
১. বিকল্পগুবি  থেকক  ঠিক  উত্তরঠি  বিি বাচি  ককর  থিক া : 

 

১.১  সূকয বর  অবিকিগুবি  রশ্মির  ক্ষবিকর  প্রভাি  থেকক  জীিকূিকক  রক্ষাকারী  ওকজাি  

স্তর  আকে। 

 

(ক) ট্রপ োস্ফিযোপে 

 

( ) স্ট্র্যাকিাশ্মিযাকর 

 

(গ) আযপ োস্ফিযোপে 

 

(ঘ) এপসোস্ফিযোপে 

 

১.২  আন্টাকবঠিকার  একঠি  স্বাভাবিক  উশ্মিদ  হকিা 

 

ক)  োই  

 

(খ)  শোল 

 

(গ) মস 

 

(ঘ) সেগু  

 

১.৩  ভারকির  মরু  অঞ্চকির  মাঠির  অিযিম  প্রধাি  বিবিষ্ট্য  হকিা – 

 

(ক)  মোটিে  জলধোেণ  ক্ষমতো  সেশশ 



 

(খ) মোটিপত  সলোহোে   শেমোণ  সেশশ 

 

(গ)  মাঠির  জিধারণ  ক্ষমিা  কম 

 

(ঘ) মোটিপত  জজে   দোপথ েে   শেমোণ  সেশশ 

 

২.  িূিযস্থাি  পুরণ  ককরাোঃ 

 

২.১  েমুপেে  কোছোকোশছ  অঞ্চপলে  জলেোয ু সমভািাপন্ন   প্রকৃশতে  হয। 

 

২.২  শ শদেষ্ট  ঋতুপত  সে  গোপছে   োতো  ঝপে   প়ে  তোপক পণ বকমাচী উস্ফিদ  েপল। 

 

২.৩  েোধোেণত  শীতকোপল  শীতল  অঞ্চল  সথপক  সে   োশখেো  আমোপদে  সদপশ  উপ়ে  আপে  তোেো   

পবরযাযী  োশখ   োপম   শেশিত। 

 

৩. সংবক্ষপ্ত  উত্তর  দাও : 

 

৩.১  িাবরমণ্ডি  কীভাকি  সৃঠষ্ট্  হকযকে ? 

 

উত্তে-  ৃশথেী  েৃটষ্টে  েহুপকোটি  েছে   ে   ৃশথেীে  েোইপেে  অংশিো  সেশ  ঠোন্ডো  হপয  আপে।  তখ  

আকোপশে  েোশশ  েোশশ জলীযেোষ্প  ঠোন্ডো  হপয  অশেশ্রোন্ত  েৃটষ্টে  মপতো   ৃশথেীপত  স পম  আপে।  

হোজোে হোজোে  েছে  ধপে  এই  প্রেল  েৃটষ্টে  জপল  ৃশথেীে   ীিু  অংশ  ভেোি  হপয  েোগে,  মহোেোগে  

জতশে  হয।  ৃশথেীে  এই  শেশোল  জলভোণ্ডোেপক  েোশেমণ্ডল  েপল।  এই  ভোপে  ৃশথেীপত  েোশেমণ্ডপলে  

েৃটষ্ট  হয। 

 

৩.২  ভারকি  িীিকাি  থকি  শুষ্ক  প্রকৃবির  হয ? 

 

উত্তে-  এই  েময  ভোেপত  স্থলভোপগে  উ ে  শদপয  শীতল  শুষ্ক,  উত্তে   ূে ে  সমৌেুশম  েোয ু প্রেোশহত  

হয |  ে েপতে উ ে শদপয আেো এই েোয ুশীতল ও জলীয েোষ্প থোপক  ো, ফপল েোেো  ভোেপত  এই 

েময সতম   েৃটষ্ট োত  হয   ো |  শীতকোপল  মোপঝ  মোপঝ  দুই  িোে  শদ   একিো ো আকোশ  সমঘলো  

থোপক  ও  স্ফঝশে স্ফঝশে  েৃটষ্ট  হয | এপক  স্ফিশম  ঝঞো  েপল |  উত্তে –  স্ফিম  ভোেপত শীতকোপল  

দশক্ষণ  ভোেপতে  তুল োয  উত্তে  ভোেপত  ঠোন্ডোে  প্রপকো   সেশশ  হয | এইেময  শহেোঞ্চপল সভোেপেলো  

কুযোশো  আে  েোপতে  সেলো  শশশশে   ়েপত  সদখো  েোয । 

 

৪.  িাযচুাপ   ও  িাযপু্রিাহ  থকাকিা  অঞ্চকির  আিহাওযাকক  কীভাকি  বিযন্ত্রণ  ককর  িা  

িযা যা ককরা। 

 



িাযরু চাপ : েোযুে ওজ  আপছ, তোই েোয ু   ৃশথেীে  ও ে  িো   সদয |  েমুে   ৃপে  েোযুে  িো   

েেপথপক  সেশশ |  েত  ও পে  ওঠো েোয  েোযুে  িো   তত কমপত  থোপক | েোযুিো   কপম  শগপয  

শ ম্নিো   হপল  ঝ়ে – েৃটষ্ট  অশোন্ত  আেহোওযো জতশে  হয।  আেোে  েোযুিো   সেপ়ে  শগপয উচ্চিো   

হপল   শেষ্কোে  আকোশ  শোন্ত  আেহোওযো  সদখো  েোয| 

 

িাযপু্রিাহোঃ েোয ু েে  জোযগোয  িো   েমো   েোখোে  জ য  উচ্চিো   অঞ্চল  সথপক  শ ম্নিো   অঞ্চপলে 

শদপক  প্রেোশহত  হয।  হঠোৎ সকোপ ো  জোযগোয  েোতোপেে  িো   খুে  কপম  সগপল,  েোতোে  ভীষণ  

গশতপত আপশ োপশে  উচ্চিো   অঞ্চল  সথপক  শ ম্নিো  অঞ্চপলে  শদপক  ছুপি  আপে।  তখ   ঝ়ে  

ওপঠ।  েোতোপেে  গশত  সেশশ  হপল  গোছ োলো,  ঘে – েোশ়ে  সভপে   প়ে  অপ ক ক্ষযক্ষশত  হয। 


