
১. বিকল্পগুবি থেকক ঠিক উত্তরঠি বিি বাচি ককর থিখ  :  

১.১ ঠিক থ াডাঠি বিি বাচি কর— 

ক) অন্তঃককন্দ্রমণ্ডল – পদাকথ ের তরল অবস্থা  

খ) বহ ঃককন্দ্রমণ্ডল – পদাকথ ের ঘনত্ব সব োহিক  

গ) অ্যাকেকিাস্ফিযার – পবরচিি থরাকের সৃঠি 

ঘ) ভূত্বক – ললা া ও হনকককলর আহিকয  

  

১.২ রবক ও আস্ফি  পি বেমািার সৃঠি হকযকে – 

ক) ম াসাগরীয়-ম াসাগরীয় অপসারী পাতসীমানা বরাবর  

খ) ম াসাগরীয়-ম াসাগরীয় অহভসারী পাতসীমানা বরাবর  

গ) ম াকদশীয়-ম াকদশীয় অহভসারী পাতসীমানা বরাবর 

ঘ) মহাকেশীয-মহাসাগরীয অ্বিসারী পােসীমািা িরাির  

১.৩ উত্তর িারকের েিিাকগর সীমািা রকযকে – 

ক) পাহকস্তান ও শ্রীলঙ্কার সকে  

খ) থিপাি ও িুিাকির সকে  

গ) বাাংলাকদশ ও ভুটাকনর সকে  

ঘ) মায়ানমার ও শ্রীলঙ্কার সকে 

 ১.৪ ককবিীয উচ্চচাপ িিয থেকক বিরক্ষীয বিম্নচাপ িিকযর বেকক প্রিাবহে বিযে িায়ু হি – 

ক) দহিণ-পূব ে আয়নবায়়ু  

খ) উত্তর-পূি ব আযিিায়ু  

গ) দহিণ-পশ্চিম পশ্চিমাবায়়ু 

ঘ) উত্তর-পশ্চিম পশ্চিমাবায়়ু  

  

১.৫ ঠিক থ াডাঠি বিি বাচি কর — 

ক) বজ্রপাতস  প্রবল বৃষ্টি — হসরাস লমঘ  

খ) জলীয় বাকের জলকণায় পহরণত  ওয়ার প্রশ্চিয়া – বােীভবন  

গ) বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল – পব েকতর প্রহতবাত ঢাল  

ঘ) ঘূর্ বিাকের থককে সি ববিম্ন িায়ুচাপ – ঘূর্ বিাকের থচাখ 

  

১.৬ পৃবেিীর িৃহত্তম বমঠি  কির হ্রে হি – 

ক)  রণ  

খ) ইহর  

গ) স়ুবপবরযর 

ঘ) হমহশগান  



 ১.৭ ঠিক থ াডাঠি বিি বাচি কর— 

ক) হনরিীয় অঞ্চল – সূকয ের হতয েক রশ্চি  

খ) হনরিীয় অঞ্চল- বায়়ুর উচ্চচাপ  

গ) থমরু অ্ঞ্চি- িায়ুর উচ্চচাপ 

ঘ) লমরু অঞল – সূকয ের লম্ব রশ্চি  

 

১.৮ উত্তর আকমবরকার আিাস্কা থে  িিায়ুর অ্ন্তিুবক্ত ো হি – 

ক) িান্তীয় জলবায়়ু  

খ) লকরন্সীয় জলবায়়ু  

গ) ভূমিযসাগরীয় জলবায়়ু 

ঘ) েুো  িিায়ু  

  

১.৯ েবক্ষর্ আকমবরকার িাপ্লািা িেী অ্িিাবহকায অ্িবেে বিস্তীর্ ব েৃর্িূবম হি— 

ক) গ্রানচাককা 

খ) পম্পাস 

গ) লযাকনাস 

ঘ) লসলভা  

  

২. শূর্যোি পূরর্ করা: 

২.১ উত্তর-পস্ফিম িারকে প্রিাবহে একঠি োিীয িায়ু হি ___ি়ু_______ ।  

  

২.২ থকাি একঠি বিবেবি সমকয সমপবরমার্ িৃঠিপােে়ুক্ত োিগুবিকক মািবচকে 

____সমির্ বর্______ থরখার সাহাকেয ে়ুক্ত করা হয । 

  

