
১. বিকল্পগুবি থেকক ঠিক উত্তরঠি বিি বাচি ককর থিক া :  

১.১ সূকয বর উত্তরায়কির সময়কাি – 

ক) ২১ শে জনু শেকক ২২ শে ডিকেম্বর  

খ) ২৩ শে শেকেম্বর শেকক ২১ শে মার্চ  

গ) ২২ থে বিকসম্বর থেকক ২১ থে জুি 

ঘ) ২১ শে মার্চ শেকক ২৩ শে শেকেম্বর  

  

১.২ থকাকিা মািবচকে সমচাপকর াগুবি  ুি কাছাকাবছ অিস্থাি করকি থস াকি – 

ক) বাযুর র্াপ শবডে হয  

 ) িায়রু চাকপর পাে বকয থিবে হয়  

গ) বাযুর র্াপ কম হয 

ঘ) বাযুর র্াকপর পাে চকয কম হয  

  

১.৩ থিাবকও – ইকয়াককাহামা বেল্পাঞ্চকির উন্নবির অিযিম প্রধাি কারণ হিাক  – 

ক) খডনজ ও েক্তি েম্পকের েহজলভ্যতা  

খ) স্বল্প জনঘনত্ব  

গ) উন্নি প্রযুক্তি ও দক্ষ শ্রম 

ঘ) েমুদ্র শেকক েরূবতী স্থাকন অবস্থান  

  

১.৪ ভূভাগ ভাজ থ কয় উপকরর বদকক উকি থয পি বি সৃঠি ককর িার উদাহরণ হকিা 

ক) োতপুরা  

খ) শভ্াজ  

গ) ডকডলমাঞ্জাকরা  

ঘ) বহমািয় 

  

১.৫ ঠিক থজাডাঠি বিি বাচি ককরা 

ক) নেীর উচ্চপ্রবাহ – ভূ্ডমর ঢাল কম  

 ) িদীর উচ্চপ্রিাহ – িদীর প্রধাি কাজ ক্ষয়  

গ) নেীর ডনম্নপ্রবাহ – ভূ্ডমর ঢাল শবডে 

ঘ) নেীর ডনম্নপ্রবাহ – নেীর প্রধান কাজ বহন  



  

১.৬ আবিকা মহাকদকের মাঝ িরাির পূি ব-পক্তিকম বিস্িৃি কাল্পবিক থর াঠি হিাক   

ক) ককচটক্রাডি শরখা  

খ) মকরক্রাডি শরখা  

গ) মূলমধযকরখা  

ঘ) বিষুিকর া 

  

  

১.৭ পবৃেিীর ছাদ’ থয মািভূবমকক িিা হয় থসঠি হকিা— 

ক) ছছাকটানাগপুর মালভূ্ডম  

খ) মালব মালভূ্ডম  

গ) পামীর মািভূবম  

ঘ) লাোখ মালভূ্ডম 

  

১.৮ িদীর উচ্চ প্রিাকহ ‘I’ আকৃবির উপিযকা সৃঠির অিযিম প্রধাি কারণ হিাক — 

ক) ভূ্ডমর ঢাল কম োকা  

খ) উপনেীর েংখযা শবডে োকা  

গ) িদীর বিম্নক্ষকয়র ক্ষমিা থিবে হওয়া 

ঘ) নেীর পাশ্বক্ষকযর ক্ষমতা শবডে হওযা  

  

১.৯ থয রূপান্তবরি বেিা বিবভন্ন থসৌধ বিম বাকণ কাকজ িাকগ িা হিাক — 

ক) রু্নাপাের  

খ) কাোপাের  

গ) বযােল্ট  

ঘ) মাকি বি 

  

২. েূিযস্থাি পূরণ ককরা :  

২.১ বিরক্ষকর া থেকক থমরুর বদকক অক্ষকর ার পবরবধ ক্রমে _____কমকত______ োকক।  

  

২.২ িায়কুি জিীয় িাকের পবরমাণ ককম থগকি িায়রু চাপ _____বৃক্তি ______ পায়।  

  

২.৩ এবেয়া মহাকদকের একঠি উত্তরিাবহিী িদী হকিা _____শলনা______ । 

  

৩. িাকযঠি সিয হকি ‘ঠিক’ এিং অসিয হকি ‘ভুি’ থিক া:  

