
১. বিকল্পগুবি থেকক ঠিক উত্তরঠি বিি বাচি ককর থিক া : 

বিরক্ষীয়তকি অিবিত বিষুিকর ার অক্ষাাংশ হকিা- 

(ক) ৯০° 

(খ) ৬০° 

(গ) ০° 

(ঘ) ৩০° 

 ১.২ ঠিক থ াডাঠি বিি বাচি ককরা – 

ক) ভঙ্গিল পর্ বত – র্যারেন 

খ) সূ্তপ পর্ বত – ঙ্গিমালয় 

গ) আরেয় পর্ বত – সাতপুো 

ঘ) ক্ষয় াত পি বত – আরািল্লী 

 ১.৩ বশিামধ্যি  বিক র সকে অক্সিক কির রাসায়বিক বিক্সিয়ায় থে আিহবিকার সাংঘঠিত 

হয় তা হকিা – 

ক) অিাের াজন 

খ) আর্দ্ব-ঙ্গর্রেষণ 

গ) জলর াজন 

ঘ)  ারণ 



 ১.৪ উত্তরিকের িদীগুবির একঠি অিযতম বিবশষ্ট্য হকিা – 

ক) নদীগুঙ্গল খেররাতা নয় 

 ) িরফগিা  কি পুষ্ট্ 

গ) নদীগুঙ্গলে অসংখয শাখানদী 

ঘ) অঙ্গিকাংশ নদী পশ্চিমর্াঙ্গিনী 

 2. স্তম্ভ থমিাকিা : 

‘ক’ স্তম্ভ ‘ ’ স্তম্ভ 

২.১ কু্ষর্দ্কণা ঙ্গর্শেণ ii) উষ্ণ মরু অঞ্চল 

২.২ কানাডা iv) মিারদশীয় শীল্ড মালভূঙ্গম 

২.৩ এলািার্াদ i) ভােতীয় প্রমাণ সময় 

২.৪ র্ীেভূম iii) োঢ় অঞ্চল 

 ৩. সাংবক্ষপ্ত উত্তর দাও : 

৩.১ কী কারকণ কািবিশা ী হয়? 

উ:-  সািােণত চৈরেে শশরষ এর্ং চর্শাখ মারস সূ ব পশ্চিমর্ি ও তাে দঙ্গক্ষরণ র্রিাপসাগে ও ভােত 

মিাসাগরেে ওপে খাডাভারর্ ঙ্গকেণ শদয়। ভূপৃষ্ঠ অতযঙ্গিক গেম িরল র্াতাস িালকা ও অঙ্গিঙ্গতশীল িরয় 

পরড। উত্তপ্ত িালকা র্াতাস শসাজা উপরে উরে শীতল িরয় ঙ্গকউমুলাস শমঘ সৃষ্টি করে। র্ায়ুমন্ডরলে 

অঙ্গিেতা অর্যািত থাকরল ঙ্গকউমুলাস শমঘ উল্লম্বভারর্ ঙ্গকউমুরলাঙ্গনম্বাস নামক কারলা শমঘ গেন করে এর্ং 

পের্তী সমরয় র্জ্রঝরডে সৃষ্টি করে। সািােণ ঝরডে সরি এই ঝরডে প্রিান পাথ বকয িরে এ ঝরডে সরি 

সর্সময়ই ঙ্গর্দুযৎ ৈমকায় ও র্জ্রপাত িয়। 

 ৩.২ আিহবিকাকরর দঠুি ফিাফি উকল্ল  ককরা। 

উ:-   াঙ্গিক ও োসায়ঙ্গনক আর্িঙ্গর্কাে একসারথ কাজ কেরলও এক এক জলর্ায়ুরত এক এক প্রকাে 

