
 

B.A. /B.Sc. 6th Semester (General) Examination, 2021 (CBCS) 

Subject: Geography 

Course: DSE-1B (Disaster Management) 

Time:2 Hours                                                                                                   Full Marks:40 

The figures to the right indicate full marks for questions. Candidates are requested to give 

their answers in their own words as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলী প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক। পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর 

ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

Answer any eight questions from the following                                              8×5=40 

নিম্ননিনিত যে য োনিো আটটট প্রনের উত্তর দোও। 

 

1. ‘All disasters are hazards and hazards but all hazards are not disasters’. Explain the 

concept. 

 'সব ক্ষবপয েয়ই দুশ্নয োগ, ক্ষকন্তু সব দুশ্নয োগ ক্ষবপয েয় নয়।' ধারণাটি বযাখ্যা কর। 

 

2. Classify different types of hazards. 

ক্ষবক্ষভন্ন প্রকার দুশ্নয োশ্নগর শ্রেণীক্ষবভাগ কর। 

 

3. Differentiate Risk from Vulnerability. 

ঝুুঁ ক্ষক (risk) এবং দুব েলোর (vulnerability) মশ্নধয পার্থ েকয ক্ষনরুপন কর। 

 

4. What is the meaning of resilience? Give your answer with suitable example. 

ক্ষবপয েয় শ্রমাকাক্ষবলার পক্ষরশ্নপ্রক্ষিশ্নে সহনশীলো বলশ্নে ক্ষক শ্রবাঝ? উপযুক্ত উদাহরণসহ উত্তর 

দাও। 

 

5. Discuss the role of risk perception in hazard studies. 

দুশ্নয োগ অধযয়শ্নন ঝুুঁ ক্ষক উপলক্ষির ভূক্ষমকা আশ্নলাচনা কর। 

 

6. Write a short note on ‘Trauma’ as a negative response to hazard. 

 দুশ্নয োশ্নগর শ্রনক্ষেবাচক প্রক্ষেক্রিয়ারুশ্নপ 'ট্রমা' র উপর একটি সংক্ষিপ্ত িীকা শ্রলখ্। 



7. Discuss about the process of capacity building in disaster management. 

ক্ষবপয েয় বযবস্থাপনায় সামর্থ েয ক্ষবকাশ্নশর (capacity building) প্রক্রিয়াটির সম্পশ্নকে আশ্নলাচনা 

কর। 

 

8. How does deforestation in hilly region responsible for landslide? Give your answer 

with suitable examples. 

পাব েেয অঞ্চশ্নলর ভূক্ষমধ্বশ্নশর েনয বনক্ষনধন ক্ষকভাশ্নব দায়ী? উপযুক্ত উদাহরণসহ উশ্নেখ্ কর। 

 

9. How can we control landslide in a hilly region? 

একটি পাব েেয অঞ্চশ্নল ভূক্ষমধ্বস ক্ষক কশ্নর ক্ষনয়ন্ত্রণ করা যায়? 

 

10. Mention the impact of flood on the socio-economic life of human beings. 

মানুশ্নষর আর্থ ে সামাক্রেক েীবনযাত্রায় বনযার প্রভাব শ্রলশ্নখ্া। 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



B.A. /B.Sc. 6th Semester (General) Examination, 2021 (CBCS) 

Subject: Geography 

Course: DSE-1B-OR (Geography of Tourism) 

Time:2 Hours                                                                                                   Full Marks: 40 

 

The figures to the right indicate full marks for questions. Candidates are requested to give 

their answers in their own words as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলী প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক। পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর 

ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

Answer any eight questions from the following                                              8×5=40 

নিম্ননিনিত যে য োনিো আটটট প্রনের উত্তর দোও। 

 

1. Write a short note on Tourism Geography. 

পয েিন ভূশ্নগাশ্নলর পক্ষরক্ষধ সম্পশ্নকে একটি সংক্ষিপ্ত িীকা শ্রলশ্নখ্া। 

 

2. Distinguish between Leisure and Recreation. 

অবসর ও ক্ষবশ্ননাদশ্ননর মশ্নধয পার্থ েকয কর। 

 

3. What do you understand by Sustainable Tourism? 

ক্ষস্থক্ষেশীল পয েিন বলশ্নে ক্ষক শ্রবাশ্নঝা? 

 

4. Discuss the socio-economic factors influencing the growth of tourism. 

পয েিন গশ্নে ওঠার েনয ক্ষবক্ষভন্ন আর্থ েসামাক্রেক কারণগুক্ষল ক্ষবস্তাক্ষরে ভাশ্নব শ্রলশ্নখ্া। 

 

5. How does Homestay Tourism help in development of a region? 

শ্রহামশ্নে পয েিন শ্রকাশ্ননা একটি অঞ্চশ্নলর উন্নক্ষেশ্নে ক্ষকভাশ্নব সাহাযয কশ্নর? 

 

6. What are the salient features of Ecotourism? 

 ইশ্নকা-িয যক্ষরেশ্নমর প্রধান ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষল ক্ষক ক্ষক? 

 

7. How has internet technology become an important aspect in the promotion of tourism? 

ইন্টারশ্ননি প্রযুক্রক্ত ক্ষকভাশ্নব পয েিন ক্ষশশ্নের উন্নক্ষে সাধন করশ্নে আশ্নলাচনা কর। 



8. Explain the impact of tourism on rural economy of India. 

ভারশ্নের গ্রামীণ অর্থ েনীক্ষেশ্নে পয েিশ্ননর প্রভাব বযাখ্যা কর। 

 

9. Discuss the role of foreign capital in the tourism development of any region. 

শ্রকাশ্ননা একটি অঞ্চশ্নলর পয েিশ্ননর ক্ষবকাশ্নশ ববশ্নদক্ষশক ক্ষবক্ষনশ্নয়াশ্নগর ভূক্ষমকা আশ্নলাচনা কর। 

 

10. Mention the various types of tourism. 

পয েিশ্ননর শ্রেণীক্ষবভাগ কর। 

 


