
১. বিকল্পগুবি থেকক ঠিক উত্তরঠি বিি বাচি ককর থিক াোঃ 

১.১ আকরাহণ প্রক্রিয়ায় সৃঠি একঠি ভূবিরূপ হকিা - 

(ক) গিগিখাত 

(খ) িসে মতাসে 

(গ) িাবিয়াবি 

(ঘ) গিৌি 

১.২ ঠিক থ ািাঠি বিি বাচি ককরা - 

(ক) উত্তি-পশ্চিম ভািসতি প্রাচীে ভগিল পর্ বত - েীলগিগি 

(খ) দগিণ ভািসতি পূর্ বর্াগিেী েদী - েম বদা 

(গ) আন্দািাি-বিককাির দ্বীপপুকের বচরহবরৎ িৃক্ষ - থিহগবি 

(ঘ) উত্তি-পূর্ ব ভািত - কৃষ্ণ মৃগত্তকা 

১.৩ ভারকের রূঢ় িিা হয় - 

(ক) জামসেদপুিসক 

( ) দগু বাপুরকক 

(ি) গভলাইসক 

(ঘ) গর্াকাসিাসক 

২. িাকযঠি সেয হকি 'ঠিক' এিং অসেয হকি 'ভুি' থিক া ঃোঃ 

২.১ িদী াকে অিঘর্ ব প্রক্রিয়ায় সৃঠি গেবগুবি হকিা িন্থকূপ। 

উত্তরোঃ সেয 

২.২ ভারকের উপকূি অঞ্চকি বদকিরকিিা স্থিিায় ুপ্রিাবহে হয়। 



উত্তরোঃ ভুি 

২.৩ শুষ্ক ও উষ্ণ আিহাওয়া চা চাকর্র পকক্ষ আদর্ ব। 

উত্তরোঃ ভুি 

৩. সংবক্ষপ্ত উত্তর দাও ঃোঃ 

৩.১ 'অক্ষাংর্কভকদ বহিকর ার উচ্চো বভন্ন হয়।' - থভৌকগাবিক কারণ িযা যা ককরা। 

উত্তিঃ ভূপৃসে গে েীমাসিখাি েীসচ র্িফ িসল োয় র্া গে েীমাসিখাি ওপি র্িফ িসল ো, তাসক 

গিমসিখা র্সল। গর্গভন্ন অিাাংসে গিমসিখা গর্গভন্ন উচ্চতায় অর্স্থাসেি কািসণ গুগল িল- 

ভূপৃসে উচ্চ অিাাংসে র্ায়ুি উষ্ণতা কসম। কািণ অিাাংেসভসদ েূে বিশ্চিি পতে গকাসণি 

তািতময ঘসে। এই কািসণ গর্গভন্ন অিাাংসে েমুদ্র েমতসল র্ায়ুি উষ্ণতাি তািতময লি কিা োয়। 

উচ্চ অিাাংে গর্গেষ্ট অঞ্চসল গিমসিখা েমুদ্র েমতসল অর্স্থাে কসি। গকন্তু অিাাংসেি মাে মত 

কসম, গিমসিখাি উচ্চতা তত র্ৃশ্চি পায়। তাই গেিিীও অঞ্চসল গিমর্াি 5500m, গিমালয় পর্ বসত 

5500m, আল্পে পর্ বসত 2500ম এর্াং গমরু অঞ্চসল প্রায় েমুদ্রতসল অর্স্থাে কসি। 

৩.২ বহিািয় পি বেিািা কীভাকি ভারেীয়  িিায়কুক বিয়ন্ত্রণ ককর? 

