
১. বিকল্পগুবি থেকক ঠিক উত্তরঠি বিি বাচি ককর থিক া : 

 ১.১ থে জিিায়ুকে ঋেু পবরিেবি হয িা থেঠি হকিা – 

 ক) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়়ু 

খ) সাভানা জলবায়়ু 

গ) মমৌস়ুমী জলবায়়ু 

ঘ) বিরক্ষীয জিিায়ু 

 ১.২ ঠিক থজাডাঠি বিি বাচি ককরা – 

 ক) চা াঁদ, সূর্ য ও পৃথিবীর মকন্দ্রের একই সরলন্দ্ররখায় অবস্থান – মরা মকাটাল 

 ) পৃবেিীর োকপকক্ষ চাাঁদ ও েূকে বর েমককাকে অিস্থাি – মরা থকািাি। 

গ) চা াঁদ ও পৃথিবীর মন্দ্রধ্য সব যাথধ্ক দরূত্ব – মপথরজজ 

ঘ) চা াঁদ ও পৃথিবীর মন্দ্রধ্য সব যথনম্ন দরূত্ব – অযান্দ্রপাজজ 

 ১.৩ অথিথবরল জনঘনত্বর়্ুক্ত একটট রাজয হন্দ্রলা – 

 ক) পজিমবঙ্গ 

খ) মগায়া 

গ) উত্তরপ্রন্দ্রদশ 

ঘ) বেবকম 

 ২. স্তম্ভ থমিাও : 

‘ক’  স্তম্ভ     ‘খ’ স্তম্ভ 

২.১ থবশুদ্ধ কাাঁচামাল      (খ) িুন্দ্রলা 

২.২ ক্রান্তীয় ঘূর্ যব যাি      (গ) ইয়াস 

২.৩ মপরু মরাি (ক) আটাকামা মরুভূথম 



 

৩. েংবক্ষপ্ত উত্তর দাও : 

৩.১ থজাযার-ভািার েৃঠিকে থকন্দ্র িবহম়ু ী িকির প্রভাি উকে  ককরা। 

 উঃ পৃথিবীর আবিযন্দ্রনর প্রভান্দ্রব মর্ মকেথবম়ুখ বন্দ্রলর সৃটি হয় িা হন্দ্রলা মকে বথর্ যম়ুখী বল। এই বন্দ্রলর 

প্রভান্দ্রব সম়ুন্দ্রের জল বাইন্দ্ররর থদন্দ্রক থনথিপ্ত হওয়ার প্রবর্িা লাভ কন্দ্রর এবং এটট মহাকর্ য বন্দ্রলর 

থবপরীন্দ্রি কাজ কন্দ্রর। অিএব চা াঁন্দ্রদর আকর্ যন্দ্রন পৃথিবীর মর্ অংন্দ্রশ মজায়ার হয় টিক িার প্রথিপাদ 

অংন্দ্রশ চা াঁন্দ্রদর মহাকর্ য শজক্ত অন্দ্রপিা মকে বথর্ যম়ুখী বল অথধ্ক হওয়ায় মসখান্দ্রনও সম়ুন্দ্রের জল ফ়ু ন্দ্রল 

ফ়ু ন্দ্রল ওন্দ্রি। এটট হন্দ্রলা মগৌর্ বা পন্দ্ররাি মজায়ার। এই মজায়ান্দ্রর জল কম ফ়ু ন্দ্রল ওন্দ্রি। 

 ৩.২ বিম্নবিব ে বিষকযর বভবত্তকে ঘূে বিাে ও প্রেীপ ঘূে বিাকের মকযে পাে বকে বিরূপে 

ককরা। 

(ক) িায়ুর চাপ 

( )স্থাবযত্ব 

(গ) আিহাওযার প্রকৃবে 

বিষয ঘ়ুে বিাে প্রেীপ ঘূে বিাে 

(ক) বায়়ুর চাপ ঘূর্ যবান্দ্রির মকন্দ্রে থনম্নচাপ 

থবরাজ কন্দ্রর। 

প্রিীপ ঘূর্ যবান্দ্রির মকন্দ্রে 

উচ্চচাপ ও বাইন্দ্রর থনম্নচাপ 

থবরাজ কন্দ্রর। 

(খ)স্থাথয়ত্ব ঘূর্ যবাি স্বল্পস্থায়ী    প্রিীপ ঘূর্ যবাি দীঘ যস্থায়ী। 

(গ) আবহাওয়ার প্রকৃথি আবহাওয়ার ঘূর্ যবান্দ্রির সময় 

আকাশ মমঘাচ্ছন্ন িান্দ্রক 

অথিপ্রবল ঝড়সহ বজ্র পাি ও 

বৃটিপাি হয়। 

এই সমন্দ্রয় আকাশ মমঘম়ুক্ত 

প্রকৃথি িান্দ্রক এবং আকাশ 

মমঘম়ুক্ত এবং শান্ত আবহাওয়া 

থবরাজ কন্দ্রর। 
 

 ৪. ভারকের থকাি অঞ্চকি অবযকাংশ কবি উৎপাদি করা হয? এই িাবগচা িেি চাকষর 

অি়ুকূি প্রাকৃবেক পবরকিকশর িে বিা দাও। 

 উঃ- ভারন্দ্রির অথধ্কাংশ কথফ উৎপাদন করা হয় কর্ যাটক (প্রিম), মকরল (থিিীয়), ও িাথমলনাড়়ু  

(িৃিীয়) অঞ্চন্দ্রল। 

 কথফ চান্দ্রর্র অন়ুকূল প্রাকৃথিক পথরন্দ্রবশঃ-   

 (a) জিিায়ু:-  কথফ উষ্ণ ও আেয ক্রান্তীয় জলবায়়ুর ফসল। 

 (i) উষ্ণিা:-  উচ্চভূথমন্দ্রি ১৪°-২৬° মস. এবং থনম্নভূথমন্দ্রি ২০- ৩০° মস. উষ্ণিা প্রন্দ্রয়াজন। 

 (ii) বৃটিপাি:-  গন্দ্রড় ১০০-১৫০ মসথম। 



 (ii) আেযিা:-  উষ্ণ ও আেয অবস্থা। 

 (b) ছাযা দািকারী িৃক্ষ:-  সরাসথর সূর্ যথকরর্ কথফ গান্দ্রের িথি কন্দ্রর বন্দ্রল, কথফ মখন্দ্রি কলা, ভুট্টা 

প্রভৃথি োয়া প্রদানকারী গাে লাগান্দ্রনা হয়। 

(c) মাঠি:- মৃদ়ু অম্লধ্মী পটাশ ও থহউমাস সমৃদ্ধ মাটট কথফ চান্দ্রর্র আদশ য। ভারন্দ্রি লাল মদাআশ ও 

লাভজাি মাটটন্দ্রি হয়। 

 (d) জবম:-  জলথনকান্দ্রশর স়ুথবধ্ার়্ুক্ত পাহান্দ্রড়র ঢাল জথম কথফ চান্দ্রর্র পন্দ্রি আদশ য। 

 (e) ক়ু যাশা:-  কথফ গান্দ্রের বৃজদ্ধন্দ্রি ক়ু য়াশা সহায়িা কন্দ্রর। 

  

  

 