২.৩ েবক্ষর্ আকমবরকার আস্ফি  পি বকের পস্ফিকম অ্িবেে পৃবেিীর অ্িযেম শুষ্ক অ্ঞ্চি 

____আিকামা______ মরুিূবম । 

  

৩. িাকযঠি সেয হকি ‘ঠিক’ এিং অ্সেয হকি ‘িুি’ থিখ : 

৩.১ রাস্ফেকিিা েিিাগ থেকক সম়ুকের বেকক সম়ুেিায়ু প্রিাবহে হয।  

উ:-  িুি 

  

৩.২ আকপবক্ষক আেেবার সাকে উযোর সম্পকব িযস্তাি়ুপাবেক। 

উ:-  ঠিক 

  

৩.৩  ়ুিাই-অ্গাস্ট মাকস আক ববিিায গ্রীষ্মকাি বিরা  ককর।  

উ:-  ভুল 

 

৪. একঠি িা ে়ুঠি শকে উত্তর োও : 

৪.১ বরখিার থস্ককির সাহাকেয কী পবরমাপ করা হয?  

উ:-  ভূহমককের তীব্রতা 

 ৪.২  গ্রািাইকির একঠি খবি  উপাোকির িাম থিখ। 

উ:-  কযালহশয়াম 

 ৪.৩ িারকের থকাি প্রবেকিশী থেশ মশিা উৎপােকি বিখযাে? 

উ:-  শ্রীলাংকা 

  

৫. সংবক্ষপ্ত উত্তর োও : 



৫.১ িূ-অ্িযন্তকরর থকাি স্তকর কীিাকি পৃবেিীর থচৌম্বক থক্ষকের সৃঠি হকযকে?  

উ:-  ভূ-অভযন্তকরর লকন্দ্রমন্ডকল অন্ত: লকন্দ্র মন্ডকলর চারহদকক রকয়কে বহ : লকন্দ্রমন্ডল। এই স্তকরর চাপ, 

তাপ ও ঘনত্ব লবহশ, তকব অন্ত: লকন্দ্র মন্ডকলর তুলনায় কম। প্রচণ্ড তাকপ ও চাকপ এই অাংকশর পদাথ েসমূ  

থকথকক বা সান্দ্র অবস্থায় রকয়কে। এই স্তর অি ে কষ্টিন অবস্থায় পৃহথবীর অকির চারহদকক আবতেন ককর 

চকলকে। সান্দ্র অবস্থায় থাকা ললা া প্রচন্ড গহতকত ঘ়ুরকত ঘ়ুরকত ববদ়ুযহতক লিত্র বতহর ককরকে, যা লথকক 

পৃহথবীর লচৌম্বক লিত্র সৃষ্টি  কয়কে। 

  

৫.২ পাবকস্তাকি  িকসকচর সাহাকেয কীিাকি কৃবর্কা  করা হয?  

উ:-  পাহকস্তাকনর কৃহিকাজ মূলত জলকসকচর উপর হনভেরশীল। পাহকস্তাকনর জলকসচ প্রিানত খাকলর 

মািযকম  কয় থাকক। হসন্ধ়ু  ও তার উপনদীগুকলাকত বা াঁি হদকয় জলািার বতহর করা  কয়কে। জলািারগুকলা 

লথকক একাহিক লসচ খাল কাটা  কয়কে। পশ্চিকমর শুষ্ক অঞ্চল গুকলাকত মাষ্টটর হনকচ স়ুরে লককট কযাকরজ 

প্রথার মািযকম কৃহিকিকত্র জল হনকয় যাওয়া  য়। 

  

৫.৩ উত্তর আকমবরকার থপ্রইবর সমিূবম ে়ুগ্ধবশকল্প উন্নে থকি?  

