
১ বিকল্প গুবি থেকক ঠিক উত্তরঠি বিি বাচি ককর থিক া 

১.১ ঠিক থ াড়াঠি বিি বাচি কর 

ক) অন্তঃ ককন্দ্রমন্ডল –পদার্থ ের তরল অবস্থা 

খ) বহ ঃ ককন্দ্রমন্ডল –পদার্থ ের ঘনত্ব সব োহিক 

গ) অ্যাকেকিাস্ফিয়ার –পবরচিি থরাকের সৃঠি 

ঘ) ভুত্বক—কলা া ও হনর্কর্লর আহিকয 

১.২রবক ও আস্ফি  পি বে ্মািার সৃঠি হকয়কে— 

ক) ম াসাগরীয়-- ম াসাগরীয় অপসারী পাতসীমানা বরাবর 

খ) ম াসাগরীয় -- ম াসাগরীয় অহভসারী পাতসীমানা বরাবর 

গ) ম ার্দশীয়—ম ার্দশীয় অপসারী পাতসীমানা বরাবর 

ঘ) মহাকেশীয়—মহাকেশীয় অ্বিসারী পােসীমািা িরাির 

১.৩ উত্তর িারকের েি্িাকগর সীমািা রকয়কে— 

ক) পাহকস্তান ও শ্রীলঙ্কার সর্ে 

 ) থিপাি ও িুিাকির সকে 

গ) বাাংলার্দশ ও ভুটার্নর সর্ে 

ঘ) মায়ানমার ও শ্রীলঙ্কার সর্ে 

২।একঠি িা েঠুি শকে উত্তর োও 

২.১ককাি যকের সাহাকযয িুবমককের েীব্রো পবরমাপ করা হয়? 

উঃ হরখটার কেল 

২.২ থকাি প্রকার বশিার স্তকর  বি  থেি পাওয়া যায়? 

উঃ পালহলক 



২.৩ িারকের থকাি প্রবেকিশী থেশ মশিা উৎপােকি বি যাে? 

উঃ- শ্রীলাংকা 

৩ সংবিপ্ত উওর োও 

৩.১ িু-অ্িযন্তকরর থকাি স্তকর কীিাকি পৃবেিীর থচৌম্বক থিকের সৃঠি হকয়কে? 

উঃ- হবজ্ঞানীরা ককন্দ্রমন্ডলর্ক দুটট অাংর্শ হবভক্ত কর্রর্েন, যথা - অন্তঃর্কন্দ্রমন্ডল ও বহ র্কন্দ্র

মন্ডল। এই স্তর 2900 হকহম – 5100  হকহম গভীর। এর চাপ, তাপ ও ঘনত্ব অন্তঃর্কন্দ্রমন্ডর্লর তু

লনায় কম। এই স্তর অি েকটিন অবস্থায় পৃহথবীর অর্ের চাহরহদর্ক আবতেন কর্র চর্লর্ে। এই ব

হ ঃর্কন্দ্রমন্ডল স্তর্র সান্দ্র অবস্থায় থাকা কলা া ও হনর্কল প্রচন্ড গহতর্ত ঘুরর্ত ঘুরর্ত ববদুযহতক 

কেত্র বতহর করর্ে। কযখার্ন কথর্কই সৃটি  র্য়র্ে পৃহথবীর কচৌমকত্ব। 

 ৩.২ অ্বিসারী পােসীমািাকক থকি বিিাশকারী পােসীমািা িিা হয় ো উোহরণসহ 

িযা যা ককরা। 

উঃ- অহভসারী পাতসীমানায় পাত দুর্টা পরস্পর্রর হদর্ক অগ্রসর  য় এবাং পার্তর সাংঘর্ ে ঘর্ট। দু

কটা পার্তর মর্িয অর্পোকৃত ভারী পাত  ালকা পার্তর নীর্চ প্রর্বশ কর্র। এর ফর্ল হনমজ্জিত 

পাতটটর গলন  য়, সমুদ্রখাত সৃটি  য় ও ভূত্বর্কর হবনাশ ঘর্ট এবাং এই অঞ্চর্ল প্রহতহনয়ত ভূহম

কম্প ও অগু্নৎপাত ঘর্ট। এই জনয অহভসারী পাতসীমানার্ক হবনাশকারী পাতসীমানা বলা  য়।  

৪।উোহরি সহ উৎপবত্ত অ্িুসাকর আকেয়বশিার থেণী বিিাগ ককরা। 

উৎপহি অনুসার্র আর্গ্নয় হশলার্ক দুই ভার্গ ভাগ করা  য়। যথা- 

(১) হনঃসারী আর্গ্নয় হশলা (উদাঃ বযসল্ট ) 

(২) উদ ্র্বিী আর্গ্নয় হশলা। ( উদাঃ গ্রানাইট ) 

উদ ্র্বিী আর্গ্নয় হশলার্ক আবার দুইভার্গ ভাগ করা  য়। যথা – 

১) উপপাতাহলক হশলা ( উদাঃ ক ার্লরাইট ) 

২) পাতাহলক হশলা। ( উদাঃ গ্রানাইট ) 

  
 

 

 


