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১. ক্টবকল্পগুক্টল শ্রেডক টিক উত্তরটি ক্টিব টাচি কডর শ্রলড া : 

১.১ িূআডলাড়ডির ফডল সৃষ্ট ফািলগুডলার মাডের িূিা  ওপডর উডি শ্রে িূক্টমরূপ সৃটষ্ট কডর তা 

হডলা— 

ক) মহাদেশীয় মালভূমম 

খ) সূ্তপ পর্ বত 

 ) আডেয় পব টত 

ঘ) লাভা মালভূমম 

১.২ দটুি িদীর মধ্যবতী স্থলিা  হডলা- 

ক) নেী অর্র্ামহকা 

 ) শ্রদায়াব 

গ) মমাহনা 

ঘ) ধারণ অর্র্ামহকা 

১.৩ একটি পালক্টলক ক্টিলার উদাহরণ হডলা- 

ক) গ্রানাইট 

খ) র্যাসল্ট 

গ) মাদর্ বল 

ঘ) চুিাপাের 



১.৪ টিক শ্র াড়াটি ক্টিব টাচি কডরা- 

ক) েমিণ আমিকা – উষ্ণ জলর্ায়়ু 

খ) মিনদেশীয় জলর্ায়়ু – মখজ়ুর গাছ 

 )  াডেজ  িদী – ক্টিডিাক্টরয়া  লপ্রপাত 

ঘ) আমিকার পূর্ ব মেক – ভূমধযসাগর 

২. একটি বা দটুি িডে উত্তর দাও : 

২.১ িারডতর একটি পক্টল টিত সমিূক্টমর িাম শ্রলড া। 

উ:- ভারদতর একটট পমলগটিত সমভূমমর নাম হদলা উত্তর ভারদতর সমভূমম। 

২.২ িদীর শ্রকাি প্রবাডহ িূক্টমর ঢাল শ্রবক্টি োকায় িদীর িজি বৃজি পায়? 

উ:-  নেীর উচ্চ প্রর্াহ র্া পার্ বতয প্রর্াদহ ভূমমর ঢাল মর্মশ থাকায় নেীর শক্তি র্ৃক্তি পায়। 

২.৩ শ্রকাি শ্রেক্টণর মৃক্টত্তকায় বাক্টল ও কাদার পক্টরমাণ প্রায় সমাি োডক? 

উ:-  মোআশঁ মৃমত্তকায় র্ামল ও কাোর পমরমাণ প্রায় সমান থাদক।এটট একটট পমলমাটটর রূপ। 

২.৪ দক্টিণ আক্টিকার তৃণিূক্টম কী িাডম পক্টরক্টচত? 

উ:-  েমিণ আমিকার তৃণভূমম মভল্ড নাদম পমরমিত। 

৩. সংক্টিপ্ত উত্তর দাও : 

৩.১ িদীর শ্রমাহিায় ব-দ্বীপ সৃটষ্টর দটুি িতট উডে  কডরা। 

উ:-  নেীর মমাহনায় র্-দ্বীপ সৃটির ে়ুটট শতব হদলা – 

i.  নেীদত পমলর পমরমাণ অদনক মর্মশ হদল এর্ং ভূমমর ঢাল অদনকটাই কদম মগদল র্দ্বীপ সৃটি হদত পাদর। 

ii. নেীর র্হন িমতা কদম মগদল এর্ং প্রর্ল সম়ুদ্রদরাত না থাকদল নেীর সঙ্গমস্থদল র্দ্বীপ গদ়ে ওদি। 

৩.২ ‘ লবায় ুমৃক্টত্তকা সৃটষ্টর অ্িযতম প্রধ্াি ক্টিয়ন্ত্রক’— বিবযটির েোে টতা ক্টবচার কডরা। 

উ:- মৃমত্তকা গিদন জলর্ায়়ু সর্ বাদপিা সক্তিয় ভূমমকা পালন কদর। জলর্ায়়ুর প্রধান ে়ুটট উপাোন হদলা 

