকে েমপকে এেটি অেচ অিতিে দুটি প্রকের উত্তরসহ থমোি 

পোাঁচটি  প্রকের উত্তর দোও।   



 
 

Unit –I: Concepts and Approaches 

 

a) Write a note on capacity building to hazards with examples. 

দুক্ যোে থমোেোতিলোে সোমে য তিতরর ওপর এেটি টিেো থলখ । 

b) Explain how risk perception help in mitigating the effect of hazards. 

দুক্ যোকের ঝুাঁ তে উপলতিেরণ তেিোকি দুক্ যোকের ঝুাঁ তে েমোকি সোহো্য েকর িোর 

িযোখযো দোও । 

c) Describe the necessary steps in hazard preparedness. 

দুক্ যোকের পূি য প্রস্তুতির জিয প্রকেোজিীে পদ্ধতিগুতলর িণ যিো দোও । 

 

Unit –II: Disaster Case Studies 

 

d) Why are most of the island arcs vulnerable to earthquakes? 

িতৃ্তচোপীে দ্বীপমোলোগুতল সোিোরণি িূতমেম্পপ্রিণ হে থেি? 

e) Write down the measures for mitigating the effects of cyclone. 

থেোি  থেোি পদ্ধতির দ্বোরো সোইকলোকির প্রিোি প্রশতমি েরো ্োে িো থলখ। 

f) Suggest some management measures to reduce forest fires. 

দোিোিল প্রশমকি েকেেটি িযিস্থোপিো পদ্ধতির উকেখ ের । 

 

Unit-III: Disaster Management in India 

 

g) Describe briefly the steps taken to mitigate disasters in the Himalayan belt in 

India. 

িোরকি তহমোলেিলকে তিপ্ যকের প্রিোি েমোকিোর পদ্ধতিগুতলর িণ যিো দোও । 

h) State the disasters that affect the lower Ganga Plain in India. 

িোরকির তিম্মেোকঙ্গে সমিূতমকি সংঘটিি তিপ্ যেগুতল উকেখ ের । 

i) What factors were responsible for the transformation of cyclone ‘Amphan’ into  

a super cyclone in the year 2020? 

2020 সোকল ঘকি ্োওেো আম্ফোকির থেকে থেোি থেোি েোরকণ এটি  

সুপোরসোইকলোকি রূপোন্ততরি হকেতিল ? 

 

Section C 

 

3. Answer any one of the following.                                                      (10x1=10)       

থ্ থেোকিো এেটি প্রকের উত্তর দোও।    

 

a) Discuss the different approaches applied in hazard study. 

দুক্ যোে অিযেকি তিতিন্ন দৃটিিতঙ্গগুতল আকলোচিো ের । 

b) Describe the causes and consequences of landslide. 

িূতমধ্বকসর েোরণ ও ফলোফলগুতলর িণ যিো দোও । 

c) Explain the different types of hazard mapping with reference to India.         

িোরকি দুক্ যোে মোিতচকের তিতিন্ন প্রেোর সম্পকেয আকলোচিো ের ।           
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