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1. Answer any five questions from the followings:        1 X 5= 5 

ননচের যে য োন োাঁেটি প্রচের উত্তর দোও।     

a) Name the different types of sysmic wave. 

নিনিন্ন ধরচনর নিিনি  ওচ়েচির নোি যেখ। 

b) What is flood plains?  

প্লোিন িিিূনি ন ? 

c) Name any two biophysical hazards.  

যে য োচনো দুটি জৈি-যিৌনি  নিচদর নোি যেখ। 

d) Name the chemicals that are responsible for Bhopal tragedy. 

যিোোে ট্র্যোচৈনির ৈনয দো়ে়ী রোিো়েননচ র নোি যেখ। 

e) Differentiate between Cyclone & Hurricans. 

ঘূনণ িঝড় এিং হোনর যোচনর িচধয োর্ ি য যেখ। 

f) What do you mean by pandemics?  

অনিিোর়ী িেচি ন  িুঝ? 

g) When Bengal famine happened?  

িোংেো়ে দুনিিক্ষ   চি হচ়েনিে? 

h) What is epicentre? 

             উচ ন্দ্র   োচ  িচে? 

2. Answer any two  questions from the followings:       5 X 2= 10 

ননচের যে য োন দুটি প্রচের উত্তর দোও। 

a) Write the role of armed forces and media in disaster management. 

দুচে িোগ িযিস্থোনো়ে িশস্ত্র িোনহন়ী ও গণিোধযচির িূনি ো যেখ। 

b) Discuss about structural and non-structural mitigation. 

 োঠোচিোগি এিং অ- োঠোচিোগি প্রশিন িম্পচ ি আচেোেনো  র। 



c) Write a note on 'COVID-19', a pandemic.' 

'COVID-19', এ টি অনিিোর়ী িম্পচ ি এ টি যনোি যেখ। 

d) What is Minamata? Why it is famous for?     2+3 

নিনোিোিো ন ?  য ন এটি নিখযোি? 

3. Answer any one  question from the followings:       10 X 1= 10 

ননচের যে য োচনো এ টি প্রচের উত্তর দোও। 

a) What is draught (draft)?  Discuss the different types of draught.   2+8 

খসড়া কি? খসড়ার কিকিন্ন প্রি়ার আল ়াচন়া ির। 

b) Write the role of planning, exercise, and training in preparedness. 

প্রস্তুকিলি পকরিল্পন়া, অনুশী ন এিং প্রকশক্ষলের িূকিি়া ক খ। 

 

 


