
১. বিকল্পগুবি থেকক ঠিক উত্তরঠি বিি বাচি ককর থিক া : 

১.১ িীকচর থে প্রক্রিয়াঠি িবির্বাত প্রক্রিয়া িয় থেঠি িকিা - 

(ক) আবহববকা  (খ) নগ্নীভবন 

(গ) অগ্ন্যুদগম (ঘ) পুঞ্জিত ক্ষয় 

১.২ থে প্রক্রিয়ায় িদীিাবিত প্রস্তর ন্ড পরেস্পকরর েংঘকষ বর ফকি থেকে বগকয় িযবি, 

িাবি প্রেৃবতকত পবরণত িয়; তাকক িকি- 

(ক) অবঘর্ ষ ক্ষয় (খ) দ্রবণ ক্ষয় 

(গ) জলপ্রপবাহ ক্ষয় (ঘ) ঘষ বণ ক্ষয় 

১.৩ ঠিক থর্ািঠি বিি বাচি ককরা - 

(ক) নদীর অবিক বনম্নক্ষয় - প্লাবনভূবি 

(খ) নদীর অবিক পার্শ্ ষক্ষয় - বগবরখাত 

(গ) িদীর গবতপকে কঠিি বিিার িীকচ থকামি বিিার অিস্থাি - র্িপ্রপাত 

(ঘ) নদীর উচ্চগবততত অবিক ক্ষয়কাজ - বদ্বীপ। 

২.১ উপেযক্ত িব্দ িবেকয় িূিুস্থাি পূরণ ককরা : 

২.১.১ িরু অঞ্চতল বায়ু ও জলিারার বিবলত কাতয ষর ফতল পপবিতিতের সম্মুতখ গতে ওঠা 

সঞ্চয়জাত ভূবিরূপ হতলা িার্াদা । 

২.১.২ নদীর ক্ষয়কাতয ষর ফতল নদীখাতত সৃষ্টগতষ হতলা মন্থকূপ । 

২.২ 'ক' স্ততের সতে 'খ' স্তে পিলাও : 

উত্তরঃ 



‘ক’ স্তম্ভ ‘ ’ স্তম্ভ 

২.২.১ নদীর ক্ষয়, বহন ও সঞ্চয় কাতজর ফতল সষৃ্ট ভূবিরূপ 

২.২.২ বহিবাতহর ক্ষয়কাতজর ফতল সৃষ্ট ভূবিরূপ 

২.২.৩ বায়ুর অপসারণ সৃষ্ট গতষ 

৩. অর্শ্কু্ষরাকৃবত হ্রদ 

১.এবরটি 

২. পলা-আউি 

 

৩. িীকচর প্রশ্নগুবির েংবক্ষপ্ত উত্তর দাও : 

৩.১ মরুদুাি কীোকি েৃঠি িয়? 

উত্তরঃ িরু অঞ্চতল বায়রু অপসারণ প্রঞ্জিয়ায় দীঘ ষবদন িতর পকান একটি অঞ্চতলর বাবলরাবি 

অপসাবরত হতত থাকতল অঞ্চলটি িিি অবনবিত হতয় পেতত পেতত একসিয় পভৌিজলস্তর 

উনু্মক্ত হতয় পতে। ফতল ওই স্থাতন জলািয় সৃটষ্ট হয় এবং িিি উঞ্জিদ জতন্ম অঞ্চলটিতত িতনারি 

পবরতবি ততরী হয় । শুষ্ক িরু অঞ্চতলর িতিে এরকি স্থানতক িরুদ্দ্োন (Oasis) বতল । 

৩.২ 'উচুঁ পাি বতু উপতুকায় থিোকের উপবস্থবত পি বতাকরািীকদর েমেুার অিুতম 

কারণ।' - েংকক্ষকপ এর থেৌকগাবিক কারি িুা ুা ককরা। 

উত্তরঃপব ষত ও বহিবাতহর গাতয় পয অসংখে পিভাস থাতক পসগুবল পব ষতাতরাহীতদর অবভযাতনর 

পতথ বািার সৃটষ্ট কতর। এই ফাাঁক বা ফািলগুবল গ্রীষ্মকাতল গভীর পবরখা সৃটষ্ট কতর যা অবতিি 

করা পবি দুরূহ। কখনও পাে পভতে নীতে পতে যাওয়ার সোবনা থাতক। িীতকাতল এই 

ফািলগুবলর ওপতর হালকা তুর্ার বা বহিানী সম্প্রপাততর বরফ জতি। ফতল বরফ সতিত 

হুেিুবেতয় নীতে পতে যাওয়ার সোবনা প্রবল এবং িৃতুে প্রায় অবিাবরত।  

৪. িীকচর প্রশ্নঠির উত্তর দাও : 

