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১. ক্টবকল্পগুক্টল শ্রেডক টিক উত্তরটি ক্টিব টাচি কডর শ্রলখ : ১x৪=৪ 

১.১ টিক শ্র াডাটি ক্টিব টাচি কর— 

ক) এক্সোস্ফিযোর - মেক্ের উপস্থিস্থি 

খ) ভূত্বক - পস্থরচলন মরোি 

গ) সেুক্ের জল - পৃস্থিবীর মেোট জক্লর স্থিন শিোাংশ  

ঘ) ক্টবশ্ব উযাযি - মরুিূক্টমর প্রসার 

১.২ আন্টাকটটিকার স্থাযী বাক্টসন্দা শ্রপঙু্গইডির প্রধাি খাদ্য হল— 

ক) সীল  খ) স্থিস্থে 

 ) ক্রিল  ে) অ্যোলবোট্রস 

১.৩ সূর্ টরক্রির শ্রর্ অ্ংশ পৃক্টেবীর বাযমুণ্ডলডক উত্তপ্ত িা কডর সরাসক্টর মহাশূডিয ক্টিডর 

র্ায তাডক বডল— 

ক) পোস্থি িব স্থবস্থকরণ   খ) কোর্ িকরী মসৌর স্থবস্থকরণ 

গ) ইনক্সোক্লশন  ঘ) অ্যালডবডো। 

১.৪ িান্তীয পণ টডমাচী উক্রিডদ্র একটি উদ্াহরণ হলাড — 

ক) ফোর  খ) কযোকটোস 

 ) পলাশ  ে) গরোন 

২. একটি বা দ্টুি শডে উত্তর দ্াও : 

২.১ পৃক্টেবীর বাইডরর শক্ত আবরণ কী িাডম পক্টরক্টচত ? 

উ:- পৃস্থিবীর বোইক্রর শক্ত আবরণ স্থশলোেন্ডল নোে পস্থরস্থচি । 

২.২ 'আন্টাকটটিকা' শেটির অ্ে ট ক্টক ? 



উ:-  'আন্টোকিটটকো' শব্দটটর অ্ি ি উত্তক্রর স্থবপরীি । 

২.৩ শ্রকাি শ্র ালাডধ ট সডমাষ্ণডরখাগুক্টল পরস্পর শ্রেডক দ্ডূর অ্বস্থাি কডর ? 

উ:- দস্থিণ মগোলোক্ধ ি সক্েোষ্ণক্রখোগুস্থল পরস্পর মিক্ক দকূ্র অ্বিোন কক্র । 

২.৪ িারডতর মূল িূখডণ্ডর দ্ক্টিণতম ক্টবন্দ ুশ্রকািটি ? 

উ:- কনযোকুেোরী হক্লো ভোরক্ির েূল ভূখক্ের দস্থিণিে স্থবন্দ।ু 

৩. সংক্টিপ্ত উত্তর দ্াও : 

৩.১ 'বাযমুণ্ডলই পৃক্টেবী  ীবিধারডণর অ্িুকূল তাপমাত্রা ব ায রাডখ' -বক্তবযটির 

র্োে টতা বছর কডরা। 

উ:- পৃস্থিবীক্ক স্থেক্র বোযুর স্তর নো িোকক্ল অ্নযোনয গ্রক্হর েক্িোই পৃস্থিবীও প্রোণহীন হক্য মর্ক্ি 

পোরি।কোরণ- 

(i) বোয ুছোড়ো উস্ফিদ ও প্রোণীর মবেঁক্চ িোকোর উপোয হক্িো নো।  

(ii) সূক্র্ ির িোক্প পৃস্থিবী উত্তপ্ত হয আর স্থদন ও রোি স্থেস্থলক্য ঐ িোপ ধীক্র ধীক্র মবস্থরক্য র্োয। 

বোযুেেল নো িোকক্ল সূর্ িোক্স্তর পর হঠোৎ ভীষণ ঠোন্ডো আর সূক্র্ িোদক্যর পর হঠোৎ প্রবল 

গরে হক্য মর্ি পৃস্থিবী। বোযুেেক্লর জনয পৃস্থিবীক্ি জীবনধোরক্ণর অ্নুকূল িোপেোত্রো 

বজোয আক্ছ।  

(iii) এছোড়োও, প্রস্থিস্থদন প্রোয ১০ হোজোর মকোটট মছোক্টো মছোক্টো উল্কো পৃস্থিবীর স্থদক্ক ছুক্ট আক্স। 

স্থকন্তু বোযুেেক্লর সোক্ি েষো মগক্ল জ্বক্ল ছোই হক্য র্োয। িোই পৃস্থিবীর িস্থির হোি মিক্ক 

সুরস্থিি িোক্ক । 

৩.২ আন্টাকটটিকার  লবাযরু দ্টুি ববক্টশষ্ট্য উডেখ কডরা । 

উ:- আন্টোকিটটকোর জলবোযুর দুটট ববস্থশষ্ট্য উক্েখ করো হক্লো - 

স্থচরিোযী বরফ আবৃি িোক্ক বক্ল এই েহোক্দশ পৃস্থিবীর শীিলিে অ্ঞ্চল। সোরোবছরই স্থহেশীিল 

আবহোওযো, কনকক্ন ঠোন্ডো বোিোস আর িুষোর ঝড় চক্ল। পৃস্থিবীর শীিলিে িোন হক্লো 

আন্টোকিটটকোর ভস্টক। 

           মে-অ্গোস্ট েোক্স ২৪ েন্টোয অ্ন্ধকোর িোক্ক। এই সেয আকোক্শ সূক্র্ ির মদখো র্োয নো। েোক্ঝ 

েোক্ঝ আকোক্শ সবুজ, নীল, লোল রক্ের মেরুক্জযোস্থি মদখো র্োয । 

 ৪. িীডচর প্রশ্নটির উত্তর দ্াও : 

৪.১ পৃক্টেবীর তাপমন্ডডলর একটি ক্টচক্টিত ক্টচত্র অ্ঙ্কি কডরা । 



উ:- 

 
 

৫. িীডচর প্রশ্নটির উত্তর দ্াও : 

৫.১ কী কী উপাডয মাটি সংরিণ করা শ্রর্ডত পাডর বডল তুক্টম মডি কডরা ? 

 উ েোটটর িযক্রোধ করক্ি েোটটক্ক সাংরিণ করো উস্থচি। 

 েোটট সাংরিক্ণর উপোয গুস্থল হক্লো - 

i. পশুচোরণ স্থনযস্থিি েোত্রোয করো উস্থচি। 

ii. েোটটর অ্স্থিস্থরক্ত গভীক্র খস্থনজ সম্পদ আহরণ করো বন্ধ করো উস্থচি। 

iii. পোহোক্ড়র ঢোল ুঅ্াংক্শ ধোপ মকক্ট চোষ করো উস্থচি। 

iv. অ্পস্থরকস্থিিভোক্ব গোছ কোটো বন্ধ করো উস্থচি। 

v. মবস্থশ পস্থরেোক্ন চোরোগোছ মরোপণ করো উস্থচি। 

vi. েোত্রোস্থিস্থরক্ত ঢোল ুঅ্াংক্শ রোস্তোেোট,েরবোস্থড় স্থনে িোণ করো উস্থচি নয।  
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