
 

১. বিকল্পগুবি থেকক ঠিক উত্তরঠি বিি বাচি ককর থিক া: 

১.১) ভূভাগ ভাাঁজ থ ক়ে উপকরর বিকক উকি থে পি বত সৃঠি ককর তার উিাহরণ হকিা 

ক) সাতপুরা 

খ) ভ াজ 

গ) কককিমাঞ্জাররা 

ঘ) বহমাি়ে 

১.২) ঠিক থজাডাঠি বিি বাচি ককরা 

ক) নদীর উচ্চপ্রবাহ –  ূকমর ঢাি কম 

 ) িিীর উচ্চপ্রিাহ – িিীর প্রধাি কাজ ক্ষ়ে 

গ) নদীর কনম্নপ্রবাহ –  ূকমর ঢাি ভবকি 

ঘ) নদীর কনম্নপ্রবাহ নদীর প্রধান কাজ বহন 

১.৩) আবিকা মহাকিকের মাঝ িরাির পূি ব-পশ্চিকম বিস্তৃত কাল্পবিক থর াঠি হকিা– 

ক) কককটক্রাকি ভরখা 

খ) মকরক্রাকি ভরখা 

গ) মূিমধযররখা 

ঘ) বিষুিকর া 

২. িাকযঠি সতয হকি ‘ঠিক’ এিং অসতয হকি ‘ভুি’ থিক া: 

২.১) বযবচ্ছিন্ন মাি ূকমর একটট উদাহরণ হরিা ভ াটনাগপুর মাি ূকম।( ঠিক) 

২.২) িীতি ও শুষ্ক জিবাযুরত মাটট সৃটি হরত ভবকি সময িারগ। ( ঠিক) 



২.৩) জিুাই মারস উত্তর আকিকায যখন গ্রীষ্মকাি, দকিণ আকিকায তখন িীতকাি। ( ভুি) 

৩. সংবক্ষপ্ত উত্তর িাও: 

৩.১) সুউচ্চ বহমাি়ে পি বত কীভাকি আমাকির থিকের জিিা়েকুক প্রভাবিত ককর? 

উত্তরঃ  াররতর সমগ্র উত্তর াগ জরু়ে কবস্তৃত থাকা কহমািয পব কতরেণীর  াররতর জিবাযুর ওপর 

অসাধারন প্র াব ররযর । ভযমন– 

১) উত্তকরর তীব্র শেতযপ্রিাহ থেকক রক্ষা করা: কহমািয পব করতর অবস্থান  ারতীয 

উপমহারদিরক মধয একিযার হা়ে কাাঁপারনা িীরতর হাত ভথরক রিা কররর । কহমািয পব কত না 

থাকরি  াররতও রাকিযা ও চীরনর মরতা তীব্র িীরতর প্রাবিয ভদখা ভযত। 

২) িৃঠিপাকত সাহােয করা: সমুদ্র ভথরক আগত জিীয বাষ্পপূণ ক দকিণ-পচ্ছিম ভমৌসুকম বায ু

কহমািয পব করতর দকিণ ঢারি বাধা ভপরয উত্তর ও মধয  াররতর কবস্তীণ ক অঞ্চরি প্রচুর বৃটিপাত ঘটায। 

ভমৌসুকম বায ুপ্রবারহর দ্বারা সংঘটটত বৃটিপারত কহমািয পব করতর অসাধারণ  ূকমকা ররযর । 

৩.২) মাঠির িািার আকাকরর উপর বভবত্ত ককর মাঠির থেবণবিভাগ কর। প্রবতঠি থেবণর 

একঠি ককর শিবেিয থি । 

উত্তরঃ মাটটর দানার আকাররর উপর ক কত্ত করর মাটটরক কতনটট ভেণীরত  াগ করা হয। যথা- 

১) থিকি মাঠিিঃ- এই মাটটর দানাগুকি ভবি ব়ে।রবরি মাটটরত বাকির  াগ ভবকি হওযায জি ধরর 

রাখরত পারর না। গারেয উপতযকার পচ্ছিমাংরি ভবরি মাটট ভদখা যায। এই মাটটরত তরমজু ফুটট 

সুপাকর প্র ৃকত ফসি চাষ হয।  

২) এাঁকিি মাঠিিঃ- এই মাটটর দানার আকার তুিনায সবরথরক ভ াট ।কাদার  াগ ভবকি থাকায 

এাঁরটি মাটট জি ধরর রাখরত পারর। গো ব্রহ্মপুত্র নদীর বদ্বীপ অঞ্চরি ও কনম্ন উপতযকায ভদখরত 

পাওযা এই মাটটরত ধান পাট ততিবীজ খুব  ারিা চাষ হয।  

৩) থিাআাঁ ে মাঠিিঃ- ভদাআাঁি মাটটরত বাকি ও কাদা প্রায সম পকরমারণ থারক।  াররতর পাঞ্জাব, 

কবহার, উত্তর প্ররদি ও পচ্ছিমবরের ভযসব পকিমাটট অঞ্চি গুকি ররযর  ভসসব জাযগারত ভদাআাঁি 

মাটট ভদখরত পাওযা যায। এই মাটটরত ধান গম যব নানারকম িাকসবচ্ছজ চা-ককফ কবক ন্ন ধররনর 

ফসি প্রচুর পকরমারণ চাষ করা হয।  

 

৪. আবিকা মহাকিকের বিরক্ষী়ে অঞি ও ভূমধযসাগর সবিবহত অঞ্চকির স্বাভাবিক 

উশ্চিি কীভাকি জিিা়ে ুদ্বারা বি়েবিত তা িযা যা ককরা। 

উত্তরঃ  বিরক্ষী়ে বচরসিুজ গাকের অরণয: কনরিররখার কা াকাক  অঞ্চরি সারাব র গরম (২৭

°ভস.), এবং বৃটির পকরমাণ ২০০-২৫০ ভসকম.। সরাসকর সূয কককরণ আর সারা ব র বৃটিরত এখারন 

িক্ত কারের ঘন জেি সটৃি হরযর । ভমহগকন, ভরাজউড, এবকন এই ঘন জেরির প্রধান গা । পাতা 



ঝরারনার কনকদকি ঋতু না থাকায গা গুরিা সারাব র সবুজ ভদখায। তাই এর নাম কচরসবুজ গার র 

অরণয। 

ভূমধযসাগরী়ে উশ্চিি: আকিকার এরকবারর উত্তর-পচ্ছিম ও দকিণ-পচ্ছিম অংরি  ূমধযসাগরীয 

জিবায ু ভদখা যায। এই জিবায ুঅঞরি িীতকারি বৃটি হয। সারা ব রর ৫০-১০০ ভসকম. বৃটি 

হয।গরমকাি বৃটিহীন থারক। পাতায নরম ভমারমর আস্তরণ ভদখা যায। জিপাই, ওক, আখররাট, 

ডুমুর, ককক গা গুিওঃ এখারন জন্মায। গরমকারি জরির সন্ধারন গার র মিূগুরিা অরনক গ ীরর 

চরি যায। কমিারিবু, আঙুর এইসব ফরির বাগান খুব ভচারখ পর়ে। 