উ:-   হনকে উত্তর আকমহরকার লপ্রইহর সমভূহমর দ়ুগ্ধ হশকে উন্নহতর কারণগুহল আকলাচনা করা  কলা- 

  

১) উত্তর আকমহরকার মিযভাকগর হবস্তীণ ে সমভূহম অঞ্চকল লপ্রইহর তৃণভূহম সৃষ্টি  কয়কে, যা এই অঞ্চকলর 

দ়ুগ্ধ প্রদায়ী পশুপালকনর তথা দ়ুগ্ধ হশকের উন্নহতকত স ায়তা ককরকে। 

  

২)পশুখাকদযর লযাগান-উত্তর আকমহরকার লপ্রইহর সমভূহমকত পশু খাকদযর  উপকযাগী ল , ললাভার, আলফা 

আলফা ঘাস এবাং ভুট্টা, যব, ওট, রাই, লজায়ার ইতযাহদ  প্রচুর পহরমাকণ চাি করা  য়।ফকল এই অঞ্চকল 

দ়ুগ্ধ প্রদায়ী পশুপালকনর জনয পশু খাকদযর অভাব  য় না। 

  

৩)নাহতশীকতাষ্ণ জলবায়়ু-পশুপালকনর জনয নাহতশীকতাষ্ণ জলবায়়ু হবকশি স ায়ক।  

  

৪)জকলর লযাগান-পশুপালন ও দ়ুগ্ধ হশকে র জনয লয প্রচুর পহরমাকণ জকলর প্রকয়াজন  য় তা এখানকার 

হবহভন্ন নদী ও হ্রদ  লথকক স কজই পাওয়া যায়। 

  

৫)উন্নত পহরব ন বযবস্থা-দ়ুগ্ধজাত দ্রবয দ্রুত পচনশীল বকল লসগুহলকক খ়ুব তাডাতাহড উৎপাদন লকন্দ্র 

লথকক সাংরিণ লককন্দ্র অথবা বাজাকর হনকয় যাওয়ার জনয উন্নত পহরব ন বযবস্থার প্রকয়াজন  য়।উত্তর 

আকমহরকার লপ্রইহর সমভূহম অঞ্চকলর পহরব ন বযবস্থা উন্নত  ওয়ায় দ়ুগ্ধ হশকের উন্নহত ঘকটকে। 

  
  

৫.৪ সি থমঘ থেকক িৃঠি হয িা থকি? 

উ:-  বায়়ুকত ভাসমান জলীয় বাে ঘনীভবন প্রশ্চিয়ায় সব েপ্রথম জলকণায় পহরণত  য়। লদড লথকক হতন 

লকাষ্টট জলকণা য়ুক্ত  কল তা বৃষ্টিকণায় পহরণত  য়, যা ভূপৃকে ঝকর পকড। হকন্তু সব লমঘ লথকক বৃষ্টি  য় 

না। তার কারণগুহল  ল 

  

৬. িীকচর প্রশ্নগুবির উত্তর োও : 

৬.১ অ্বিসারী পােসীমািাকক থকি বিিাশকারী পােসীমািা িিা হয ো উোহরর্সহ িযাখযা 

কর।  

উ:-  অহভসারী পাত সীমানা বরাবর দ়ুষ্টট পাত সাংঘকি ে হলপ্ত  কল ভারী পাতষ্টট  ালকা পাকতর হনকচ প্রকবশ 

ককর এবাং পরবতীকাকল ভারী পাতষ্টট ভূগকভের উষ্ণতার সাংস্পকশ ে একস গকল মযাগমায় পহরনত  য় অথ োৎ 

হবল়ুপ্ত  য়। তাই অহভসারী পাত সীমানাকক হবনাশকারী পাত সীমানা বলা  য়। প্রশান্ত ম াসাগকরর পশ্চিম 

উপক়ু কল জাপাকনর দ্বীপসম়ু  এইভাকবই গকড উকিকে। 

  



৬.২ ‘আমা ি অ্িিাবহকার ক্রান্তীয িৃঠিঅ্রর্য ে়ুগ বম প্রকৃবের’– থিৌগবিক কারর্ িযাখযা কর । 

উ:-  উত্তরঃ আমাজন নদী অববাহ কা জ়ুকড অবহস্থত এই অরণয পৃহথবীর বৃ ত্তম ও হনহবডতাম িান্তীয় 

বৃষ্টি অরণয । হনরিকরখার উভয় পাকশ হবকশিত আমাজন নদী অববাহ কায় অহিকাাংশ স্থান জ়ুকরই ‘ 

হচর হরৎ বৃকির বনভূহম ‘ গকড ওিার কারনগুহল  ল i ) এখাকন সারাবের প্রচুর উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত  য় । 

