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মডেল অ্যাক্টিক্টিটি িাস্ক ২০২১ | অ্ডিাবর 

অ্ষ্টম শ্রেণী| িূড াল | পািট -৭ 

১. ক্টবকল্পগুক্টল শ্রেডক টিক উত্তরটি ক্টিব টাচি কডর শ্রলড া : 

১.১ আন্তঃভ্রান্তীয় অ্ক্টিসরণ অ্ঞ্চডল শ্রে দটুি ক্টিয়ত বায় ুক্টমক্টলত হয় তা হডলা – 

ক) দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু ও উত্তর-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু 

খ) উত্তর-পূব ব মমরু বায়ু ও দক্ষিণ-পূব ব মমরু বায়ু 

 ) উত্তর-পূব ট আয়ি বায় ুও দক্টিণ-পূব ট আয়ি বায় ু

ঘ) উত্তর-পূব ব আযন বায়ু ও দক্ষিণ-পূব ব মমরু বায়ু 

১.২ বজ্রক্টবদযুৎসহ বৃটষ্টপাত হয় শ্রে শ্রমঘ শ্রেডক শ্রসটি হডলা – 

ক) ক্ষিররাক্ষকউম়ুলাি 

(খ) ক্ষকউম়ুলাি 

(গ) স্ট্যাটাি 

(ঘ) ক্টকউমুডলাক্টিম্বাস 

১.৩ টিক শ্র াডাটি ক্টিব টাচি কডরা – 

ক) মমশ্চিরকা – ২৩ উত্তর অিররখার ক্ষবি্তৃক্ষত 

( ) গ্রান্ড কযাক্টিয়ি – কডলারাডো িদীর প্রেম পার্শ্ টিয় 

গ) কযাক্ষলর াক্ষন বযার উপকূল অঞ্চল— শীতকালীন বৃষ্টিপাত 

ঘ) কানাডার কান্ঠ ক্ষশল্প – ক্রান্তীয বনভূক্ষমর শক্ত কারের প্রাচুর্ ব 

১.৪ জুি-জুলাই মাডস দক্টিণ আডমক্টরকার শ্রে শ্রদশটিডত শীতকাল ক্টবরাজ কডর শ্রসটি হডলা- 



ক) মভক্ষনজ়ুরযলা 

( )  ায়িা 

গ) উরুগুরয 

ঘ) ি়ুক্ষরনাম 

2. ‘ক’ স্তডের সডে ‘ ’ স্তে শ্রমলাও : 

‘ক’ স্তে ‘ ’ স্তে 

২.১ স্থানীয বায়ু ii) ক্ষচন়ুক 

২.২ মবক্ষশ উচ্চতার মমঘ iv) ক্ষিরাি 

২.৩ দক্ষিণ আরমক্ষরকার একষ্টট হ্রদ i) ষ্টটষ্টটকাকা 

২.৪ পশুচারণভূক্ষম iii) এরস্ট্নক্ষশযা 

 ৩. সংক্টিপ্ত উত্তর দাও : 

৩.১ শ্রমরু অ্ঞ্চডল বায়রু উচ্চচাপ সৃটষ্টর দটুি কারণ উডে  কডরা। 

উ:- 1.বরফাবৃত অ্ঞ্চল: মমরু অঞ্চরল প্রায িারা বছর বরর  ঢাকা থাকায উষ্ণতা ক্ষিমারের ক্ষনরচ থারক। 

তাই এখানকার বাতাি ভীষণ শীতল ও ভাক্ষর । 

2.তীে টক সূে ট রশ্মি:   এই অঞ্চরল িূর্ বরশ্চি তীর্ বকভারব পডায তারপর অভারব বাষ্পীভবরনর পক্ষরমাণ খ়ুব 

কম িয।  রল অঞ্চলষ্টট উচ্চচাপ র়্ুক্ত অঞ্চরল পক্ষরণত িয। 

৩.২ দক্টিণ আডমক্টরকার িদীগুক্টলর দটুি ববক্টশষ্টয উডে  কডরা। 

উ:- 1. আযতন ও দদঘ বয:দক্ষিণ আরমক্ষরকার নদীগুক্ষল অক্ষিকাাংশ দদঘ বয এবাং আযতন ক্ষবশাল | 

2. ক্ষচর প্রবািী নদীগুক্ষল বৃষ্টির জল ও বর  গলা জরল প়ুি তাই ক্ষচর প্রবািী | 
 

৪. িীডচর প্রশ্নটির উত্তর দাও : 

