
 

 
নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখ : 

 

১. পৃলিবীর অভ্যন্তচর লবযুক্তিচরখা িাকার কারণ কী ? 

 

উ: ভূপৃষ্ঠ থেকে থেন্দ্র পর্ যন্ত একেে জায়গায় একেে রেম ভূমমেকের তরকের 

গমতকেগ হয়। এই ভূমমেকের তরে থেকগর পাে যকেের মভমি েকর থর্ থরখার দ্বারা 

দুক া আলাদা তরে থেগ র্কু্ত অঞ্চল থে আলাদা েরা হকয়কে। ভূ-অভেন্তকরর তাপ ও 

চাকপর তারতকমের জন্ে একেে জায়গায় উপাদান্ ও ঘন্ত্ব আলাদা । থেই আলাদা 

আলাদা উপদান্ ও ঘন্কত্বর েো মাোই থরকখ ভূ - অভেন্তকর মেমভন্ন ধরকন্র মের্কু্ত 

থরখা েল্পন্া েরা হকয়কে । 

 

২. অপসারী পাতসীমানাচক গঠনকারী পাতসীমানা বিা হয় লকন ? 

 

উ :- অপোমর পাত েীমান্া েরাের দুট  পাত পরস্পকরর থেকে দকূর েকর থগকল মাকের 

ফা ল েরাের অভেন্তর থেকে উিপ্ত গমলত পদাে য উকে একে শীতল ও েটেন্ হকয় 

ন্তুন্ মহাোগরীয় ত্বে আর মধে োমুমিে শশলমশরা  শতমর হয়। এ োরকে এই ধরকন্র 

অপোরী পাত েীমান্া থে গেন্োরী পাত েীমান্া েকল। 

 

৩. মৃলত্তকা সষৃ্টিচত খলনচের ভূ্লমকা বযাখযা কর। 

 

উ :- মৃমিো েৃটিকত খমন্কজর ভূমমো খেুই গুরুত্বপেূ য। মেমভন্ন ধরকন্র খমন্জ পদাে য 

ধীকর ধীকর মাট  ো মৃমিো েৃটিকত গুরুত্বপেূ য ভূমমো পালন্ েকর। থর্মন্ থলাহা ো 

েক্সাই  েমদৃ্ধ ভুমমর উপমরস্তর শক্ত ও লাল রকের হয়।আোর জজপ্সাম র্কু্ত ভুমম  

ন্রম হালো হলুদ রকের হয়।ন্রম েোলাোই  খমন্জ োেকল তা চুন্াপােকরর েৃটি 

েকর র্া ভেুর হয়। খমন্জ থতল ো প্রােৃমতে গোে থর্খাকন্ পাওয়া র্ায় থেখাকন্ মাট  

ন্রম ও েমেি হয়। 

 

৪. ভ্ারতচক লকন উপমহাচেশ বিা হয় ? 

 



উ:-  মতন্মদে েমুকি থঘরা ভারকত পে যত ,মাল্ভুমম, েমভুমম, মরুভুমম, ে-দ্বীপ  

ইতোমদ েে থভৌকগামলে পমরকেশ থর্মন্ থদখা র্ায় থতমমন্ এই অঞ্চকলর জলোয়ু এে 

অন্ে  শেমচকের অমধোর লাভ েকরকে । এখান্োর শেষমেমূলে আেহাওয়া, প্রচুর 

পমরমাকে জন্েংখো ও জন্ ঘন্ত্ব, োংসৃ্কমতে শেমচে, এেং অন্োন্ে থর্েেল শেমচে 

এে া মেশাল আোর মহাকদকশর মকধে োকে, তার থেমশরভাগ শেমচে ে ভারকতর মকধে 

রকয়কে।  ভারত ও তার প্রমতকেশী থদশ অে যাৎ চীন্, থন্পাল, ভু ান্, োংলাকদশ, 

মায়ান্মার, পামেস্তান্ আফগামন্স্তান্ ও শ্রীলংোর মকধে োমাজজে মমল খুে থেমশ। 

আয়তন্ ও জন্েংখোর মেচাকর প্রেম স্থান্ামধোরী ভারত এই অঞ্চকলর থেন্দ্রমেন্দ।ু তাই 

ভারতকে উপমহাকদশ েলা হয় । 

 