বাহি েক গড উষ্ণতা ২৫ ° লস . – ২৭ ° লস . , বাহি েক গড বৃষ্টিপাকতর পহরমাণ ২৫০ লসহম ৩ . – ৩০০ লসহম 

। লকাকনা লকাকনা স্থাকন প্রায় ১০০০ লসহমরও লবহশ বৃষ্টিপাত  য় । ii ) প্রহতহদন বৃষ্টিপাকতর ফকল এখানকার 

গােগুকলার পাতা বকডা ও শক্ত । গােগুকলা ঘন সহন্নহবি  ওয়ায় অবকণযর তলকদকশ সূকয ের আকলা লপৌোকত 

পাকব না । লযন মকন  য় অবকণযর ওপবটা চা াঁকদায়ার মকতা ঢাকা আকে । এই অরকণয বৃি লেহণর গাকের 

সাকথ সাকথ লতাকনা পরজীবী গাে প্রচুর পহরমাকণ জন্মায় । লেহণর গাক  iii ) সূকয ের আকলা লপৌৌঁোকত না 

পারায় এই অরকণযর তলকদশ সযাতসযাকত প্রকৃহতর । দ়ুগ েম ও অপ্রস়ুকশর লসকলা অরকোর এই পহরবরণ 

ফান , ইরাক , বশবাল ও হবহভন্ন িরকনর আগাোর সাকথ সাকথ হবিাক্ত অযানাককানডা সাপ , টযারানটুলা 

মাকডসা , মাহে , মাাংসাশী হপাঁকপড , রক্তকচািা বাদ়ুড , লজাাঁক প্রভৃহত জীবজন্তু লদখা যায় । ফকল এই অরণয 

মান়ুকির প্রকবকশর পকি দ়ুঃসািয ও দ়ুগ েম প্রকৃহতর  কয় উকিকে । 

  

৬.৩ পম্পাস অ্ঞ্চিকক েবক্ষর্ আকমবরকার শসয িাণ্ডার িিা হয থকি?  

উ:-  পোস অঞ্চল  ল দহিণ আকমহরকার অনযতম কৃহি সমৃদ্ধ অঞ্চল। প্রিানত সমতল ভূপ্রকৃহত, 

নাহতশীকতাষ্ণ জলবায়়ু, বৃ দায়তন কৃহিজহম, উব ের পহল মৃহত্তকা ও বায়়ুবাহ ত ললাকয়স মৃহত্তকা, অতযাি়ুহনক 

যন্ত্রপাহতর বযব ার, ববজ্ঞাহনক পদ্ধহতকত জলকসচ, স়ুলভ ও দি কৃিককর লযাগান, কৃহিজাত দ্রকবযর 

চাহ দা ইতযাহদ অন়ুকূল প্রাকৃহতক ও অথ েননহতক অবস্থাকক কাকজ লাহগকয় দহিণ আকমহরকার পোস 

অঞ্চকল প্রচুর পহরমাকণ গম, বাহল ে, আখ, তামাক, তুকলা, হতহস, লসায়াহবন, নানা রকম শাক সবশ্চজ ও ফল 

ইতযাহদ উৎপাদন  য়। হবহভন্ন িরকনর ফসল বা শসয প্রচুর পহরমাকণ উৎপাদন  য় বকল পোস অঞ্চলকক 

দহিণ আকমহরকার শসয ভান্ডার বলা  য়। 

৭. িীকচর প্রশ্নগুবির উত্তর োও : 

৭.১ উোহরর্সহ উৎপবত্ত অ্ি়ুসাকর আকেযবশিার থেবর্বিিাগ কর।  

উ:-  উৎপহত্তর হবহভন্নতা অন়ুসাকর আকেয় হশলাকক সািারণত দ়ু’ভাকগ হবভক্ত করা যায়।  

(i) হনঃসারী হশলা ও  

(ii) উদ্ লবিী হশলা। 

  

   উদকবিী হশলাকক দ়ু’ভাকগ হবভক্ত করা যায় পাতাহলক ও উপ পাতাহলক হশলা। 

পাতাহলক হশলা – ভূগকভের বহু হনকচ অকনক বের িকর উত্তপ্ত গহলত পদাথ ে খ়ুব িীকর িীকর শীতল  কয় 