মরু েম্প্রোরণ থরাকের বতিঠি উপায় উকে  ককরা। 

উত্তরঃ িরু অঞ্চতলর সম্প্রসারণ পরাতির জনে পবি বকছু বেবস্থা গ্রহণ করা যায়।। পসগুবল হল- 

১)িৃক্ষকরাপণ-িরু সম্প্রসারণ পরাতির জনে বনবব ষোতর বৃক্ষতেদতনর পবরিাণ হ্রাস করতত হতব এবং 

িরুভূবির প্রাতে খরা সহনিীল সহনিীল বৃক্ষ ও লতাগুল্ম পরাপতনর দ্বারা বগ্রণ ওয়াল ততবর কতর 

েলনিীল বাবলয়াবেগুবলতক বস্থবতিীল করতত হতব। 

২)তৃণস্তর েৃঠি-িরুভূবির সম্প্রসারতণর জনে িরু অঞ্চতলর অগভীর বাবলস্ততর খরা প্রবততরািী ঘাস 

লাবগতয় কৃঞ্জিি তৃণস্তর সৃটষ্ট করা পযতত পাতর। কারণ এই তৃণস্তর িরু অঞ্চতলর বিবথল বাবলতক পেতক 

বতল ওই বাবলর এক স্থান পথতক অনে স্থাতন উতে যাওয়ার সোবনা হ্রাস পায়়়।  

৩)পশুচারণ বিয়ন্ত্রণ-িরুভূবির প্রাতে অবনয়বিত ভাতব পশুোরণ করতল তাতদর পাতয়র খুতরর 

আঘাতত িৃবত্তকার উপবরভাগ পথতক তৃণস্তর অপসাবরত হতয় যায়।ফতল িরুভূবির সম্প্রসারণ ঘতি। 

।তাই িরু সম্প্রসারণ পরাতির জনে পশুোরতণর পবরিাণ বনয়িণ করতত হতব।  



 

৫. িীকচর প্রশ্নঠির উত্তর দাও : 

ঝয িন্ত উপতুকা ও রকে মতাকি েৃঠির প্রক্রিয়ার েবচত্র বিিরণ দাও। 

উত্তরঃ  

ঝয িন্ত উপতুকা : উপতেকায় অথ ষাৎ পাব ষতে অঞ্চতল পছাতিা পছাতিা উপ বহিবাহগুবল প্রিান 

বহিবাতহর সতে বিবলত হতয় থাতক। অবিক ক্ষয়কাতয ষর ফতল প্রিান বহিবাতহর উপতেকাটি পছাতিা 

পছাতিা বহিবাহ উপতেকাগুবলর তুলনায় অতনক বতো ও গভীর হয়। এই অবস্থায় বহিবাহ সতর 

পগতল িতন হয় পযন পছাতিা পছাতিা বহিবাহ উপতেকাগুবল প্রিান বহিবাহ উপতেকার ওপর ঝুলে 

অবস্থায় রতয়তছ। তখন এতক ঝুলে উপতেকা বলা হয়। 

   

 

ঝুলে উপতেকা 

 

 

 

  উদাহরণ:- ভারততর গাতিায়াল বহিালতয়র বদ্রীনাতথর কাতছ নর পব ষততর নীতের বদতক কুতবর 

উপতেকা এইরকি ঝুলে উপতেকার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।  

রকেমাতাকিেঃ  বহিবাতহর ক্ষয়কাতজর ফতল পয সিস্ত নানা রকি ভূবিরূতপর সৃটষ্ট হয়, রকে 

মতাকি হল তাতদর িতিে অনেতি একটি ভূবিরূপ । অতনক সিয় উপতেকার িতিে উাঁেু বেববর 

িততা কটঠন বিলাখতের ওপর বদতয় বহিবাহ প্রবাবহত হয় । অবঘর্ ষ প্রঞ্জিয়ায়  বহিবাতহর 

ক্ষয়কাতয ষর ফতল বহিবাতহর প্রবাতহর বদতক অথ ষাৎ প্রবতবাত োতল বিলাখেটি িসৃণ ও েকেতক হতয় 



ওতঠ এবং ববপরীত বদকটি বা অনুবাত োতল উৎপািন প্রঞ্জিয়ায় অিসৃণ ও খাাঁজকািা হতয় যায় । 

পাব ষতে বহিবাতহর ক্ষয়কাতজর ফতল িক্ত বিলাখতে গটঠত একবদতক িসৃণ এবং আর এক বদতক 

এবতোতখবতো এইরকি বিলাখে বা বেববতক রকে মতাকি বলা হয় । রতস িতাতন হল পাব ষতে 

অঞ্চতল বহিবাতহর ক্ষয়কাতজর একটি উতেখতযাগে বনদি ষন । 
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