
১  বিকল্পগুবি থেকক ঠিক উত্তরঠি বিি বাচি ককর থিক া : 

১.১ অিকরাহণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট একঠি ভূবিরূপ হি -  

উ:-গ) গগগিখাত  

১.২ বহিিাহ ও পি বতগাকের িকযে সৃষ্ট সঙ্কীণ ব ফাাঁক হি -  

উ:-খ) বাগ গস্রূন্ড 

১.৩ ঠিক থ াড়ঠি বিি বাচি কাকরা -  

উ:-খ) পুদুচেিী - কেন্দ্রশাগিত অঞ্চল।   

২. শূিেস্থাি পূরণ ককরা : 

২.১ বায়ুি  িহি  প্রক্রিয়া বাগল ও পগলেণা এে স্থান কেচে অনয স্থাচন অপিাগিত হয় । 

২.২ ভূস্বগ ব কাশ্মীর  উপতযো পীিপাঞ্জাল ও উচ্চ গহমালয় পব গতচেণী দ্বািা কবষ্টিত ।  

২.৩ উত্তর-পূি ব  কমৌিুগম বায়ুি প্রভাচব ভািচত শীতোল প্রায় শুষ্ক প্রেৃগতি হয় ।  

৩ সংবিপ্ত উত্তর দাও: 

৩.১ পিি িে িী থকি পি বকতর পাদকদশ সৃঠষ্ট হয় ?  

উ:- পব গচতি পাদচদশ ভূগমি ঢাল হঠাৎ েচম যায় বচল নদীি গগতচবগ এবং বহনক্ষমতা উভয়ই 

হ্রাি পায় | এি ফচল  নদীবাগহত নুগি, পােি, োাঁেি, বাগল, পগল িব শঙ্েুি আোচি পাদচদচশ 

িক্রঞ্চত হচত োচে । এচেই পলল শঙ্েু বলা হচয় োচে । পিবতী িমচয় পলল শঙ্েু উপি গদচয় 

গবগভন্ন খাচত প্রবাগহত হচল তা অর্ গচগালাোি আেৃগতচত ভাগ হচয় পচি। হাতপাখাি মচতা কদখচত 

প্রায় কগালাোি পলল বযজনী ততগি হয় । 

িুতিাং, বলা কযচত পাচি পব গচতি পাদচদচশ নদীি গগতচবচগি হঠাৎ হ্রাচিি ফচলই পলল বযজনী 

পব গচতি পাদচদচশ িৃষ্টি হয় | 

  

 

 



 

৩.২ যাপ চাষ, ফাবি চাষ ও সকিান্নবত থর া িরাির চাকষর িাযেকি গ্রািকর ার কীভাকি 

িৃবত্তকা িয় প্রবতকরায করা সম্ভি ?  

উত্তিঃ কয িেল ঢাল ুঅঞ্চচল মাষ্টি ক্ষয় কবগশ কিখাচন ঢাচলি আিাআগি গদচে েওিা গফচতি 

মচতা জগম ততগি েচি ক্ষচয় কিার্োিী শিয কযমন- গিম, ডাল, িয়াবীন োষ েিা হয়। এচত মাষ্টিি 

ক্ষয়চিার্ হয় এবং মাষ্টিি জলর্ািণ ক্ষমতাও বাচি। এেই িেম ভাচব পাহাি ও পব গচতি ঢালু 

অংচশ র্াপ কেচি এে-এেষ্টি িমতল ভূগম ততগি েচি োচষি জগম ততগি েিা হয়। এচত মৃগত্তো 

ক্ষয় ভীষণভাচব েমাচনা যায়। আবাি, িচমান্নগতচিখা বিাবি বা াঁর্ গদচয় জচলি গগতচে বার্া গদচয় 

আিচে গদচল এেগদচে কযমন- মৃগত্তো-ক্ষয়চিার্ হয়, অনযগদচে ওই জল মাষ্টিচত কশাগষত হয় এবং 

গাছ তাাঁি প্রচয়াজন মচতা জল পায় ।  

৪. বহিিাকহর সঞ্চয় কাক র ফকি গঠিত বিবভন্ন প্রকার গ্রািকর ার সবচে িণ বিা দাও।   

উত্তিঃ গহমবাহ ক্ষয় োচজি িেল পদাে গ িৃষ্টি েচি কিগুগল পব গত ও পব গচতি পাদচদচশ িক্রঞ্চত 

হয়। গহমবাহ গনচজ এবং জলর্ািাি িাচে গমগলতভাচব োজ েচি পদাচে গি িঞ্চয় ঘিায় ।  

 গহমবাচহি িঞ্চয় োচজ িৃি ভূগমরূপঃ  

গ্রািকর াাঃ গহমবাহ ক্ষয়জাত পদাে গগুগলচে গহমবাচহি িাচে বাগহত হচয় উপতযোি গবগভন্ন অংচশ 

িক্রঞ্চত। এরূপ িঞ্চয়চে গ্রাবচিখা বচল। অবস্থাচনি গভগত্তচত গ্রাবচিখা গবগভন্ন প্রোি-  

পার্শ্ ব গ্রািকর াাঃ গহমবাহ পদাে গচে কঠচল এগগচয় গনচয় যাওয়াি িময় দুই পাচশ পদাে গ িক্রঞ্চত হচয় 

িৃি গ্রাবচিখা হল পার্শ্ গ গ্রাবচিখা। 

িযে গ্রািকর াাঃ দুষ্টি গহমবাহ পাশাপাগশ প্রবাগহত হচল গমলন অঞ্চচল িক্রঞ্চত হচয় ততগি হয় মর্য 

গ্রাবচিখা ।প্রান্ত গ্রাবচিখাঃ গহমবাহ কযখাচন এচি কশষ হয় অে গাৎ গচল যায় কিখাচন পদাে গ িক্রঞ্চত 

হচয় িৃি হয় প্রান্ত গ্রাবচিখা । 

ভূবি গ্রািকর াাঃ গহমবাচহি তলচদচশ পদাে গ িক্রঞ্চত হচয় িৃি গ্রাবচিখা হল ভূগম গ্রাবচিখা । 

অবিিেস্ত গ্রািকর াাঃ গহমবাচহি অগ্রভাচগ ইতস্তত গবগক্ষপ্ত গ্রাবচিখা হল অগবনযস্ত গ্রাবচিখা । 

িিয়যিী গ্রািকর াাঃ বলয় আোচি িক্রঞ্চত গ্রাবচিখা হল বলয়র্মী গ্রাবচিখা । 

স্তরাবয়ত গ্রািকর াাঃ িমুচেি তলচদচশ িক্রঞ্চত গ্রাবচিখাচে স্তিাগয়ত গ্রাবচিখা বচল ।  

  



 

 

 


