
.

১. বিকল্পগুবি থেকক ঠিক উত্তরঠি বিি বাচি ককর থিক া : 

১.১ ককবিীয় উচ্চচাপ িিয় থেকক বিরক্ষীয় বিম্নচাপ িিকয়র বিকক প্রিাবিত বিয়ত িায় ু

িকিা - 

ক) দক্ষিণ - পূর্ ব আয়নর্ায়ু 

 ) উত্তর - পূি ব আয়িিায় ু

গ) দক্ষিণ - পশ্চিম পশ্চিমার্ায়ু 

ঘ) উত্তর - পশ্চিম পশ্চিমার্ায়ু 

১.২ ঠিক থ াড়াঠি বিি বাচি ককরা - 

ক) র্জ্রপাতসহ প্রর্ল র্ৃষ্টি - ক্ষসরাস মমঘ 

খ) জলীয় র্াষ্পের জলকণায় পক্ষরণত হওয়ার প্রশ্চিয়া - র্ােীভর্ন 

গ) র্ৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল - পর্ বষ্পতর প্রক্ষতর্াত ঢাল 

ঘ) ঘূর্ বিাকতর থককে সি ববিম্ন িায়চুাপ - ঘূর্ বিাকতর থচা  

১.৩ পবৃেিীর িৃিত্তম বমঠি  কির হ্রি িকিা - 

ক) হুরণ 

খ) ইক্ষর 

গ) সুবপবরয়র 

ঘ) ক্ষমক্ষিগান 

২. শূিযস্থাি পূরর্ ককরা : 

২.১ উত্তর-পশ্চিম ভারষ্পত প্রর্াক্ষহত একষ্টি স্থানীয় র্ায়ু হষ্পলা   ি ু   । 

২.২ মকাষ্পনা একষ্টি ক্ষনক্ষদবি সমষ্পয় সমপক্ষরমাণ র্ৃষ্টিপাতযুক্ত স্থানগুক্ষলষ্পক মানক্ষিষ্পে সমির্ বর্       

মরখার সাহাষ্পযে যুক্ত করা হয়। 



২.৩ দক্ষিণ আষ্পমক্ষরকার আশ্চিজ পর্ বষ্পতর পশ্চিষ্পম অর্ক্ষস্থত পৃক্ষির্ীর অনেতম শুষ্ক অঞ্চল   

আিকামা       মরুভূক্ষম। 

৩. সংবক্ষপ্ত উত্তর িাও : 

৩.১ উত্তর আকমবরকার থপ্রইবর সমভূবম িগু্ধবশকল্প  উন্নত থকি? 

উঃ-উত্তর আষ্পমক্ষরকা মহাষ্পদষ্পির মধ্েভাষ্পগর  সমভূক্ষম অঞ্চষ্পলর ক্ষর্স্তীণ ব এলাকা জষু্প়ে মপ্রইক্ষর 

তৃণভূক্ষম অর্ক্ষস্থত।র্সন্তকাষ্পল  র্রফ গষ্পল যাওয়ায় এই তৃণভূক্ষমর ক্ষর্স্তীন ব তৃণষ্পিষ্পে মহ, মলাভার, 

আলফা তৃণ ও ভুট্টা জন্মায়। তাই এই তৃণভূক্ষম পশুিারণষ্পিে ক্ষহসাষ্পর্ ক্ষর্খোত। পশুজাত দ্রর্ে 

মযমন দুধ্ ও দুগ্ধজাত দ্রর্ে সংরিষ্পণর জনে এখাষ্পন উন্নতমাষ্পনর ক্ষহমাগার গষ্প়ে উষ্পেষ্পে। এই 

