
 

১. বিকল্পগুবি থেকক ঠিক উত্তরঠি বিি বাচি ককর থিক া : 

১.১ থ ৌরজগকের িব িঃস্থ গ্র গুবির থে বিবিষ্ট্যঠি োককিা থ ঠি  কিা — 

ক) এরা আকারর বড়  

খ) এরের নিনেিষ্ট কক্ষপথ আরে  

গ) এরা কঠিি বিিায় গঠিে  

ঘ) এরা সূর্ ি থথরক অরিক েরূর অবনিত 

১.২  ূকে বর উত্তরায়কির থিষ  ীমা  কিা— 

ক) মকরক্রানি থরখা  

 ) ককবিক্রাবি থর া  

গ) কুরমরুবৃত্ত থরখা  

ঘ) সুরমরুবৃত্ত থরখা 

১.৩ মািবিক  ম্পকের একঠি উো রণ  ি – 

ক) সরূ্ িার াক  

খ) প্রাকৃনতক গযাস  

গ) েক্ষো  

ঘ) ভূতাপ শক্তি 



  

২. িাকযঠি  েয  কি ‘ঠিক’ এিং অ েয  কি ‘ভুি’ থিক া : 

২.১ বিরক্ষকর ায় অবভককে বর মাি  ি বাবিক। 

উ: ভুি 

২.২ থকাবরওবি  িকির প্রভাকি উত্তর থগািাকি ব আয়ি িায়়ু িামবেকক থিেঁকক 

প্রিাব ে  য়। 

উ: ভুি 

২.৩ অবচরাচবরে িক্তির একঠি উৎ  থজায়ারভািা িক্তি। 

উ: ঠিক 

৩.  ংবক্ষপ্ত উত্তর োও : 

৩.১ থকাকিা একঠি বিরকেক্ষ  ামগ্রীর  ম্পে  কয় ওিার িেবগুবি উকে  

ককরা। 

উ:- পনররবশ থথরক প্রাপ্ত থর্সব বস্তু বা পোথ ি সম্পে িয় আবার সম্পে উৎপােরি 

থকাি বাধা বা প্রনতররাধ সৃষ্টষ্ট করর িা থসইসব সামনিরক এই নিররপক্ষ সামিী বর । 

আজ র্া নিররপক্ষ উপাোি তা আগামী নেরি সম্পরে পনরণত হরত পারর নকন্তু তার 

নকেু শতি আরে থর্মি - 

কাে বকাবরো োককি:-  থকারিা নিররপক্ষ উপাোরির র্নে কার্ িকানরতা থারক এবং 

তা মািুরের কারজ  ারগ তরব থসষ্টি সম্পরে পনরণত হরত পারর থর্মি খরররাতা 

িেীর জ  আজ একষ্টি নিররপক্ষ সামিী তরব এই জ  থক কারজ  ানগরয় র্নে 

জ নবেুযৎ উৎপােি করা হয় তরব থসই জ  সম্পরে পনরণত হরব। 

উেকোবগো োককি:-  থকারিা নিররপক্ষ সামিী র্নে হঠাৎ করর মািুরের 

উপরর্াগী হরয় ওরঠ তরব থসষ্টি সম্পরে পনরণত হয় থর্মি একখণ্ড পনতত জনম নকন্তু 

একষ্টি নিররপক্ষ সামিী নকন্তু থসই জনমরত জ রসে, সার প্ররয়াগ এবং কে িরণর 

মাধযরম র্নে কৃনে কারজর উপরর্াগী করর থতা া র্ায় তরব থসই জনমষ্টি সম্পরে 

পনরণত হয়। 



অভাি থমাচি এর ক্ষমো োককি:- থকারিা নিররপক্ষ উপাোি র্নে মািুরের 

অভাব চানহো পূরণ কররত পারর তরব তারক সম্পে ব া র্ারব থর্মি িেীর মাে 

নিররপক্ষ উপাোি নকন্তু থসই মাে ধরর র্নে মািুে নবক্তক্র করর খােয নহরসরব িহণ 

করর তরব তা সম্পরে পনরণত হয়। 

বিক্রয় থোগযো োককি:- নিররপক্ষ সামিী নবক্তক্র করর অথ ি উপাজিি তাহর  তা 

সম্পরে রূপািনরত হরব থর্মি জনমর উেব্ৃত্ত ফস  নবক্তক্র করর চােী অরথ িাপাজিি 

করর। 

৩.২ আমরা েৃবেিীর আিেবি থিগ অি়ুভি কবরিা থকি? 

