B.A. /B.Sc. 6th Semester (Honours) Examination, 2021 (CBCS)
Subject: Geography
Course: CC-14 (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. Classify different types of hydrological hazards.
ক্ষবক্ষভন্ন ধরশ্নণর েল সম্পক্ষকে
ে ক্ষবপক্ষত্তশ্নক শ্রেণীবদ্ধ কর।

2. Write down the role of information technology, forecasting and warning system for
disaster preparedness.
দুশ্নযাশ্নের
ে
প্রস্তুক্ষের েনয ের্থয প্রযুক্তি, পূবাভাস
ে
এবং সেকেো প্রণালীর ভূ ক্ষমকা সম্পশ্নকে শ্রলশ্নখ্া।

3. Mention different determinants of resilience.
ক্ষবক্ষভন্ন ধরশ্নণর সহনশীলোর (resilience) ক্ষনধারণকারী
ে
গুশ্নলা উশ্নেখ্ কর।

4. Explain the role of Trauma Counselling Team with suitable examples in bringing back
the victims to normalcy during or after any disaster.
ক্ষবক্ষভন্ন উদাহরণ সহ trauma counselling team এর শ্রকাশ্ননা দুশ্নযাশ্নের
ে
সময় দুেেশ্নদর
ে
সাধারণ
েীবনযাপশ্নন ক্ষিক্ষরশ্নয় আনার ভূ ক্ষমকা বযাখ্যা কর।

5. Write down about the quantitative methods of analysing risk.
ঝু ুঁ ক্ষক (risk) ক্ষবশ্নেষশ্নণর পক্ষরমাণেে পদ্ধক্ষেগুশ্নলার সম্পশ্নকে শ্রলশ্নখ্া।

6. Write down about different strategies of structural mitigation of Cyclone hazard.
ঘূক্ষণঝশ্নের
ে
ঝু ুঁ ক্ষকর কাঠাশ্নমােে প্রশমন সংক্রান্ত ক্ষবক্ষভন্ন শ্রকৌশল সম্পশ্নকে শ্রলশ্নখ্া।

7. Describe the role of emergency relief services for managing earthquake disaster.
ভূ ক্ষমকম্প ক্ষবপযয়ে পক্ষরচালনার েনয েরুরী ত্রাণশ্নসবার ভূ ক্ষমকা সম্পশ্নকে শ্রলশ্নখ্া।

8. Write down about the anthropogenic causes of forest fire.
অরশ্নণযর আগুশ্ননর নৃোক্ষিক কারণ সম্পশ্নকে শ্রলশ্নখ্া।

9. Briefly discuss the different types of consequences and their mitigation during drought
conditions with reference to any state of India.
ভারশ্নের শ্রকাশ্ননা একটি রাশ্নেযর সাশ্নপশ্নি খ্রা পক্ষরক্ষস্থর প্রভাব ও োর শ্রর্থশ্নক প্রক্ষেকার সম্পশ্নকে
আশ্নলাকপাে কর।

10. Write a note on different aspects of vulnerability of cyclone hazards at coastal Bengal.
উপকূলীয় বাংলায় ঘূক্ষণঝশ্নের
ে
ঝু ুঁ ক্ষকর (vulnerability) ক্ষবক্ষভন্ন ক্ষদক ক্ষনশ্নয় একটি টিকা শ্রলশ্নখ্া।