উত্তিঃ ভািসতি উত্তি গদসক গর্োলকাি প্রাচীসিি মসতা দণ্ডায়মাে গিমালয় পর্ বত 

আমাসদি গদসেি জলর্ায়ুসক োোভাসর্ প্রভাগর্ত কসি ।   

প্রচন্ড র্ীকের হাে থেকক রক্ষা ককর – গিমালয় পর্ বত োইসর্গিয়া গেসক আিত 

অগত েীতল ও শুষ্ক মিাসদেীয় গমরু র্ায় ুপ্রর্ািসক ভািসত প্রসর্ে কিসত র্াধা প্রদাে 

কসি । এই কািসণ দগিণ এগেয়া একই অিাাংসে অর্গস্থত অেযােয মিাসদসেি 

তুলোয় েীতকাসল অগধক উষ্ণ িয় ।  

িৃঠিপাে ঘিায় – গিমালয় পর্ বত দগিসণ েমুদ্র গেসক আিত আদ্রব দগিণ-পশ্চিম 

গমৌেুমী র্ায়ুসক প্রাচীসিি মসতা র্াধা প্রদাে কসি । এি ফসল দগিণ পশ্চিম গমৌেুগম 

র্ায় ুপর্ বসতি ঢাল র্িার্ি ওপসি ওসে । এিপি ওই র্ায় ুেীতল ও ঘেীভূত িসয় উত্তি 

ভািসত র্যাপক র্ৃষ্টষ্টপাত ঘোয় ।  

িরু  িিায় ুসৃঠিকে অিদাি – আর্িগর্জ্ঞােীসদি মসত মধয এগেয়াি গিাগর্ ও 

তাকলামাকাে মরুভূগম েৃষ্টষ্টি গিসে গিমালয় পর্ বসতি েসেষ্ট অর্দাে িসয়সে 

। ভািসতি জলর্ায়ুি উপি এই দইু মরুভূগমি প্রভার্ কমসর্গে অেুভূত িয় ।  

পক্রিিী ঝঞ্ঝার িযাপকো হ্রাস – গিমালয় পর্ বত এি জেয েীতকালীে পশ্চিমী 

ঝঞ্ঝাি প্রভার্ গকর্লমাে উত্তি-পশ্চিম ভািসতই েীমার্ি োসক । এই প্রেসি 



উসেখ কিা োয় গে উত্তি-পরূ্ ব ভািসত গিমালয় ও পরূ্ বাঞ্চসলি পর্ বত গুগলি মসধয গে 

োমােয ফাাঁক িসয়সে গেই ফাাঁক গদসয় অগত েীতল উত্তি পরূ্ ব গমৌেুগম র্ায়ু ব্রহ্মপেু 

উপতযকায় প্রসর্ে কসি েমগ্র উত্তি পূর্ ব ভািসতি উষ্ণতাি হ্রাে ঘোয় ।   

৪. ভারেীয়  ি ীিকি িগরায়কণর থিবেিাচক প্রভািগুবি উকে  ককরা। 

উত্তিঃ র্তবমাে ভািসত দ্রুতিগতসত েিিায়ণ ঘেসে। অপগিকগল্পতভাসর্ েিিায়সণি দরুে ভািসত 

েিিায়সণি ফসল োোগর্ধ েমেযাি েম্মুখীে িসে।  

1. অপবরকবল্পে িগরায়ণ : ভািসত েিিায়সণি ের্সচসয় র্ৃিৎ েমেযা িল ভািসত গকাে 

পগিকল্পো োডাই েিিায়সণি গর্কাে িসে। গমাে গপৌির্ােীি প্রায় 70% প্রেম গেগণি েিসি র্াে 

কসি। োি মসধয 42.6% মােুষ 53ষ্টে গমগলয়ে গেষ্টেসত র্াে কসি, ফসল েিসি িাস্তাঘাে প্রতযি 

োেজে েমেযা েয়। েিকাগি ও গর্েিকাগি কম বোংস্থাে অেযােয গিে ের্ েিসিই অর্গস্থত। ফসল 

মােুষসক কসম বি জেয েিসি গভড র্াডাসত িয়। গেমে—মুম্বাই, কলকাতা, র্যািালুরু।  

2. র্হরিু ী প্রিণো : োম্প্রগতককাসল গ্রাম গেসক দসল দসল মােুষকাজ, েুসোি-েুগর্ধা, 

গেিােি আিও উন্নত জীর্েোপসেি আোয় েিসি আেসে। 2011 গিস্টাসেি জেিণোয় গদখা 

গিসে, ভািসত এই প্রেম গ্রামীণ গমাে জেোংখযাি র্ৃশ্চিি গচসয় েিসি গমাে জেোংখযা গর্সডসে 

32.12%।  

3.পবরকািাকিার অভাি : েিি ও েিসি র্াগডগুগলি গর্েযাে, পগির্িে, স্বাস্থয, গেিা র্যর্স্থা, 

গর্দুযসতি গোিাে এর্াং জলগেকাগে র্যর্স্থা গেসয় িসড ওসে েিসিি পগিকাোসমা। গকন্তু জে 

গর্সফািসেি কািসে গেই পগিকাোসমা র্যিত িসে। 

4.পবরিহি িযিস্থা : অপগিকগল্পতভাসর্ র্েগত িসড ওোয় গর্গভন্ন েিসি পগির্িে র্যর্স্থা 

োংকুগচত িসয়সে। ভািসতি গর্গেিভাি েিসি জেোংখযাি চাপ গর্গে োকায় পগির্িে ধীি িগত 

েম্পন্ন িসয় োসে। 

5.  িবিকাবর্ িযিস্থা : পূর্ ব ভািসতি েিি োংলগ্ন েদীগুগলসতই গপৌি আর্জবো গেসিপ কিা 

িত। গকন্তু পগিসর্ে েসচতেতা র্াডায় তা েমূ্পণ বভাসর্ র্ন্ধ িসয়সে। গর্গেিভাি েিসি গর্কল্প র্যর্স্থা 

িসড ো ওোয় েমেযায় ভুিসে।  

6. বিদযুৎ : প্রসয়াজসেি তুলোয় গর্দুযসতি ঘােগত ভািসতি গর্গেিভাি েিসি উসেখসোিয েমেযা। 

 