আর্িঙ্গর্কারেে প্রািানয শদখা  ায় এর্ং শসই মরতা তাে ফলাফলও ঘরে থারক। 

আর্িঙ্গর্কারেে ফলাফল িল- 

i. মৃঙ্গত্তকা সৃষ্টি 

ii. শেরগাঙ্গলথ গেন 

iii. ঙ্গশলায় ফােল ও ভাঙন সৃষ্টি 

iv. নদী, ঙ্গিমর্ারিে দ্বাো িরসে সম্ভার্না ঘরে 

v. ঙ্গশলাখন্ড মূল ভূঙ্গম শথরক আলগা িরয়  ায় 



 ৪. িীকচর প্রশ্নঠির উত্তর দাও : 

৪.১ সূ্তপ পি বকতর বতিঠি বিবশষ্ট্য থিক া। 

উ:-  সূ্তপ পর্ বরতে ঙ্গতনষ্টে চর্ঙ্গশিয িরলা – 

i. সূ্তপ পূর্ বত ভূ-পৃষ্ঠ শথরক িোৎ মাথা তুরল দা াঁডায়। তাই এরদে উভয় পার্শ্ ব খাডা ঢাল ঙ্গর্ঙ্গশি িয়। 

ii. সূ্তপ পর্ বরতে শীষ বরদরশে আকৃঙ্গত ৈযাপ্টা িয়। 

iii. সূ্তপ পর্ বরতে উচ্চতা ও ঙ্গর্স্তাে ভঙ্গিল পর্ বরতে তুলনায় কম িয়। 

 ৫. িীকচর প্রশ্নঠির উত্তর দাও : 

৫.১ ভূ ািককর সাহাকেয কীভাকি পৃবেিীপৃকের থকাকিা িাকির অিিাি বিণ বয় করা হয়? 

উ:- ভুপৃষ্ঠি সমমারনে অক্ষাংরশে ঙ্গর্ঙ্গশি িানগুরলা শ াগ করে পূর্ ব-পশ্চিরম অক্ষরেখা অঙ্কন কো সম্ভর্ 

িরয়রে। র্দ্াঙ্গঘমা ঙ্গর্ঙ্গশি িানগুরলা শ াগ করে উত্তে দঙ্গক্ষরণ র্দ্াঙ্গঘমারেখা অক্ষন কো িরয়রে। এো পেস্পরেে 

সরি লম্বভারর্ অর্িান করে পৃঙ্গথর্ীরক শর্িন করে জাল র্া ঙ্গিড অথ বাৎ শভৌরগাঙ্গলক জালক (Geographical 

Grid)গেন করেরে। এই পদ্ধঙ্গতরত দুষ্টে উপারয় অর্িান ঙ্গনণ বয় কো  ায়- 

 i. স্বল্প পঙ্গেসে িারনে শক্ষরে কত ঙ্গডঙ্গি অক্ষরেখা কত ঙ্গডঙ্গি র্দ্াঙ্গঘমারেখা ওই ঙ্গনঙ্গদবি িারন শেদ করেরে শসই 

শেদঙ্গর্ন্দ ুর্া িানাঙ্ক ঙ্গর্ন্দইু ওই িারনে প্রকৃত অর্িান। শ মন কলকাতা 22°24′ উত্তে অক্ষরেখা ও 88°30′ পূর্ ব 

র্দ্াঙ্গঘমা শেখায় শেদ ঙ্গর্ন্দরুত অর্ঙ্গিত।  

 ii. শকারনা শদশ র্া অঞ্চরলে শক্ষরে ওই শদশ র্া অঞ্চল উত্তরে র্া দঙ্গক্ষরণ কত ঙ্গডঙ্গি অক্ষরেখা এর্ং পূরর্ ব ও 

পশ্চিরম কত ঙ্গডঙ্গি র্দ্াঙ্গঘমারেখাে মরিয অর্ঙ্গিত শসোরকই ওই িারনে প্রকৃত অর্িান র্রল। শ মন ভােত 

দঙ্গক্ষরণ ৪°4′ উত্তে অক্ষরেখা শথরক উত্তরে 37°6′ উত্তে অক্ষরেখা প বন্ত এর্ং পশ্চিরম 68°7′ পূর্ ব র্দ্াঙ্গঘমা 

শথরক 97°25′ পূর্ ব র্দ্াঙ্গঘমাে মরিয অর্িান কেরে। 
 


