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part 1  

 

নীগের প্রশ্নগুক্টলর উত্তর শ্রলখ : 

 
 

১. ক্টবক্টভন্ন স্তর ও ক্টবযুক্তিগরখোসহ পৃক্টিবীর অভযন্তগরর ক্টেক্টিত ক্টেত্র অঙ্কন কর। 

 

উত্তর:- 

 

 
 

২. শ্রকোন জোয় োয় ভূক্টমকম্প শুরু হগল কী কী বযবস্থো শ্রনওয়ো দরকোর তো 

ক্টনগজর ভোষোয় গুক্টিগয় শ্রলখ 

 

উঃ ভূমিকম্পের সিয় যে সকল ব্যব্স্থা যেওয়া যেম্পে পাম্পর যসগুমল হম্পলা :- 
 

• ভূমিকে শুরু হম্পল েে োডাোমড সম্ভব্ ব্ামড ব্া সু্কল যেম্পক যব্মরম্পয় যকাম্পো 

য ালা জায়গায় যেম্পে হম্পব্ । 



 

• েমি য ালা জায়গায় যব্মরম্পয় োওয়া সম্ভব্ ো হয় োহম্পল ব্ামডর িম্পযয দ্রুে যকাে 

যেমব্ল অেব্া শক্ত আসব্াম্পব্র েলায় ঢুম্পক পডম্পে হম্পব্ । 

 

• ভূমিকে চলাকালীে ব্হুেল ব্ামডর ঝুলন্ত ব্ারান্দা, মসিঁমড, মলফে ব্যব্হার এমডম্পয় 

চলম্পে হম্পব্। 

 

• ভূমিকম্পের সিয় ব্ামড যেম্পক যব্ম্পরাব্ার আম্পগ েমি সম্ভব্ হয় অমে প্রয়াম্প জেীয় 

জজমেসপত্র সম্পে মেম্পয় মেম্পে হম্পব্। 

 

• ফািঁকা স্থাম্পে িা িঁডাম্পোর সিয় লক্ষ্য রা ম্পে হম্পব্ আম্পশপাম্পশ যকাে মব্িুযম্পের  ুিঁটে ও 

ট্রান্সফরিার োম্পে ো োম্পক। 

 

• পুকুর ব্া জলাশয় ভূমিকম্পের সিয় োকম্পল েে দ্রুে সম্ভব্ উম্পে আসম্পে হম্পব্। 

 

৩. শ্রযগকোন পোাঁেটি শ্রেগত্র ক্টতন ধরগনর ক্টিলোর বযবহোর উদোহরণসহ ক্টলক্টপবদ্ধ 

কর। 

 

উঃ মশলা মেে প্রকার। েো- আম্পেয় মশলা, পালমলক মশলা এব্ং রূপান্তমরে মশলা। 

আিাম্পির দিেজন্দে জীব্ম্পে মব্মভন্ন প্রকার মশলা আিরা ব্যব্হার কম্পর োমক। মেম্পে 

পািঁচটে যক্ষ্ম্পত্র এই মেে যরম্পের মশলার ব্যব্হার আম্পলাচো করা হল। 

 

• বযোসল্ট ক্টিলো (আগেয় ক্টিলো) :- যরললাইম্পে পাের যিওয়া হয় যসগুমল ব্যাসল্ট 

মশলা এছাডা ব্ামড ঘর মেি মাণ করম্পে ব্যাসল্ট মশলা ব্যাব্হার করা হয় । 

 

• েুনোপোির (পোলক্টলক ক্টিলো) :- মসম্পিন্ট দেমরম্পে যলৌহ ইস্পাে মশম্পের কািঁচািাল 

মহম্পসম্পব্ চুোপাের ব্যব্হৃে হয় । 

 

• শ্রবগলপোির ( পোলক্টলক ক্টিলো) :- ক্ষ্য় প্রমেম্পরায ক্ষ্িো যব্মশ এব্ং মব্মভন্ন রম্পের 

হওয়ায় স্থাপেয স্মৃমেম্পসৌয এই পােম্পর মেি মাণ করা হয় । লালম্পকল্লা উিয়মগমর  াজবু্াহ 

িজন্দর জয়সম্পলামির যসাোর যকল্লা যব্ম্পল পােম্পর মেমি মে । 

 

• মোগব টল ( রূপোন্তক্টরত ক্টিলো) :- চুোপােম্পরর রূপান্তমরে রূপ। এই পাের যি ম্পে  ুব্ 

সুন্দর, িসৃণ ও চকচম্পক। মব্মভন্ন রম্পের হওয়ায় এব্ং মেমিমষ্ট কম্পর  ুব্ সুন্দর ভাম্পব্ 

যকম্পে যেওয়া োয় ব্ম্পল স্থাপেয ও ভাস্কে ম মশম্পে এই মশলার প্রচুর ব্যব্হার যি া োয়। 

আগ্রার োজিহল িাম্পব্ মল পাের মেমি মে। 

 



• শ্রেি (রূপোন্তক্টরত ক্টিলো) :- কািা পাের রূপান্তমরে হম্পয় যেে সৃটষ্ট হয় । পােলা 

পাম্পের আকার হওয়ায় যেে মিম্পয় ঘম্পরর োমল দেমর করা হয় । এছাডা ব্ল্যাকম্পব্ার্ম 

দেমরম্পে এব্ং যল ার কাম্পজ যেে ব্যব্হার করা হয় । 

 

৪. প্রক্টতগবিী শ্রদিগুক্টলর সোগি ভোরগতর সম্পকট শ্রকন ভোল রোখো প্রগয়োজন বগল 

তুক্টম মগন কর ? 

 

উত্তর :-  ভারম্পের চারপাম্পশর প্রমেম্পব্শী যিশগুমল হল ব্াংলাম্পিশ, িায়ােিার, 

শ্রীলঙ্কা , পামকতাে,আফগামেতাে,চীে, যেপাল ও ভুোে। প্রমেম্পব্শী যিশগুম্পলার 

সম্পে ভারম্পের ব্ামণজজযক, োোয়াে, সুরক্ষ্া , আিিােী -রপ্তামের সেকম গম্পড 

উম্পেম্পছ। একই এলাকায় পাশাপামশ ব্সব্াস করম্পে যগম্পল মিম্পলমিম্পশ ব্সব্াস করাই 

যেয়। োই প্রমেম্পব্শীম্পির সাম্পে যেিে সসুেকম ব্জায় রা া িরকার টেক যেিেই 

প্রমেম্পব্শী যিশগুমলর সাম্পে সুসেকম রা া িরকার। কারম্পে মব্পম্পি, েুদ্ধকালীে 

পমরমস্থমেম্পে , িহািারী ব্া প্রাকৃমেক মব্পে মম্পয়র সিয় প্রমেম্পব্শী যিশই এম্পক 

অপরম্পক সাহােয কম্পর।  

 