৩.১ িযিক্তিন্ন মািভূবমর একঠি উদাহরণ হকিা থছািিাগপুর মািভূবম।  

উ:-  ঠিক 

  

৩.২ েীিি ও শুষ্ক জিিায়কুি মাঠি সৃঠি হকি থিবে সময় িাকগ। 

উ:-  ঠিক 

  



৩.৩ জুিাই মাকস উত্তর আবিকায় য ি গ্রীষ্মকাি, দবক্ষণ আবিকায় ি ি েীিকাি।  

উ:-  ঠিক 

  

  

 ৪. স্তম্ভ থমিাও: 

উ:- 

‘ক’ স্তম্ভ ‘ ’ স্তম্ভ 

৪.১ ফুক্তজযামা iii) আকেয পব চত 

৪.২ গ্রানাইট i) আকেয ডেলা 

৪.৩ ডমকযন্ডার ii) নেীর মধযপ্রবাহ 

  

  

৫. সংবক্ষপ্ত উত্তর দাও :  

৫.১ থকাি িাবর কক ককবি সংক্রাবন্ত িিা হয় ও থকি?  

উ:-  21 শে জনু তাডরখঠটকক ককচটেংক্রাডি বলা হয । কারণ ডনকজর পডরক্রমণ গডতকত 21 শে জনু 

তাডরকখ পৃডেবীর উত্তর শগালাধ চ েূকয চর ডেকক েবকর্কয শবডে ঝুুঁ কক োকক । ওইডেন েূয চডকরণ 

ককচটক্রাডিকরখার উপর লম্বভ্াকব পক়ে বকল, 21 শে জনু তাডরখঠটকত উত্তর শগালাকধ চ ডেন েবকর্কয বক়ো 

এবং রাত েবকর্কয শছাকটা হয । আর েডক্ষণ শগালাকধ চ ঠিক এর ডবপরীত অবস্থার েৃঠি হয । 21 শে জনু েূয চ 

উত্তরাযকণর শেষ েীমা ককচটক্রাডিকরখার উপর শপ ৌঁছায বকল 21 শে জনু ডেনঠটকক ককচটেংক্রাডি বলা 

হয । 

  

৫.২ অক্ষকর া ও দ্রাবঘমাকর ার একঠি ককর বিবেিয উকে  ককরা।  

উ:-  অক্ষকরখাগুকলা পূণ চবৃত্ত আর দ্রাডঘমাকরখাগুডল অধ চবৃত্ত । 

  

৫.৩ সুউচ্চ বহমািয় পি বি কীভাকি আমাকদর থদকের জিিায়কুক প্রভাবিি ককর?  

উ:-  ভ্ারকতর উত্তর ডেকক প্রার্ীকরর মকতা েুউচ্চ ডহমালয পব চত অবস্থান করকছ । এই পব চত োকায েডক্ষণ 

পক্তিম – শম েুডম বাযু এখাকন বাধাপ্রাপ্ত হকয উত্তর – পূব চ ভ্ারকত প্ররু্র বৃঠিপাত ঘটায , অপরডেকক 

েীতকাকল উত্তকরর েীতল োইকবরীয বাতাে ভ্ারকত প্রকবে করকত বাধা পায । ফকল ভ্ারকত েীকতর প্রককাপ 

কম হয । 

  

৫.৪ ভূবমর ঢাি ও উচ্চিার বভবত্তকি মািভূবম ও সমভূবমর পাে বকয বিরূপণ ককরা। 

উ:-   

বভবত্ত মািভূবম সমভূবম 

ভূ্ডমর 

ঢাল  
র্ারপাকে খা়ো ঢালযুি হকয োকক l 

উপডরভ্াগ েমতল বা শঢউ শখলাকনা হকয 

োকক l 

উচ্চতা 
গ়ে েমদু্রপৃষ্ঠ শেকক ৩০০ ডমটাকরর শবডে উরু্ 

শবডে l 

গ়ে েমুদ্রপৃষ্ঠ শেকক ৩০০ ডমটাকরর কম 

উুঁরু্ l 

 

 

 ৬. িীকচর প্রশ্নগুবির উত্তর দাও :  



৬.১ থমরু অঞ্চি ও বিরক্ষীয় অঞ্চকি িায়রু উষ্মিার িারিময কীভাকি দইু অঞ্চকির িায়চুাপকক 

