
 

১. বিকল্পগুবি থেকক ঠিক উত্তরঠি বিি বাচি ককর থিখ: 

১.১) বিষুিকরখায় ধ্রুিতারার উন্নবত থকাণ হি— 

ক) ০° 

খ) ৯০° 

গ) ৬০° 

ঘ) ৪৫° 

১.২) ভূ-আকিাড়ি ভূপৃকে অিুভূবিকভাকি কাজ করকি সৃঠি হয়— 

ক) স্তুপ পর্ বত 

খ) ভবিি পি বত 

গ) গ্রস্ত উপতযকা 

ঘ) মহাদেশ 

১.৩) ঠিক থজাড়াঠি বিি বাচি কর — 

ক) ততস্তা নেী — জ াযাদেে  দে পুষ্ট 

খ) োর্ বতেিং জ ো — দেতনক উষ্ণতাে প্রসে জর্তশ 

গ) িািভূবির িযাকিরাইি িৃবত্তকা — জিধারণ ক্ষিতা কি 

ঘ) পাইন — মযানদগ্রাভ উর্িে 

২. একঠি িা দঠুি শকে উত্তর দাও: 

২.১) থকাকিা স্থাকির দ্রাবিিা  ২৪° পূূঃ হকি ঐ স্থািঠির প্রবতপাদস্থাকির দ্রাবিিা কত হকি? 

উত্তেঃ ২৪°পর্িম।  



২.২) একঠি পি বতকিঠিত িািভূবির িাি থিকখা। 

উত্তেঃ ততব্বতীয মােভূতম।  

২.৩) থকাি জিিায় ুঅঞ্চকি রাসায়বিক আিহবিকাকরর প্রাধািয িক্ষ করা যায়? 

উত্তেঃ ক্রান্তীয র্ৃষ্টষ্টর্হুে অঞ্চদে। 

৩. সংবক্ষপ্ত উত্তর দাও: 

৩.১) িদী ও খাকির জকির অবতবরক্ত িযিহাকরর ক্ষবতকর প্রভািগুবি কী কী? 

উত্তেঃ নেী ও খাদেে  দেে অতততেক্ত র্যর্হাদেে ক্ষততকে প্রভার্ গুতে হে— 

(i)অতততেক্ত  ে জসদেে কােদে মাষ্টিে উপদেে খতন  নীদেে স্থাদন েদে জগদে তকছুতেন পে 

োষর্াদসে অদ াগয হদয পদ়ে। 

(ii) নেী র্া খাদেে  দেে উপে অতততেক্ত পতের্হন েোেে কেদে  দে েষূদেে মাত্রা জর্দ়ে  ায। 

জসই  ে জসদেে মাধ্যদম র্যর্হাে কেদে োদষে  তমে ক্ষতত হয। 

(iii)নেীে  ে তশদে র্যর্হাে হয এর্িং জসই তশদেে র্ বয নেী ও খাদেে  দে তমদশ  দেে েষূদেে 

মাত্রা র্াত়েদয জেয। 

৩.২) ক্ষয়জাত সিভূবি ও সয়জাত সিভূবির িকধয পাে বকয থিখ। 

উত্তেঃ  

ক্ষয়জাত সিভূবি 
 

সঞ্চয়জাত সিভূবি 
 

(I) এই সমভূতম তর্তভন্ন প্রাকৃততক শর্ক্ত দ্বাো 

ক্ষদযে ফদে সৃষ্টষ্ট হয। 

(I) এই সমভূতম মযাগমা ও পাইদোক্লাস্ট  মা 

হদয সৃষ্টষ্ট হয। 

(ii) এে সাদে ভূ-র্তহ বাত শর্ক্ত গুতেে সম্পকব 

োদক। 

(ii) এে সাদে ভূ-অভযন্তেীে শর্ক্ত গুতেে সম্পকব 

োদক। 

(iii) এষ্টি র্যদস প্রােীন। (iii) এষ্টি র্যদস নর্ীন। 

(iv) এে উচ্চতা কম ও ক্ষযপ্রাপ্ত এে ফদে তা 

ক্রমশ হ্রাস পায। 

(iv) এে উচ্চতা মাঝাতে ও সঞ্চয কাদ বে ফদে 

তা ক্রমশ র্ৃর্ি পায। 
 

৪. িীকচর প্রশ্নগুবির উত্তর দাও: 

