
১. বিকল্পগুবি থেকক ঠিক উত্তরঠি বিি বাচি ককর থিক া 

১.১ অক্ষকর ার অিযতম প্রধাি বিবিষ্ট্য হকিা - 

(ক) সর্ বোচ্চ অক্ষরেখোে মোন ০ ডিগ্রী 

(খ) প্রডিটি অক্ষরেখো মহো্ৃত্ত 

(গ) অক্ষকর াগুবি পরস্পকরর সমান্তরাি 

(ঘ) প্রডিটি অক্ষরেখোে পডেডি সমোন 

১.২ বিদার অগ্ন্যযদ্গকমর মাধযকম সৃঠষ্ট্ ভূবমরূপ হকিা - 

(ক) স্তুপ প্ বি 

( ) িাভা মািভূবম 

(গ) প্ বির্টিি মোলভূডম 

(ঘ) আরেয়ডগডে 

১.৩ ঠিক থ াড়াঠি বিি বাচি ককরা - 

(ক) দোরমোদে নদী - পশ্চিম্রেে উত্তরেে পো্ বিয অঞ্চল 

( ) কাবিম্পং থ িা - সমযদ্র থেকক দরূিতী স্থাি 

(গ) পিজল মৃডত্তকো - পশ্চিম্রেে পশ্চিরমে মোলভূডম অঞ্চল 

(ঘ) অযোলপোইন উশ্চিদ - সুন্দে্ন অঞ্চল 

২. িূিযস্থাি পূরণ ককরা  

২.১ দ্রোডঘমোরেখোগুডল ডনেক্ষরেখোরক ৯০ বিগ্রী ককোরে কেদ করেরে। 

২.২ আ্হড্কোেগ্রোস্ত ডিলো চুে বড্চুে ব হরয় মূল ডিলোে উপে কে ডিডিল আ্েে তিডে করে িোরক 

থরকগাবিে  ্রল। 



২.৩ দোশ্চজবডলিং কজলোে মিয ডদরয় প্রনোডহি একটি ডনিয্হ নদী হরলো মহািন্দা  

৩. সংবক্ষপ্ত উত্তর দাওঃ 

৩.১ আিহবিকাকর প্রাণীকদর ভূবমকা উদাহরণসহ িযা যা ককরা। 

উত্তেঃ মোটিরি ্স্োসকোেী ড্ডভন্ন প্রোেী কেমন-ককেঁ রচো, ইদুে, কপ্রইডে কুকুে, ডিয়োল, খেরগোি, 

উইরপোকো, ড্ডভন্ন মূডিক জোিীয় প্রোেী ডিলোস্তরেে মরিয গিব খুেঁর়ে তজ্-েোডিক আ্হড্কোরে 

সোহোেয করে। এই সকল প্রোেীেো ডিলোস্তরে এ্িং ডিডিল পদোরি বে মরিয গিব ও গুহো তিডে করে। 

উইরপোকো মোটি খুেঁর়ে ভূপৃরেে ডভিরেে স্তরেে মোটি ও ডিলো ভূপৃরেে ওপরেে স্তরে ডনরয় এরস ডিলোে 

আ্হড্কোরে গুরুত্বপূে ব ভূডমকো কনয়। মোটিরি ্স্োসকোেী প্রোেীেো িোরদে ডনশ্বোরসে সোরি কে CO2 

িযোগ করে িো মোটিে অভযন্তেস্থ ডিলো ও মোটিে প্রকৃডিে পডে্িবন ঘটিরয় মৃডত্তকোে আ্হড্কোে 

ঘিোয়। মোনুি খডনজ দ্র্য উরত্তোলন, কৃডিকোজ, েোস্তোঘোি ডনম বোে, অড্র্চনোপ্রসূি কোে বকলোপ প্রভৃডি 

কোরজে মোিযরম দ্রুি ডিলোে আ্হড্কোে ঘিোরি সোহোেয করে। 

৩.২ 'পৃবেিীর থিবিরভাগ মািযষ সমভূবম অঞ্চকি িসিাস ককরি।' - থভৌকগাবিক কারণ 

িযা যা ককরা। 

উত্তেঃ পৃডি্ীে অডিকোিংি মোনুি সমভূডম অঞ্চরল ্স্োস কেোে কোেে হল-  

(1) জরলে কজোগোন:- ক্ডিেভোগ সমভূডমে ওপে ডদরয়ই ়্ে ়্ে নদী প্র্োডহি হরয়রে | িোই পোনীয় 

জল, কসরচে জল ও অনযোনয কোরজে জনয প্ররয়োজনীয় জল পোওয়ো সুড্িোজনক | 

 (২) উ্ বে মৃডত্তকো : উ্ বে মৃডত্তকো, সমিল ভূভোগ, উন্নি পডে্হে ও কেোগোরেোগ ্য্স্থো গর়ে ওরে 

্রল, সমভূডম অঞ্চরল কৃডি ্ো ডিরে কম বসিংস্থোরনে সুরেোগ ক্ডি।  

(৩) েোিোয়োরিে সুড্িো : সমিল ভূভোগ হওয়োয় সমভূডমরি জন্সডি গর়ে কিোলোে একোডিক 

পডেকোেোরমোগি সুরেোগ-সুড্িো (ডিক্ষো, ডচডকৎসো, উন্নি কেোগোরেোগ ্য্স্থো প্রভৃডি) িোরক 

৪. পশ্চিমিকের  িিায়য কীভাকি থমৌসযমী িায়য দ্বারা প্রভাবিত হয়? 

