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১. ক্টবকল্পগুক্টল শ্রেডক টিক উত্তরটি ক্টিব টাচি কডর শ্রলড া :  

১.১ মরু অঞ্চলের শুষ্ক নদীখাত হলো। 

ক) প্লাযা    

খ) হামাদা    

গ) মরুদযান    

উ:-  ঘ) ওযাদদ 
  

১.২. যে ক্ষযকারী প্রক্রিযা নদীর ক্ষযকালের সলে েুক্ত নয যসটি হলো 

ক) অবঘর্ ষ    

উ:-  খ) অপসারণ 

গ) ঘর্ ষণ     

ঘ) দ্রবণ 
  

১.৩ উত্তর-পক্রিম ভারলত পক্রিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব েক্ষ করা োয – 

উ:-  ক) শীতকালে   

খ) গ্রীষ্মকালে    

গ) বর্ ষাকালে     

ঘ) শরৎকালে 
  

১.৪ ভারলতর বৃহত্তম তথ্য প্রেুক্রক্ত দশল্প যকন্দ্র হলো 

ক) কেকাতা    

খ) হাযদ্রাবাদ    

উ:-  গ) যবোেুরু   

ঘ) যেন্নাই 

  

২. একটি বা দটুি শডে উত্তর দাও : 

২.১ বাযুর প্রবাহপলথ্ আডাআদড অবদিত বাদেযাদড কী নালম পদরদেত। 

উ:-  বারখান বাদেযাদড। 
  

২.২ দহমবালহর উৎপািন প্রক্রিযায সৃষ্ট একটি ভূদমরূলপর নাম যেলখা। 

উ:-  কদর বা সাকষ। 
  

২.৩ ভারলতর উপদ্বীপীয মােভূদমর একটি সূ্তপ পব ষলতর নাম যেলখা। 



উ:-  সাতপুরা পব ষত। 

  

২.৪ ভারলতর যকান মুক্রক্তকা কাপ ষাস োলর্র পলক্ষ আদশ ষ? 

উ:-  কৃষ্ণ বা যরগুর মৃদত্তকা 

  

৩. সংক্টিপ্ত উত্তর দাও : 

৩.১ বহুমুখী নদী উপতযকা পদরকল্পনার দুটি উলেশয উলেখ কলরা। 

উ:-  বহুমুখী নদী উপতযকা পদরকল্পনার উলেশয – 

  

i. নদী উপতযকায বনযা দনযন্ত্রণ করা োয। 

  

ii. নদীর ওপর বা াঁধ দদলয েোধার সংেগ্ন অঞ্চলে বৃক্ষ যরাপণ করা হয, ফলে ভূদম ক্ষয প্রদতলরাধ হয। 
  

৩.২ ভারতীয কৃদর্র সমসযা সমাধালনর যে যকালনা দুটি উপায উলেখ কলরা। 

উ:-  ভারতীয কৃদর্র সমসযা সমাধালনর যে যকালনা দুটি উপায হে- 
  

i. কৃদর্লত উৎপাদন বাডালনার েলক্ষয রসাযদনক সালরর বযবহার িমশ বাডালত হলব। 
  

ii. ধাপ োর্, সলমান্নদত যরখা বরাবর োর্, উন্নত কৃদর্ বযাবিার প্রলযাগ কলর মৃদত্তকায প্রদতলরাধ করলত হলব 

োলত ফলে ফসে উৎপাদলনর হার বালড। 
  

৪. িীডচর প্রশ্নটির উত্তর দাও : 

৪.১ ভারতীয পদরবহন বযবিায সডকপলথ্র গুরুত্ব অপদরসীম – বক্তবযটির েথ্াথ্ ষতা দবোর কলরা। 

উ:-  ভারলতর মলতা উন্নযনশীে যদলশ সডকপলথ্র গুরুত্ব অপদরসীম- 

i. দ্রুত পক্টরবহণ : সডকপলথ্ যেলকালনা হােকা পণয খুব অল্প সমলযর মলধয সহলেই সটিক গন্তলবয 

যপ ৌঁলে োয। 
  

ii. কাাঁচামাল সংগ্রহ : দশলল্পর প্রলযােলন গ্রাম যথ্লক কৃদর্ে কাাঁোমাে দনলয আসা, খদন যথ্লক কযো এবং 

খদনে পদাথ্ ষ দনলয দশল্পলকলন্দ্র সহলেই পািালনা োয। 
  

iii. ক্টিম টাণ বযয় কম : যরেপলথ্র তুেনায সডকপলথ্র দনম ষাণ বযয কম। তাই ভারলতর মলতা যদলশ 

সডকপলথ্র দবকাশ ঘিলে অথ্ ষনীদতর ওপর কম োপ পডলব। 
  

৫. িীডচর প্রশ্নটির উত্তর দাও : 

৫.১ ভারলতর েনবণ্টলনর তারতলমযর প্রাকৃদতক কারণগুদে বণ ষনা কলরা। 

উ:-  

i. ভূপ্রকৃদত : দহমােয পাব ষতয অঞ্চে, উত্তর-পূব ষ এবং দদক্ষণ ভারলতর পাহাদড অঞ্চলের ভূপ্রকৃদত বনু্ধর ও 

পাথ্ুলর বলে কৃদর্কালের অনুপেুক্ত। এইসব অঞ্চে তাই েনদবরে। অপরদদলক, উত্তর ভারলতর সমভূদম 

এবং উপকূেীয সমভূদম অঞ্চে কৃদর্, পদরবহন বযবিা, দশল্প প্রভৃদত যক্ষলে উন্নত হওযায, এইসব 

অঞ্চলের েনঘনত্ব খুব যবদশ। 
  



ii. নদনদী: উত্তর ভারলতর গো, দসনু্ধ ও ব্রহ্মপুে এবং দদক্ষন ভারলতর মহানদী, যগাদাবরী, কৃষ্ণা, কালবরী, 

প্রভৃদত নদী উপতযকা অঞ্চলের েনসংখযা যবদশ। কারণ এইসব নদী যথ্লক খুব সহলেই েেলসে, 

েেদনকাদশ, েেদবদুযৎ উৎপাদন, েেপলথ্ পদরবহন, পানীয েলের সরবরাহ, মৎসয োর্ প্রভৃদত নানা 

সুদবধা পাওযা োয। 
  

iii. েেবাযু: উত্তর ও পূব ষ ভারলতর সমভূদম অঞ্চলে অনুকূে েেবাযুর েনয েনঘনত্ব যবদশ। 

অপরদদলক, রােিালনর মরু অঞ্চলে বা গুেরালতর কচ্ছ অঞ্চলে শুল্ক েেবাযুর েনয েনঘনত্ব কম। 

  

iv. মাটি: ভারলতর যেসব িালনর মৃদত্তকা উব ষর ও োর্লোগয যসখালন েনবসদতর ঘনত্ব অলপক্ষাকৃত 

যবদশ। যেমন দাদক্ষণালতযর োভা অঞ্চলে উব ষর কৃষ্ণ মদৃত্তকার েনয এবং গো, দসনু্ধ ও ব্রহ্মপুে, মহানদী, 

যগাদাবরী, কৃষ্ণা প্রভৃদত নদী উপতযকা এবং বদ্বীপ অঞ্চলে উব ষর পদেমাটির েনয েনঘনত্ব যবদশ। 

  

v. অরণয: পক্রিমঘাি পব ষলতর পক্রিম ঢালে এবং পূব ষ দহমােলযর পাদলদলশ গভীর অরলণযর েনয যোক 

বসদত কম। 

 


