
১ বিকল্পগুবি থেকক ঠিক উত্তরঠি বিি বাচি ককর থিক া 

১.১ সূর্য ের উত্তরায়র্ের সময়কাল— 

ক) ২১ শে জেু শের্ক ২২ শে শসর্েম্বর 

খ) ২৩ শে শসর্েম্বর শের্ক ২১ শে মার্ে 

গ) ২২ শে ডির্সম্বর শের্ক ২১ শে জেু 

ঘ) ২১ শে মার্ে শের্ক ২৩ শে শসর্েম্বর 

১.২ শকার্ো মােডর্র্ে সমর্াপর্রখাগুডল খুব কাছাকাডছ অবস্থাে করর্ল শসখার্ে— 

ক) বায়ুর র্াপ শবডে হয় 

খ) বায়ুর র্ার্পর পাে েকয শবডে হয় 

গ) বায়ুর র্াপ কম হয় 

ঘ) বায়ুর র্ার্পর পাে েকয কম হয় 

১.৩ শ াডকও-ইর্য়ার্কাহামা ডেল্পাঞ্চর্ল উন্নডির অেযিম প্রধাে কারে হল— 

ক) খডেজ ও েক্তি সম্পর্ের সহজলভ্যিা 

খ) স্বল্প জেঘেত্ব 

গ) উন্নি প্রযুক্তি ও েক্ষ শ্রম 

ঘ) সমুদ্র শের্ক েুরবিী স্থার্ে অবস্থাে 

২ উপযুক্ত শব্দ িবিকে শুিযস্থাি পুরি ককরা 

২.১ ডেরক্ষর্রখা শের্ক শমরুর ডের্ক অক্ষর্রখার পডরডধ ক্রমে কমর্ি োর্ক। 

২.২ বায়ুর্ি জলীয় বার্ের পডরমাণ কর্ম শগর্ল বায়ুর র্াপ বৃক্তি পায়। 

২.৩ এডেয়া মহার্ের্ের একট  উত্তরবাডহেী েেী হল ওব েেী 

৩ িংবিপ্ত উত্তর দাও 



৩.১ শকাে িাডরখর্ক ককে  সংক্রাডি বলা হয় ও শকে ? 

উঃ২১ শে জেু িাডরখর্ক ককে  সংক্রাডি বলা হয় । 

 ২১ শে জেু পৃডেবী ডের্জর কক্ষপর্ে এমে এক া জায়গায় আর্স শয উত্তর শগালার্ধ ে 

ককে  শরখার ( ২৩ ১/২ উত্তর অক্ষর্রখা) উপর লম্বভ্ার্ব সূয েরক্তি পর্ে। এই ডেে উত্তর শগালার্ধ ে 

ডেে সব শের্ক বে আর েডক্ষণ শগালার্ধ ে সবর্ের্ক শছা  হয়। সুর্মরুবৃর্ত্ত ২৪ ঘণ্টাই সূয ের্ক শেখা 

যায় আর কুর্মরু বৃর্ত্ত ২৪ ঘণ্টাই অন্ধকার োর্ক। িাই ২১র্ে জলুাই ডেেট র্ক ককে  সংক্রাডি 

বলা হয়। 

৩.২ শমরু অঞ্ছল ও ডেরক্ষীয় অঞ্চর্ল বায়ুর উষ্ণিার িারিময কীভ্ার্ব েুই অঞ্চর্লর বায়ুর্াপর্ক 

ডেয়ন্ত্রে কর্র িা বযাখা কর 

উঃ বায়ুর উষ্ণিার পডরবিেে হর্ল বায়ুর আয়িে ও ঘের্ত্বর পডরবিেে হয়। উষ্ণ বায় ুহালকা হর্য় 

প্রসাডরি হয় এবং ওপর্র উর্ে যায়। বায়ুর ঘেত্ব কর্ম যায় অে োৎ ডেডেেষ্ট আয়ির্ের বায়ুর্ি অেুর 

সংখযাও কর্ম যায় অে োৎ বায়ুর র্াপও কর্ম যায়। িাই উষ্ণ ডেরক্ষীয় অঞ্চর্ল বায়ুর র্াপ কম হয়। 

আবার বায় ুেীিল হর্ল সংকুডর্ি হয় এবং বায়ুর ঘেত্ব শবর্ে যায়। িাই বায়ুর র্াপ শবর্ে যায়। এ 

কারর্েই েীিল শমরু অঞ্চর্ল বায়ুর র্াপ শবডে হয়। 

৪ এবশো মহাকদকশর বিরিীে ও উষ্ণ মরু জিিাে ুস্বাভাবিক উদ্ভিকদর চবরত্রকক কীভকি 

প্রভাবিত ককর তা আকিাচিা ককরা। 

উঃ এডেয়া মহার্ের্ের ডেরক্ষীয় অঞ্চর্ল সারাবছর্র সূর্য ের রক্তি লম্বভ্ার্ব পর্ে ফর্ল সারা বছরই 

গে উষ্ণিা োর্ক ২৫ শের্ক ৩০ ডিডি শসলডসয়াস। এছাো প্রডিডেেই ডবকার্ল পডরর্লে বৃটষ্ট হয় 

ও বাডষ েক বৃটষ্টর পডরমাণ ২০০ শের্ক ২৫০ শসডম। উষ্ণিা শবডে ও শবডে বৃটষ্টপার্ির  জেয ডেরক্ষীয় 

অঞ্চর্ল ডর্রহডরৎ উক্তির্ের ঘে বেভূ্ডম শেখা যায়। েীিকার্লও এই উক্তির্ের পািা ঝর্র ো। এই 

বৃটষ্ট অরর্েযর গাছগুডল হল – শমহগডে, শসগুে, আব্লুে, রবার, শকার্কা, ডসর্কাো, আয়রে উি, 

শরাজ উি 

 এডেয়ার উষ্ণ মরু অঞ্চর্ল সারাবছরই উষ্ণিা প্রায় ৩০ ডিডি শসলডসয়ার্সর উপর্র োর্ক 

এবং বৃটষ্টপার্ির পডরমাণও খুব কম। িাই এই মরুভু্ডম অঞ্চর্ল সাধারণি কা াজািীয় গাছ 

জন্মায়, শযমে- বাবলা, ফণীমেসা, শখজরু ইিযাডে। বৃটষ্টপাি কম হওয়ার কারর্ণ গাছগুডলর কাণ্ড 

ও পািা শমাম জািীয় পোে ে ডের্য় ঢাকা োর্ক যার্ি প্রর্স্বেে প্রক্তক্রয়ায় গার্ছর জল শবডরর্য় ো 

যায় এবং গাছগুডলর ডেকে অর্েকেরূ পয েি ছোর্ো োর্ক। 

  