র্ৃটিপাত ওউষ্ণতা। 



i. বৃটষ্টপাত: র্ৃটিপাদতর পমরমাণ ও তীব্রতা মর্মশ হদল মৃমত্তকা আমিক হদয় যায় এর্ং মৃমত্তকা তা়োতাম়ে সৃটি 

হয়। 

ii. উষ্ণতা: মকান স্থাদন উষ্ণতা মর্মশ হদল মাটটর স্তর গুমল মর্শ ভাদলাভাদর্ ততমর হয় অথ বাৎ মাটট গভীর হয়। 

মাটটদত তজর্ পোথ ব মর্মশ হয়। 

৪. িীডচর প্রশ্নটির উত্তর দাও :   

৪.১ সাহারার  লবায় ুকীিাডব শ্রস ািকার মািুডের  ীবিোত্রাডক প্রিাক্টবত কডর? 

উ:- সাহারা মরুভূমম পৃমথর্ীর সর্ বাদপিা র্ৃহত্তম এর্ং উষ্ণতম মরুভূমম। এই মরুভুমম স্থানীয় র্ামসন্দাদের 

জীর্দন মর্শ প্রভার্ মেদল। মনদে তা সংদিদপ আদলািনা করা হদলা- 

i. এই স্থাদন মেদনর মর্লা ভীষণ গরম থাদক প্রায় 58 মিগ্রী মসলমসয়াস। রাদেদর্লা মর্শ িান্ডা প্রায় 4 মিমগ্র 

মসলমসয়াস। রাত ও মেদনর তাপমাো এত পাথ বকয মর্মশ হওয়ায় এই স্থাদনর র্ামসন্দাদের জীর্নযাোয় পাথ বকয 

লিয করা যায়। 

ii. এই স্থাদনর কযাকটাস জাতীয় গাছপালা মেখা যায় মযমন ঘাস, মখজ়ুর ইতযামে। এই স্থাদন খাদেযর অস়ুমর্ধা 

থাকায় মান়ুদষরা সাধারণত যাযার্র হয়। উট মনদয় মনদয় এরা এক স্থান মথদক অনয স্থাদন খার্াদরর সন্ধাদন 

ঘ়ুদর মর়্োয়। 

iii. পশুর ে়ুধ,মাংস এদের প্রধান খােয এছা়োও এই স্থাদনর মর্দশষ মকছু গাদছর রস এরা পানীয় মহদসদর্ পান 

কদর। 

iv. সমদয়র সাদথ সাদথ সাহারা পাল্টাদে জায়গায় জায়গায় ঘাস লাগাদনা হদে রাস্তা র্ানাদনা হদে। উদটর 

র্েদল ট্রাদকর দ্বারা র্যর্সা করা হদে স়ুেরূ ভমর্ষযদত মর্াধহয় সাহারার এই রুি ভয়াল মিহারা আর থাকদর্ 

না। 

৫. িীডচর প্রশ্নটির উত্তর দাও : 

৫.১ িক্টিল পব টত ও আডেয় পব টত সৃটষ্টর প্রজিয়াটি বণ টিা কডরা। 

উ:-  ভমঙ্গল পর্ বত সৃটি:-ভূ পৃদের উপর ভাসমান মর্শাল পাতগুমল এদক অপদরর কাদছ িদল এদল তাদের 

প্রর্ল িাদপ মাঝখাদনর ভূ ভাগ ভাজ মখদয় উঁিু হদয় পর্ বদতর সৃটি হয়। এইভাদর্ ভমঙ্গল পর্ বদতর সৃটি 

হয়।  মযমনঃ মহমালয় পর্ বতদেণী   

 আডেয় পব টডতর সৃটষ্টিঃ আদেয়মগমর মথদক অে়ুযতপাদতর সময় প্রিুর পমরমাদন লাভা, ছাই,দছাদটা মছাদটা 

পাথর মর্মরদয় এদস জদম শঙ্ক়ু র আকৃমত ধারণ কদর,এভাদর্ েীঘ বমেন ধদর জমার েদল সৃটি হয় আদেয় 

পর্ বত। মযমনঃ মভস়ুমভয়াস। 
 