উ:- আমরা র্নে নিরক্ষররখায় ো াঁড়াই তরব আমরা পৃনথবীর সারথ সারথ ঘণ্টায় প্রায় 

17 নকর ানমিার থবরগ ঘুররত থাকরবা আবার অথবা কুরমরু বতৃ্ত ো াঁড়ার  থকািরকম 

িা ঘুররও 24 ঘন্টা পার করর থেরবা তরব ভূপৃরে বসবাস করা সরেও আমরা আবতিি 

থবগ অিুভব কররত পানর িা এর কারি হ  আমরা পৃনথবীর থর্খারি আনে তার 

পানরপানব িক গােপা া জীবজন্তু ঘরবানড় র্াবতীয় ক্তজনিসপত্র পৃনথবীর সরে একই 

গনতরত এবং একই সরে আবতিি কররে অথ িাৎ প্রনতষ্টি বস্তুর আরপনক্ষক অবিাি 

একই থাকরে বর  আমারের থচারখ তার িাি পনরবতিি ঘরি িা ফর  আমরা পৃনথবীর 

আবতিি অিুভব কনরিা। 

8. বচত্র   বিম্নবিব ে বিষয়গুবির বভবত্তকে েৃবেিীর থগািীয় আকৃবের প্রমাণ 

োও। 

 (ক) বেগিকর া 

 ( ) ধ্রুিোরা 

  

উ:-(ক) বেগিকর া : 

পৃনথবীর আকৃনত নক রকম এই নিরয় বহু প্রাচীিকা  থথরকই মািরুের নবরাি থকৌতূহ  

নে  এবং এ নিরয় িািাি নবজ্ঞািী পক্তিত গনণতজ্ঞ িািাি মতামত নেরয়রেি 

পরবতীরত থবশনকেু প্রতযক্ষ ও পররাক্ষ প্রমাণ এর সাহারর্য পৃনথবীর আকৃনত ধারণা 

ততনর হয় থর্মি নেগি থরখা থথরক র্ত উপরর র্াওয়া র্ায় নেগিররখার পনরনধ ততই 

থবরড় র্ায় েনবরত স্তম্ভষ্টির অবিাি থথরক অবিারি থগর  নেগিররখার পনরনধ বৃক্তি 



পায় আবার নবমাি থথরক থেখর  আররা অরিক থবরড় র্ারব পৃনথবীর থগা াকৃনত 

জিযই এমিিা হয় এবং এর দ্বারাই প্রমানণত হয় থর্ পৃনথবী থগা াকার। 

 

( ) ধ্রুিোরা: - 

ধ্রুবতারা পৃনথবীর উত্তর থমরু অক্ষ বরাবর েৃশযমাি তারা ধ্রুবতারা িারম পনরনচত 

পৃনথবীর উত্তর থগা ারধ ি থথরক সারা বেরই ধ্রুবতারারক আকারশর উত্তরর নিনেিষ্ট িারি 

থেখা র্ায় র্খি মযাপ কম্পাস নকেুই নে িা তখি ধ্রুবতারা থক থেরখ মািুে নেক নিণ িয় 

কররতা তরব মজার বযাপার নিরক্ষররখা থথরক র্তই উত্তরর র্াওয়া  র্ারব তারাষ্টিরক 

ততই প্রনতরারত উপররর নেরক উঠরে থেখা র্ারব এবং উত্তর থমরুরত এর উন্ননত থকাণ 

থারক 90° । পৃনথবী থগা  বর ই এমি হয়। র্নে সমত  হরতা তাহর  তারাষ্টিরক সব 

জায়গা থথরক একই অবিারি আরে বর  মরি হরতা। 



 

 

  

  

 