কষ্টিন  য় তাকক পাতাহলক হশলা বকল। িীকর িীকর দীঘ ে সময় িকর শীতল  ওয়ায় একদর কনা খ়ুব বড বড 

 য়। গ্রানাইট ও গযাকব্রা এই জাতীয় হশলা। 

উপপাতাহলক হশলা: ভূত্বককর লকান দ়ুব েল অাংকশ বা ফাটকলর মকিয মযাগমা পাতাহলক হশলা অকপিা দ্রুত 

শীতল  য়, হকন্তু হনঃসারী হশলার মত অত দ্রুত শীতল না  য়, তকব পাতাহলক ও হনঃসারী হশলার 

মিযাবস্থার  এই জাতীয় হশলাকক উপ পাতাহলক হশলা বকল।  বযাসল্ট এই জাতীয় হশলা। 

  

৭.২ ‘িায়ুচাপ িিযগুবির অ্িোি পবরিেবি ে়ুই থগািাকধ বর ৩০° থেকক ৪০° অ্ক্ষকরখার মাকের 

োিগুবির  িিায়ুর উপর বিকশর্ প্রিাি থেকি’– উপে়ুক্ত উোহরর্সহ বির্যঠি িযাখযা কর।  

উ:-  বায়়ুচাপ বলয়গুহলর হনয়হমত অবস্থান পহরবতেন ঘকট। এই অবস্থান পহরবতেন,দ়ুই লগালাকি ের ৩০° 

লথকক ৪০° অিকরখার মাকঝর স্থানগুহলর জলবায়়ুর ওপর হবকশিভাকব প্রভাব লিয করা যায়। এই 

অঞ্চলগুকলাকত গ্রীষ্মকাকল আয়নবায়়ু এবাং শীতকাকল পশ্চিমা বায়়ুর দ্বারা প্রভাহবত  য়। লযমন– 

  

(i) সূকয ের উত্তরায়কনর সময় ককেটীয় উচ্চচাপ বলয়ষ্টট উত্তর হদকক সকর যায়। ফকল গ্রীষ্মকাকল স্থলভাগ 

লথকক আগত উত্তর-পূব ে আয়ন বায়়ুর প্রভাকব ভূমিযসাগকরর সাংলে লদশগুকলাকত বৃষ্টিপাত  য় না বলকলই 

চকল। 



  

(ii) আবার সূকয ের দহিণায়কনর সময় ককেটীয় উচ্চচাপ বলয়ষ্টট দহিণ হদকক সকর যাওয়ায় ভূমিযসাগকরর 

উপকূলবতী অঞ্চকল দহিণ-পশ্চিম পশ্চিমা বায়়ু প্রবাহ ত  য়।এরই ফকল শীতকাকল এই অাংকশ জলভাকগর 

ওপর হদকয় বকয় আসা দহিণ-পশ্চিম পশ্চিমা বায়়ুর প্রভাকব লবহশ পহরমাকণ বৃষ্টিপাত  য়। 

   

৭.৩ বচেসহ শশকিাৎকক্ষপ িৃঠিপাে সৃঠির প্রস্ফক্রযাঠি ির্ বিা কর। 

উ:-  উত্তরঃ জলীয়বােপূণ ে আদ্রবায়়ু ভূপৃকের উপর হদকয় প্রবাহ ত  ওয়ার সময় বায়়ুপ্রবাক র গহতপকথ 

উাঁচু পা াড – পব েত – মালভূহম থাককল বায়়ুপ্রবা  লসখাকন বািা পায় এবাং উাঁচু পা াড – পব েত – মালভূহমর 

গা লবকয় উপকর উকি যায় । উপকরর শীতল বায়়ুর সাংস্পকশ ে লসই জলীয় বােপূণ ে উষ্ণ বায়়ু শীতল ও ঘনীভূত 

 কয় পব েত বা মালভূহমর প্রহতবাত ঢাকল বৃষ্টিপাত রূকপ লনকম আকস । বশলরাহশর অবহস্থহতর জনয বষৃ্টিপাত 

সাংঘষ্টটত  ওয়ার দরুন এই বৃষ্টিপাতকক বশলৎকিপ বৃষ্টিপাত বকল ।  

 
 


