১. ঠিক উত্তর নির্াচি
ব
কররা :
১.১ িীরচর যেঠি নিিহাউস গ্যাস তা হর া
(ক) N₂

(খ) O₂

(গ্) N₂O

(ঘ) H₂

১.২ যে গ্যাসঠি নিিহাউস গ্যাস এর্ং োর জ ীয় দ্রর্ণ আনিক যসঠি হর া (ক) CH₄

(খ) N₂O

(গ) CO₂

(ঘ) CFC

১.৩ যে গ্যাসঠি ওরজাি স্তররর ক্ষনত করর িা যসঠি হর া (ক) N₂

(খ) N₂O

২. িীরচর র্াকযগুন

সতয অথর্া নিথযা তা নিরূপণ কররা :

২.১ র্ায়ুিন্ডর

(গ) NO

(ঘ) NO₂

নিিহাউস গ্যারসর একঠি স্তর আরে র্র ই নিিহাউস এরেক্ট ঘিরে।

উত্তরঃ সতয
২.২ েনস

েুরয়

যপাড়ার্ার ের

সৃষ্ট CO₂ যলার্া

ওয়ানিংরয়র
ব
প্রধাি কারণ।

উত্তরঃ সতয
২.৩ পৃনথর্ীর র্ায়ুিন্ডর র প্রধাি উপাদাি গ্যাস দুঠি নিিহাউস গ্যাস িয়।
উত্তরঃ নিথযা
২.৪ উত্তপ্ত িাঠি যে ইিফ্রাররড রশ্মি যেরড় যদয় তার তরঙ্গদদঘযব সূে ব যথরক আগ্ত
ইিফ্রারররডর তরঙ্গদদরঘযর
ব যচরয় কি।
উত্তরঃ নিথযা
২.৫ কি শশ্মির অনতরর্গুনি রশ্মি যশাষরণ ওরজারির অণু অশ্মিরজি অণু ও অশ্মিরজি
পরিাণুরত যেরে োয়।
উত্তরঃ সতয

৩. সংনক্ষপ্ত উত্তর দাও :
৩.১ যলার্া

ওয়ানিংরয়র
ব
দুঠি ক্ষনতকারক প্রোর্ উরেখ কররা।

উত্তরঃ গ্লোবোল ওযোর্িংম এর ক্ষরিকর প্রভোব গুরল হলক) পৃনথর্ীর গ্ড় তাপিাত্রা র্ৃশ্মধঃ রবশ্ব উষ্ণোযন বো গ্লোবোল ওযোর্িং-এর
ম
ফলল পৃরিবী গি ২০
লোখ বছলরর ্লযে সবলেলয গর্ হলয যোলব । ১৮৮০ সোল গ্িলক ১৯৮৬ সোললর ্লযে পৃরিবীর
িোপ্োত্রো ০.৬° C গ্বলেলছ । প্রসঙ্গি উলেখে গ্য, গি ২০০০০ বছলরর িু লনোয গ্েষ েিলক রবলশ্বর
উষ্ণিো গ্বেী বৃদ্ধি গ্পলযলছ । ২০০৫ রিষ্টোব্দ রছল পৃরিবীর ইরিহোলস উষ্ণি্ বছর ।
খ) যিরু অঞ্চর র র্রে গ্ িঃরবশ্ব উষ্ণোযন বো গ্লোবোল ওযোর্িং-এর
ম
ফলল রবষুবীয ও গ্্রু
অঞ্চললর িোপ্োত্রো দ্রুি বোেলছ । ্লন করো হলে, আর ১০০ বছলরর ্লযে রহ্শেলসহ সুল্রু
কুল্রুলি জল্ িোকো স্স্ত বরফ জলল পররনি হলব । েীলি অল্প বরফ িোকলব । প্রসঙ্গি উলেখে,
১৯৭০ রিষ্টোলব্দর পর উত্তর ্হোসোগলরর বরলফর স্তর প্রোয ২৭% হ্রোস গ্পলযলছ ।
৩.২ 'নিি হাউস এরেক্ট িা থাকর
েুশ্মিসহ সিথিব কররা।