৪.১ ‘প্রতীপ ঘূণ টবাত ঘূণ টবাডতর ক্টবপরীত অ্বস্থা’ – বক্তবযটির েোে টতা ক্টবচার কডরা। 

উ:-  প্রতীপ ঘূণ ববাত ঘূণ ববাত এর ক্ষবপরীত অবস্থা এর কারণগুক্ষল ক্ষনরে আরলাচনা করা িল- 

1. শান্ত আবহাওয়া: ঘূণ ববারতর আবিাওযা অশান্ত থারক। ক্ষকন্তু প্রক্ষতভা ঘূণ ববারতর মরাদ্রজ্জল আবিাওযা 

লিয করা র্ার্। 

2. বায়রু  মি: ঘূণ ববারতর বায়ু ক্ষনেম়ুখী িয ক্ষকন্তু প্রক্ষতপ ঘূণ ববারতর বায়ু ঊর্ধ্ বম়ুখী িয। 

3. ধ্বংসলীলা: িনযবাদ প্রচুর র্ধ্াংিলীলা চালারলও প্রতীপ ঘূণ ববাত মকান র্ধ্াংি িয না। 



4.বায়রু ক্টদক পক্টরবতটি: ঘূণ ববারতর উত্তর মগালারি ব বায়ু ঘক্ষডর কাাঁটার ক্ষবপরীত ক্ষদরক এবাং দক্ষিণ মগালারি ব 

বায়ু ঘক্ষডর কাাঁটার ক্ষদরক প্রবাক্ষিত িরল ও প্রতীপ ঘূণ ববাত এর ক্ষবপরীতম়ুখী িয। 

৫. িীডচর প্রশ্নটির উত্তর দাও : 

৫.১ ‘হ্রদ অ্ঞ্চল কৃক্টিকাডে ট েডেষ্ট সমৃদ্ধ’ – শ্রিৌড াক্টলক কারণগুক্টল বযা যা কডরা। 

উ:- 

হ্রদ অঞ্চল িমগ্র পৃক্ষথবীর মেষ্ঠ কৃক্ষষিমৃদ্ধ অঞ্চল। এই অঞ্চরলর কৃক্ষষর উন্নক্ষতর কারণগুরলা িল— 

i. সমতল জক্টম : হ্রদ অঞ্চরলর ক্ষবস্তীণ ব িমতল জক্ষম কৃক্ষষজ  িল উৎপাদরনর জরনয অতযন্ত উপরর্াগী। 

ii. পক্টরক্টমক্টত বৃটষ্টপাত ও উন্নতা: নাক্ষতশীরতায জলবায়ুর অন্তগ বত হ্রদ অঞ্চল পক্ষরক্ষমত বৃষ্টিপাত এবাং 

উযতার জরনয কৃক্ষষকারজ উন্নত। 

iii. উব টর মৃক্টত্তকা : এই অঞ্চরলর উব বর মৃক্ষত্তকায কৃক্ষষজ  িল উৎপাদন মবক্ষশ িয। 

iv. চািডো য জক্টমর পক্টরমাণ শ্রবক্টশ: হ্রদ অঞ্চরল চাষরর্াগয জক্ষমর পক্ষরমাণ মবক্ষশ।  রল ক্ষবক্ষভন্ন  িরলর 

চাষ িয। 

v. উন্নত প্রেুশ্মক্ত ও উন্নত কৃক্টি েন্ত্রপাক্টত : এই অঞ্চরল উন্নত প্রর়্ুশ্চক্ত বযবিার ও উন্নত র্ন্ত্রপাক্ষত বযবিাররর 

 রল  িরলর উৎপাদরনর িার মবক্ষশ িয। 

vi. জলডসচ : হ্রদগুরলার স্বাদ়ু জল মিরচর কারজ বযবহৃত িয।  রল মিরচর জরলর অভাব িয না। 

vii. ঘিবসক্টত : অঞ্চলষ্টট ঘনবিক্ষতপূণ ব। তাই েক্ষমরকর মর্মন অভাব িয না; মতমক্ষন কৃক্ষষজ  িরলর প্রচুর 

চাক্ষিদা আরছ। 

viii.  শসযাবতটি : শিযাবতবন পদ্ধক্ষতরত চারষর  রল িারা-বছর িরর  িল উৎপন্ন িয। 

ix.  সরকাক্টর উন্নত িীক্টত : িরকার কৃক্ষষর উন্নক্ষতর জরনয নীক্ষত ক্ষনি বারণ কররন। 

 