বিয়ন্ত্রণ ককর িা িযা যা ককরা। 

উ:-  বাযুমন্ডকলর উষ্ণতার েকে বাযুর্াপ বযস্তানপুাকত পডরবডতচত হয অে চাৎ বাযুর উষ্ণতা বা়েকল বাযুর 

র্াপ ককম এবং উষ্ণতা কমকল বাযুর্াপ বাক়ে । বায ুউষ্ণ হকল হাল্কা ও প্রোডরত হয, ফকল তার র্াপ ককম 

যায । এই কারকণ ডনরক্ষীয অঞ্চকল োরা বছর প্রখর েূকয চর তাকপ বায ুউষ্ণ ও হাল্কা হকয ডনম্নর্াকপর েৃঠি 

ককরকছ । অপরডেকক, শমরু অঞ্চকল েূয চতাকপর অভ্াকব তীব্র েীতলতার কারকণ বাযু েীতল ও েংকুডর্ত 

হকয উচ্চর্াকপর েৃঠি ককরকছ । 

  

৬.২ মাঠির দািার আকাকরর উপর বভবত্ত ককর মাঠির থশ্রবণবিভাগ করাক । প্রবিঠি থশ্রবণর একঠি 

ককর বিবেিয থিক া।  

উ:-  মাঠটর োনার আকাকরর উপর ডভ্ডত্ত ককর মাঠটকক ডতন ভ্াকগ ভ্াগ করা যায । যো :  

1. শবকল মাঠট : মাঠটর োনার আকার শমাটা  

  

2. একটল মাঠট : মাঠটর োনার আকার েূক্ষ্ম  

  

3. শোযা ুঁে মাঠট : মাঠটর োনার আকার মাঝাডর 

  

৬.৩ িীিিকদর উপর কী উকেকেয আকসায়াি িাাঁধ বিম বাণ করা হকয়বছি?  

উ:  নীলনকের ওপর বহুমুখী নেী পডরকল্পনা ককর আকোযান বা ুঁধ ডনম চাণ করা হকযকছ। পডরকল্পনাগুডল হল 

– 

i)পয চটন, ii)জলকের্, iii)বনযা ডনযন্ত্রণ,  iv) জলডবেুযৎ উৎপােন,  v)জলপডরবহন , vi)মাছ র্াষ ইতযাডে।  

আকোযান বা ুঁধ ডনম চাণ এর ফকল বনযার ডনযন্ত্রণ আরও ভ্াল হকয যায, শেকর্র জনয পাডন েরবরাহ বৃক্তি 

পায এবং জলডবেুযৎ উৎপােকনর ফকল এঠটকক ডমেকরর পডরকডল্পত ডেল্পাযকনর জনয বা ুঁধ ডহকেকব ডর্ডিত 

করা হয। 

৭. িীকচর প্রশ্নগুবির উত্তর দাও : 

৭.১ এবেয়া মহাকদকের বিরক্ষীয় ও উয় ুমরু জিিায় ুস্বাভাবিক উক্তিকদর চবরেকক কীভাকি 

প্রভাবিি ককর িা আকিাচিা ককরা।  

উ:-   

বিরক্ষীয় জিিায় ু ও স্বাভাবিক উক্তিদ ; এডেযা মহাকেকের ডনরক্ষকরখার কাছাকাডছ 10 ° উত্তর 

অক্ষকরখা শেকক 10 ° েডক্ষণ অক্ষকরখার মকধয ইকদাকনডেযা, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, ডেোপুর প্রভৃ্ডত শেকে 

ডনরক্ষীয জলবায ুশেখা যায । এই জলবাযুর অনযতম ববডেিয হকলা অডধক উষ্ণতা (বাডষ চক গ়ে উষ্ণতা 

25°-30 ° শে.) ও অডধক বৃঠিপাত (বাডষ চক গ়ে বৃঠিপাত 200-300 শেডম) । এই অডধক উষ্ণতা ও বৃঠিপাকতর 

কারকণ ডনরক্ষীয অঞ্চকল োরাবছর েবুজ পাতাযুি েি কাকির ডর্রহডরৎ অরকণযর েৃঠি হকযকছ । শমহগডন 

, শরাজউি , আযরন উি , শেগুন , আবলুে , রবার , শকাককা , ডেকঙ্কানা প্রভৃ্ডত এই অরকণযর প্রধান উক্তিে 

। 

  



উষ্ণ মরু জিিায় ুও স্বাভাবিক উক্তিদ : এডেযা মহাকেকের আরকবর মরুভূ্ডম , ভ্ারত ও পাডকস্তাকনর 