কারষ্পণ এই অঞ্চল দুগ্ধক্ষিষ্পে উন্নত। 

৩.২ পৃবেিীর িৃিত্তম িিী আিিাবিকার বতিঠি থভৌকগাবিক বিবশিয থিক া। 

উঃ- আমাজন নদী অর্র্াক্ষহকা হষ্পলা পৃক্ষির্ীর র্ৃহত্তম নদী অর্র্াক্ষহকা। আমাজন নদী অর্র্াক্ষহকার 

ক্ষতনষ্টি মভৌষ্পগাক্ষলক বর্ক্ষিিে হষ্পলা- 

(i) এই অর্র্াক্ষহকা ক্ষনরিীয় জলর্ায় ুঅঞ্চষ্পল অর্ক্ষস্থত। এখাষ্পন সারা র্ের প্রিুর পক্ষরমাষ্পণ র্ৃষ্টিপাত 

হয়। 

(ii) দক্ষিণ-পুর্ ব আয়নর্ায়ুর প্রর্াহ পষ্পি আশ্চিজ পর্ বতমালা অর্স্থান করায় জলীয় র্ােপুণ ব র্ায় ু

মাঝপষ্পি র্া াঁধ্া মপষ্পয় নদী অর্র্াক্ষহকায় প্রিুর র্ৃষ্টিপাত ঘিায়।  

(iii) আমাজন অর্র্াক্ষহকার আয়তন ৭০,৫০,০০০ র্গ ব ক্ষকক্ষম। প্রক্ষত মসষ্পকষ্পে জলপ্রর্াষ্পহর পক্ষরমাণ 

২,০৯,০০০ ঘন ক্ষমিার। 

৪. 'িায়চুাপ িিয়গুবির অিস্থাি পবরিতবি িইু থগািাকধ বর ৩০ বিগ্রী থেকক ৪০ বিগ্রী 

অক্ষকর ার মাকের স্থািগুবির  িিায়রু উপর বিকশর্ প্রভাি থেকি' - উপযুক্ত 

উিািরর্সি বির্য়ঠি িযা যা ককরা। 

উঃ- র্ায়ুিাপ র্লয়গুক্ষলর অর্স্থান পক্ষরর্তবন দুই মগালাষ্পধ্ বর ৩০° মিষ্পক ৪০° অিষ্পরখার মাষ্পঝর 

স্থানগুক্ষলর জলর্ায়ুর উপর ক্ষর্ষ্পিষ প্রভার্ মফষ্পল। এই অঞ্চলগুষ্পলা গ্রীষ্মকাষ্পল আয়নর্ায় ুআর্ার 

িীতকাষ্পল পশ্চিমা র্ায়ুর দ্বারা ক্ষর্ষ্পিষভাষ্পর্ প্রভাক্ষর্ত হয়। মযমন- 

(i) সূষ্পয বর উত্তরায়ষ্পনর সময় ককবিীয় উচ্চিাপ র্লয়ষ্টি উত্তর ক্ষদষ্পক সষ্পর যায়। ফষ্পল গ্রীষ্মকাষ্পল 

স্থলভাগ মিষ্পক আগত উত্তর-পূর্ ব আয়ন র্ায়ুর প্রভাষ্পর্ ভূমধ্েসাগষ্পরর সক্ষন্নক্ষহত মদিগুষ্পলাষ্পত 

র্ৃষ্টিপাত প্রায় হয় না। 

(ii) আর্ার সূষ্পয বর দক্ষিণায়ষ্পনর সময় ককবিীয় উচ্চিাপ র্লয়ষ্টি দক্ষিণ ক্ষদষ্পক সষ্পর যাওয়ায় 

ভূমধ্েসাগষ্পরর উপকূলর্তী অঞ্চষ্পল দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমা র্ায় ুপ্রর্াক্ষহত হয়। ফষ্পল িীতকাষ্পল এই 

অংষ্পি জলভাষ্পগর ওপর ক্ষদষ্পয় র্ষ্পয় আসা দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমা র্ায়ুর প্রভাষ্পর্ যষ্পিি র্ৃষ্টিপাত হয়। 


