
 

  

 

  

                                                                                                

 

 

                                               

 
       

 

   

 

ii. Write a short note on resilience and capacity-building to hazards with special 

reference to the flood hazards. 

িন্োদুর্ যাগ মকাবিলা তে সহনশীলো এিং সামর্থয্ তেবিি উপি সংক্ষেক্ষপ তলখ। 

iii. Define risk perception and explain how can risk perception help in mitigating the 

effect of hazards. 

iv. দুর্ যাগ এর ঝুুঁ বক্ উপেবি ক্রন্ বক্ এিং বক্ভারি তা দুর্ যাগ এর ঝুুঁ বক্ ক্মারত সাহা্ে ক্রর তা লেখ। 

v. Discuss the different techniques used in hazard mapping. 

দুর্ যাগ মান্বিত্র অঙ্কন্ এর বিবভন্ন প্রক্রিয়া গুবে আরোিন্া ক্র। 

vi. Outline the necessary steps in hazard preparedness and hazard mitigation. 

দুর্ যাগ এর পূি য প্রস্তুবত এিং দুর্ যাগ এর ক্ষবতক্র প্রভাি ক্মারন্ার প্ররয়াজন্ীয় পদ্ধবত গুবে সম্পরক্য 

লেখ। 

vii. What factors are responsible for the transformation of Cyclone “Amphan” (May 

2020) into a super cyclone? 

লম ২০২০ লত ঘরে ্াওয়া ঘূবণ যঝড় আম্ফান্ এর লক্ষরত্র লক্ান্ লক্ান্ বিষয় গুবে এরক্ এক্টে সুপার 

সাইরলান্ এ রুপান্তবরত হরত সাহা্ে ক্ররবিে?  

viii. Write in brief about the major consequences of Landslide hazard in mountainous 

regions. 

পাি যতে অঞ্চরে ভুবমধ্বস এর ক্ষবতক্র প্রাভাি গুবে   সংরক্ষরপ লেখ। 

ix. “Most of the Island arcs are vulnerable to Earthquakes”- Explain. 

   িত্ত  িাপীয় ীীপমাো গুবে সাযারান্াত ভুবমক্ম্প প্রিন্ হয়  – িোখো ক্ররা। 

x. Explain how perception of hazards changes through time. 

সমরয়র সারথ সারথ বক্ভারি দুর্ যাগ সম্পরক্য মান্ুরষর উপেবি পবরিবতযত হরয়রি তা সংরক্ষরপ লেখ । 

xi. Suggest some management procedure to reduce forest fires. 

দািান্ে বন্য়ন্ত্রন্ এর ক্তগুবে পধ্ববত উরেখ ক্ররা।   
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যে য োন ৮ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ

i. Differentiate between hazards from disasters with suitable examples.

উদাহরণ সহ দুর্াগয  ও বিপ্য়য  এর মরযে পাথক্ে লেখ


