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Class 8 Geography Model Activity Task Part 3 

 

অধ্যোয় : চোপ বলয় ও বোয়়ুপ্রবোহ 

 

১. 

ক) শূন্যস্থোগন্ সটিক শব্দটি বক্টসগয় বোকযটি সম্পূণ ট কর : 

 

i) সারাবছর প্রবল উষ্ণতাজনিত কারণে যে চাপবলয়টি গটিত হণয়ণছ, যসটি হল 

ক্টন্রক্ষীয় ক্টন্ম্নচোপ বলয় । 

 

ii) স্থািীয়ভাণব বায়়ুর চাপগত পার্ থণকের জিে যে প্রবল শক্তিজনিত বায়়ুপ্রবাণহর সৃটি 

হয়, তা হল ঘ়ুণ টবোত 

 

খ) বোমক্টিগকর স্তগের শব্দগুগের সোগে েোন্ক্টিগকর স্তগের শব্দগুেগক 

শ্রমলোও 

 

বোমক্টিক েোন্ক্টিক 

i) অশ্ব অক্াাংশ d) ককথিীয় শান্তবলয় 

ii) নচি়ুক a) রনক পাব থতে অঞ্চল 

ii) উপতেকা বায়়ু b) ববপরীতে উত্তাপ 

iv) পক্তিমা বায়়ু c) গজথিশীল চনিশা 

 

২. বোয়়ুচোপ বলয় বলগত কী শ্রবোঝোয় ?  

 

উ :- পৃনর্বী পৃণের উপর নিনদথি দরূণের বেবধাণি সমধমী বায়়ুস্তর প্রায় হাজার 

নকণলানমিার জ়ুণ়ে প়ুণরা পৃনর্বী যক কণয়কটি বণলণয়র আকাণর যবিি কণর আণছ, 

এণক বণল বায়়ুর চাপ বলয়। 

 

৩. প্রতীপ ঘূণ টবোত অঞ্চগল শোন্ত আবহোওয়ো ক্টবরোজ কগর শ্রকন্ ? 



 

উ :- প্রতীপ ঘূে থবাত আসণল ঘ়ুে থবাণতর নবপরীত অবস্থা । সাধারেত উচ্চ অক্াাংণশ 

প্রতীপ ঘ়ুে থবাণতর সৃটি হয় । এই অঞ্চণল র্াণক বায়়ুর উচ্চচাপ এবাং যসই বায়়ু ধীণর ধীণর 

তার চারপাণশর নিম্নচাপ অঞ্চণলর নদণক যেণত র্াণক এবাং তাই প্রতীপ ঘূে থবাত অঞ্চণল 

যকাি ঝণ়ো হাওয়া প্রভানবত হয়িা বণল শান্ত র্াণক ।  

 

৪. পৃক্টেবীর ি়ুই শ্রমরু অঞ্চগল উচ্চচোপ বলয় সৃটষ্টর কোরণ কী ? 

 

উ :- পৃনর্বীর দ়ুই যমরু অঞ্চণল উচ্চচাপ বলয় সৃটির কারে হল- 

 

i)দ়ুই যমরু অঞ্চল সারাবছর বরণে ঢাকা র্াকায় তাপমাত্রা প্রায় সবসময় নহমাণের 

নিণচ র্াণক । তাই এখািকার বাতাস খ়ুব শীতল ও ভারী। 

ii)এই অঞ্চণল সেূ থরক্তি নতে থক ভাণব প়োয় তাণপর অভাণব বাস্পীভবি খ়ুব কম।েণল 

বাতাণস জলীয় বাণস্পর পনরমাি খ়ুব কম র্াণক। 

iii)পৃনর্বীর আবতথণির কারণি দ়ুই  যমরুবৃত্ত প্রণদণশর বায়়ুর নকছু অাংশ শীতল ও ভারী 

হণয় যমরু অঞ্চণল যিণম আণস। 

          ইতোনদ কারণি যমরু অঞ্চণল উচ্চচাপ বলয় সৃটি হণয়ণছ। 

 

৫. সম়ুদ্রবোয়়ু ও স্থলবোয়়ুর ি়ুটি ছক্টব অঙ্কন্ কগর বোয়়ুপ্রবোগহর  ক্টতপে ক্টচক্টিত 

কর। 

 

উঃ 

       



 

এই ভোগব ি়ুটি  ক্টচত্র আঙ্কন্ করগত হগব  

 


