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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: Perspectives on Health 
 

a) Define Medical Geography. 

 Medical Geography র সংজ্ঞো দোও। 

b) What is meant by the term Taboo.  

Taboo বলকি তে থবোঝ ? 

c) Mention any two negative impacts of poverty on morbidity. 

মৃিয ু প্রবিিোর উপর দোতরদ্রিোর দুটি ঋিোত্বে প্রভোব উকেখ ের। 

 

Unit –II: Health Risks and Diseases 

d) Define pandemic.  

অতিমোরী’র সংজ্ঞো দোও। 
e) Mention two factors responsible for high post-natal mortality among Indian females. 

ভোরিীয় মতহলোকদর মকিু তিশু জন্ম পরবিী মৃিয ুহোর থবিী হওয়োর েোরণসমূহ উকেখ ের।  

f) Name the two types of mosquitoes responsible for malaria and dengue. 

মুোকলতরয়ো ও থেঙু্গ’ র জিু দোয়ী দুটি মিোর প্রজোতির িোম থলখ।  

 

Unit-III: Climate Change and Human Health 

 

g) What do you mean by global warming? 

তবশ্ব উষ্ণোয়ি বলকি তে থবোঝ ? 

h) Mention two negative effects of ultra violet rays on human health. 

মোিব থদকহ অতিকবগিী রশ্মির দুটি েতিেোরে প্রভোব উকেখ ের।  
i) What is COP-26? 

COP-26 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: Perspectives on Health 

 

a) Describe the application of Medical Geography on society. 

সমোকজর ওপকর Medical Geographyর  বুবহোতরে তদেগুতলর বণ ণিো ের । 

b) Explain the relationship between health and environment. 

স্বোস্থ্ু ও পতরকবকির মকিুেোর সম্পকেণর বুোখুো দোও । 

c) Describe the impact of Covid pandemic on human society.  

Covid অতিমোতরর প্রভোব মোিব সমোকজ তেরূপ িোর বণ ণিো দোও । 

 

Unit –II: Health Risks and Diseases 

 

d) State the impact of water pollution on human health. 

মোিব স্বোকস্থ্ু জল দষূকণর প্রভোব উকেখ ের । 

e) Describe the major health issues related to women in underdeveloped countries. 

অিুন্নি থদিগুতলকি িোরীকদর স্বোস্থ্ু সম্পতেণি প্রিোি সমসুোগুতলর বণ ণিো দোও । 

f) Classify diseases giving examples. 

উদোহরণ সহ থরোকগর থেতণতবভোগ  ের । 

 

Unit-III: Climate Change and Human Health 

 

g) ‘Ecological transformations in urban areas is increasing the risk of health 

hazards’- Explain. 

“িগরোঞ্চকল বোস্তুিোতিে রুপোন্তরি স্বোস্থ্ু তবপর্ ণকয়র ঝুাঁ তে ক্রমি বশৃ্মি েরকে”- 

বুোখুো ের।  

h) Describe the effects of climate change on ecosystem. 

বোস্তুিকের ওপর জলবোয়ুর প্রভোকবর বণ ণিো দোও । 

i) Elucidate the negative impacts of change in temperature on human health in tropical 

countries. 

ক্রোন্তীয় অঞ্চকলর থদিগুতলকি উষ্ণিোর পতরবিণি তেভোকব মোিব স্বোকস্থ্ুর উপর প্রভোব 

থেলকে িো আকলোচিো ের।  

 

Section- C 

 

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

থর্ থেোকিো এেটি প্রকের উত্তর দোও।    

 

a) Explain with examples the relationship between health and urbanization. 

উদোহরণসহ স্বোস্থ্ু ও িগরোয়কির সম্পেণ আকলোচিো ের । 

b) Describe the geographical distribution of Malaria and Dengue in tropical 

countries. 

ক্রোন্তীয় অঞ্চকলর থদিগুতলকি মুোকলতরয়ো ও থেঙু্গর তবস্তোর বণ ণিো ের । 

c) State the factors and impact of climate change on public health.                                                                                             

                     জলবোয় ুপতরবিণকির েোরণ ও জিস্বোকস্থ্র প্রভোবগুতল উকেখ ের । 
 

_________ 