উত্তেঃ পশ্চিম্রেে জল্োয়ুরি কমৌসুডম ্োয়ুে প্রভো্ পশ্চিম্রেে ওপে ডদরয় দুটি ডভন্নিমী 

কমৌসুডম ্োয় ুপ্র্োডহি হয়-  

(1) গ্রীষ্মকোলীন আদ্রব দডক্ষে-পশ্চিম কমৌসুডম ্োয় ুএ্িং (২) িীিকোলীন শুস্ক উত্তে-পূ্ ব কমৌসুডম ্োয়।ু 

পশ্চিম্রেে জল্োয় ুঅরনকোিংরি এই দুই কমৌসুডম ্োয়ু দ্বোেো প্রভোড্ি হয়। কেমন-  

(1) দডক্ষে-পশ্চিম কমৌসুডম ্োয় ুএ্িং উত্তে-পূ্ ব কমৌসুডম ্োয়ুে আগমন ও প্রিযোগমন অনসুোরেই 

পশ্চিম্রেে জল্োয়ুরক 4টি ঋিুরি ভোগ কেো হয়-[i] দডক্ষে-পশ্চিম কমৌসুডম ্োয়ুে প্রোক্-

আগমনকোলীন সময়কোল ্ো গ্রীষ্মকোল, [ii] দডক্ষে-পিীম কমৌসুডম ্োয়ুে আগমনকোল ্ো ্যকোল, 

[iii] সোক্ষন-পিীম কমৌসুডম ্োয়ুে প্রিযো্িবনকোল ্ো িেৎকোল এ্িং [iv] উত্তে-পূ্ ব কমৌসুডম ্োয়ুে 

আগমনকোল ্ো িীিকোল | 



(২) কক্ল ঋিু ড্ভোজনই নয়, পশ্চিম্রেে জল্োয়ুে ঋিুকোলীন ত্ডিিযও কমৌসুডম ্ োয়ুে প্রকৃডিে 

ওপে ডনভবেিীল |  

(3) ডিরসম্বে কিরক কেব্রুয়োডে মোস পে বন্ত পশ্চিম্রেে ওপে ডদরয় উত্তে-পূ্ ব কমৌসুডম ্োয় ুউত্তে 

কিরক দডক্ষরে প্র্োডহি হয়| এই ্োয় ুিীিল ্রল পশ্চিম্রেে িোপমোত্রো অরনক করম েোয়। এজনয 

এই সময়টিরক ্রল িীিকোল| এ েো়েো, উত্তে-পূ্ ব কমৌসুডম ্োয় ুশুষ্ক ্রল িীিকোরল পশ্চিম্রে 

্ৃটিপোি কিমন হয় নো। 

(৪) কেব্রুয়োডে মোরসে কিিডদক কিরক উত্তে-পূ্ ব কমৌসুডম ্োয় ুপশ্চিম্ে কিরক ড্দোয় কনয় এ্িং 

জনু মোরস দডক্ষে-পশ্চিম কমৌসুডম ্োয়ুে আগমন ঘরি। এই দুই ্োয়ুে আসো েোওয়োে মিয্িী 

সময়কোরল অি বোৎ, মোচব মোস কিরক কম মোরস পশ্চিম্রেে উন্নিো েরিি ্ৃশ্চি পোয়। এজনয এই 

সময়টিরক ্রল গ্রীষ্মকোল। 

(৫) জনু কিরক কসরেম্বে মোরস দডক্ষে-পশ্চিম কমৌসুডম ্োয় ুপশ্চিম্রেে ওপে ডদরয় প্র্োডহি হয়| 

দডক্ষে- পশ্চিম কমৌসুডম ্োয় ুআদ্রব ্রল এইসময় আকোি কমঘোচ্ছন্ন িোরক এ্িং ্ৃটিপোি হয়| এজনয 

্েরেে এই চোে মোসরক ্রল ্ি বোকোল |  

(৬) অরটো্ে নরভম্বে মোরস দডক্ষে-পশ্চিম কমৌসুডম ্োয়ুে প্রিযো্িবন করে ্রল আকোি কমঘমুক্ত 

িোরক িোও ক্রমি কমরি িোরক| এই সময়টিরক ্রল িেৎকোল | 

 