পৃনথর্ীরত প্রাণসৃঠষ্টর উপেুি উষ্ণতা সৃঠষ্ট হত িা' -

উত্তরঃ বোযু্ন্ডলল উপরিি C02, CH4, NO2, CFC, জলীযবোষ্প ইিেোরি গ্রীন হোউস গেোস পৃরিবীপৃষ্ঠ
গ্িলক রবরকররি িোপলক গ্েোষণ কলর,ফলল ভূ পৃষ্ঠ ও িোর সিংলগ্ন বোযু্ণ্ডল (15°C) উত্তপ্ত িোলক,
্োনুষসহ স্গ্র জীবজগলির গ্বেঁলে িোকোর পলক্ষ যো অনুকূল। বোযু্ন্ডলল রগ্রন হোউস গেোস গুরল
নো িোকলল গ্রীন হোউস প্রভোব ঘটি নো। এইভোলব জীবকুললর অদ্ধস্তত্ব গ্রীন হোউস প্রভোব গুরুত্বপূণ ম
ভূ র্কো পোলন কলর।
৩.৩ ওরজািস্তররর ক্ষনত হর

জীর্জগ্রতর যেসর্ ক্ষনত হরর্ তার দুঠি উরেখ কররা।

উত্তরঃ ওলজোন স্তলরর ক্ষরি হলল জীবজগলির গ্য স্স্ত প্রভোব গুরল হলব িো হল(ক) িািুরষর ওপর প্রোর্ : েো্েোর কেোন্সোর, গ্েোলখ ছোরন পেো ইিেোরি গ্রোগ হলি পোলর l
(খ) উশ্মিরদর ওপর প্রোর্ : সোললোকসিংলেষ প্রদ্ধিযো বেোহি হলব ফলল উদ্ধিি জগলির ক্ষরি
হলব।
৪. িীরচর প্রশ্ন দুঠির উত্তর দাও :
৪.১ কারচর নিিহাউরসর িরধযর র্াতাস র্াইররর র্াতারসর তু িায় অরপক্ষাকৃত গ্রি
থারক যে যে কাররণ যসগুর া র্যাখযা কররা।

উত্তরঃ কোলের গ্রীন হোউজ এর ্লযে বোিোস বোইলরর বোিোলস িু লনোয অলপক্ষোকৃি গর্ িোলক
কোরণ গুরল হল(i)কোলের গ্ভিলর িোকো বোযু বোইলরর বোযুর সিংস্পলে ম আসলি পোলর নো, যোর জনে বোযু ওই সীর্ি
িোলনর ্লযে আবি িোলক।
(ii)সূলযরম আললো গ্িলক আগি িোপ কোলের গ্ভিলর িোকো বোযুলি রকছু পরর্োণ গ্েোরষি হয এবিং
কোলের ঘলরর গ্ভিলর ভূ পৃষ্ঠ দ্বোরো রবরকররি িোপলক, রভিলরর বোযু পুনরোয গ্েোষণ কলর।
৪.২ ওরজািস্তররর পরক্ষ ক্ষনতকারক এিি একঠি গ্যারসর িাি য রখা। ওরজািস্তরর
'নেদ্র' হওয়ার প্রকৃত অথ বকী কী তা র্যাখযা কররা।
উত্তরঃ ওলজোন স্তলরর পলক্ষ ক্ষরিকোরক একটট গেোস হল CFC,
ওলজোন স্তলর রছদ্র হওযোর প্রকৃি অি হল
ম
-েীিিোপ রনযন্ত্রণ এর গ্্রেন, গ্ররিজোলরটর ইিেোরিলি
বেবহৃি গ্লোলরোললোলরো কোবনম (CFC) বোষ্পোরযি হলয স্ট্রোলটোদ্ধিযোর এর প্রলবে কলর সদ্ধিয গ্লোররন
পর্োণু উৎপন্ন কলর।এই সদ্ধিয গ্লোররন পর্োণুর দ্ধিযোয ওলজোন স্তলরর ভোঙ্গন ঘলট অিোৎ
ম রবনষ্ট
হয।
রবদ্ধিযো: CFCl3 ------→ FCl2 + Cl
03 + cl -------→ ClO +02
এইভোলব ওলজোন স্তলরর ভোঙ্গন ঘটোই হল ওলজোনস্তলর 'রছদ্র' হওযোর প্রকৃি অি ।ম