ের মরুভূ্ডম , ইরাক , ইরান , কুকযত প্রভৃ্ডত শেেগুকলাকত উষ্ণ মরু জলবায ুশেখা যায । অডধক উষ্ণতা 

(35 ° শে.) ও অডত অল্প বৃঠিপাত (10-25 শেডম) এই জলবাযুর অনযতম ববডেিয । যার প্রভ্াব এখানকার 

স্বাভ্াডবক উক্তিকের উপরও স্পি । বৃঠিপাত কম হওযার জনয এখানকার গাছগুকলার কান্ড ও পাতা শমাম 

জাতীয পোে চ ডেকয ঢাকা োকক যাকত প্রকস্বেন প্রক্তক্রযায গাকছ জল শবডরকয না যায । অডধকাংে গাছই কাুঁটা 

জাতীয হকয োকক । শযমন : কযাকটাে , বাবলা , ফডনমনো , শখজরু প্রভৃ্ডত । 

  

৭.২ আবিকা মহাকদকের বিরক্ষীয় অঞ্চি ও ভূমধযসাগর সবন্নবহি অঞ্চকির স্বাভাবিক উক্তিদ 

কীভাকি জিিায় ুদ্বারা বিয়বন্ত্রি িা িযা যা ককরা।  

উ:-   

  

উত্তরঃ  বিরক্ষীয় বচরসিুজ গাকছর অরণয: ডনরক্ষকরখার কাছাকাডছ অঞ্চকল োরাবছর গরম (২৭°শে.), 

এবং বৃঠির পডরমাণ ২০০-২৫০ শেডম.। েরােডর েূয চডকরণ আর োরা বছর বৃঠিকত এখাকন েি কাকির ঘন 

জেল েৃঠি হকযকছ। শমহগডন, শরাজউি, এবডন এই ঘন জেকলর প্রধান গাছ। পাতা ঝরাকনার ডনডেচি ঋতু 

না োকায গাছগুকলা োরাবছর েবুজ শেখায। তাই এর নাম ডর্রেবুজ গাকছর অরণয। 

ভূমধযসাগরীয় উক্তিদ: আডিকার এককবাকর উত্তর-পক্তিম ও েডক্ষণ-পক্তিম অংকে ভূ্মধযোগরীয 

জলবায ুশেখা যায। এই জলবাযু অঞকল েীতকাকল বৃঠি হয। োরা বছকর ৫০-১০০ শেডম. বৃঠি 

হয।গরমকাল বৃঠিহীন োকক। পাতায নরম শমাকমর আস্তরণ শেখা যায। জলপাই, ওক, আখকরাট, িুমুর, 

ককচ গাছগুকলা এখাকন জন্মায। গরমকাকল জকলর েন্ধাকন গাকছর মূলগুকলা অকনক গভ্ীকর র্কল যায। 

কমলাকলবু, আঙুর এইেব ফকলর বাগান খুব শর্াকখ পক়ে। 

  

 ৭.৩ ‘মািুকষর িািাবিধ ক্তক্রয়াকিাপ িদীর উপর থিবিিাচক প্রভাি থেকি’- িিিযঠির যোে বিা 

বিচার ককরা। 

উ: মানুকষর জীবকনর েকে নেীর েম্পকচ এত ডনডব়ে হকলও, মানুকষর ডকছু ডকছু কাজ নেীর স্বাভ্াডবক 

ছদকক নি ককরকছ।  

i) কৃডষ বযবস্থার প্রোর, ডেল্পাযন, নগরাযন, ইতাডে নানাভ্াকব নেীকক প্রভ্াডবত করকছ। বনযা ডনযন্ত্রকণর 

জনয নেীর পাক়ে কৃক্তিম বা ুঁধ বতডর করকল োমডযক েুফল পাওযা শগকলও শেষ পয চি তা আরও ভ্যাবহ 

বনযারই কারণ হকয উিকছ! একডেকক কৃডষজডম শেকক ধুকয আো পডলকত নেী ক্রমে ভ্রাট হকে। অনয 

ডেকক শেকর্র জকলর শজাগান ডেকত নেী ক্রমে শুডককয যাকে। 

ii) েহর, ডেল্পাঞ্চকলর বজচয জল নেীকত অবাকধ ডমকে গকয নেীর জল ক্রমে ডবষাি হকয যাকে। 

 


