B.A. / B.Sc. SEMESTER-VI (HONOURS) EXAMINATION, 2022 (CBCS)
SUBJECT: GEOGRAPHY
COURSE: CC14 (DISASTER MANAGEMENT)
Time: 2 Hours

Full Marks: 40

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 any five questions from the following questions:

2×5= 10

যে য োন ো প াঁচটি প্রনের উত্তর যেখ।
a) Differentiate between hazard and disaster.
বিপদ ও দুনেযোনের মনযে পোর্য ে র।
b) Mention the different fields of risk.
ঝুুঁ ব র বিবিন্ন উৎসগুবে ব ব ?
c) What do you mean by vulnerability assessment?
বিপন্নতো মূেেোয় িেনত ব যিোঝ?
d) What are the main purposes of cyclone hazard mapping?
ঘূবণযঝড় মো বিত্রোয়ন র প্রযো

উনযেশ্েগুবে ব

ব ?

e) What are the four pillars of disaster resilience?
দুনেযোনের বিবতস্থোপ তোর িোরটি িম্ভ ব ব ?
f) What are the common earthquake related hazards?
িূ বম ম্প সম্পব য ত বিপদগুবে ব

ব ?

g) Name major earthquake risk prone regions in India.
িোরনতর প্রযো িূ বম ম্প ঝুুঁ ব পূণয অঞ্চনের োম িনেো।
h) What do you mean by return period?
বরটো য বপবরয়ড িেনত ব যিোঝ।
SECTION- B
2. Answer any two questions from the following questions:

5 × 2 = 10

যে য োন ো দুটি প্রনের উত্তর যেখ।
a) Classify different types of vulnerability in context of Hazard.
বিপনদর পবরনপ্রবিনত বিবিন্ন যরনণর বিপন্নতোন যেণীিদ্ধ র।
b) Discuss briefly about hazard resilience.
দুনেযোে বস্থবতস্থোপ তো সম্পন য সংনিনপ আনেোি ো

র।

c) Write about general approach of mitigation and prevention for landslide disaster
management.

িূ বমধ্বস দুনেযোে িেিস্থোপ োর জ ে প্রশ্ম এিং প্রবতনরোয সম্পন য যেখ।
d) Write the importance of different emergency services for earthquake disaster
management.
িূ বম ম্প দুনেযোে িেিস্থোপ োয় বিবিন্ন জরুবর পবরনসিোর গুরুত্ব সম্পন য যেখ।

SECTION- C
3. Answer any two questions from the following questions:

10 × 2 = 20

যে য োন ো দুটি প্রনের উত্তর যেখ।
a) Briefly explain different levels of hazard preparedness with suitable examples.
What are the Common Symptoms of Trauma?
উপেুক্ত উদোহর সহ বিপদ প্রস্তুবতর বিবিন্ন ির সংনিনপ িেোখেো
উপসেযগুবে ব

নরো। ট্রমো-এর সোযোর

ব ?

b) Classify hazards in respect to geophysical, hydrological and climatological
context.
বজওবিবজ েোে, হোইনরোেবজ েোে এিং ক্লোইনমনটোেবজ েোে যপ্রিোপনট বিপনদর যেণীবিিোে র।
c) Critically explain the techniques used in hazard mapping with suitable examples.
What do you mean by fire hazard mapping?
উপেুক্ত উদোহর সহ বিপেযয় মো বিনত্র িেিহৃত য ৌশ্েগুবে সমোনেোি োমূে িোনি
িেোখেো র। অবিবিপেযনয়র মো বিত্রোয় িেনত ব যিোঝ?
d) What are the anthropogenic causes of forest fire? Mention about its impacts on
forest ecosystem.
দোিো ে সৃবির বপছন মো নু ের িূ বম ো
ী? ি িোস্তুতনের উপর এর প্রিোি সম্পন য
উনেখ র।