৪.১) (ক) ‘উচ্চ পাি বতয অঞ্চকি তুষাকরর কাকয বর ফকি বশিা আিহবিকারগ্রস্ত হয়’ বচত্রসহ 

িযাখযা ককরা। 

উত্তেঃ জ   াতিক আর্হতর্কাে প্রর্ক্রযায তহমশীতে অঞ্চদে তশো ফািদেে মধ্যকাে  ে র্েদফ 

পতেেত হদয প্রর্ে োপ সৃষ্টষ্ট কদে তশো জফদি তগদয জকাে ুক্ত তশোখদে পতেেত হয, তাদক তুষাে 

আর্হতর্কাে র্া তুতহন খন্ডীকেে র্দে। 



 

পদ্ধবত: তহমশীতে উচ্চ পার্ বতয র্া উচ্চ অক্ষািংশ অঞ্চদে গ্রীষ্মকাদে র্া তেদনে জর্োয র্েফ গো 

 ে তশো ফািদেে মদধ্য  মা হয।শীতকাদে র্া োদতে জর্োয তা র্েদফ পতেেত হদে আযতদন 

৯% জর্দ়ে  ায এর্িং তশো ফািদেে গাদয প্রেন্ড োপ জেয।ওই র্েফ আর্াে গদে জগদে োপমুক্ত হয। 

এভাদর্ র্েফ দ্বাো তশো ফািদে োদপে হ্রাস র্ৃর্িে ফদে তশোে উপে পী়েন ও িান সৃষ্টষ্ট হদে তশোষ্টি 

জভদে তীক্ষ্ম জকান ুক্ত তশোকোয পতেেত হয। 

 

বিবশিয: 

১. পােতেক তশোয এষ্টি জর্তশ সিংঘষ্টিত হয। 

২. র্েফ র্া তুতহদনে আযতন র্ৃর্িে  নয তশোস্তদে পী়েন ও িাে সৃষ্টষ্ট হদয এষ্টি সিংঘষ্টিত হয। 

(খ) অক্সিকেশি িা জারণ প্রক্সিয়ায় বশিা কীভাকি বিকয়াক্সজত হয় উদাহরণসহ থিকখা। 

উত্তেঃ অর্িদেশন র্া  ােেঃ  ে র্া  েীযর্াদেে উপতস্থততদত জোহা  ুক্ত তশো ও খতনদ ে সদে 

র্াযুে অর্িদ ন গযাদসে সিংদ াদগে ফদে জ  োসাযতনক আর্হতর্কাে ঘদি,তাদক  ােে র্া 

অর্িদেশন র্দে। 

পদ্ধবতূঃ মূেত জোহা, এছা়ো অযার্িদর্াে, পাইের্িন ও র্াদযািাইি খতন  সমৃি তশোয  ােে 

কা বকে নীে েদেে জফোস অিাইে সমৃি তশো খুর্ই কষ্টিন। তকন্তু  দেে উপতস্থততদত তা 



অর্িদ ন দ্বাো  াতেত হদয র্াোতম র্া হেদে েদেে এক নতুন জ ৌগ জফতেক অিাইে র্া মতেো 

দততে হয  া তশোদক খুর্ই ভেুে ও েুর্ বে কদে। তনকৃষ্টমাদনে তেদমানাইি জোহা আকতেক উৎপন্ন 

হয। একইভাদর্ জফোস সােফাইি জফোস সােদফদি পতেনত হদয েুর্ বে হয। 

4FeO+ O2 = 2Fe2O3 

উোহেেঃ উত়েষযাে জর্দোতন ও ঝা়েখদেে েতক্ষে অিংদশ তকতের্ুরুে জেৌহ সমৃি অঞ্চদে  ােে 

প্রর্ক্রযা েক্ষয কো  ায। 


