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অনধিক ৩০ ধি শগে উত্তর দোও। (প্রধিধি প্রশ্নর মোন ২) 

1. পৃথিবীবযাপী জলবায়়ু পথিবর্তন বলতর্ কী ববাঝ? 
2. বপথিতেন্ট বলতর্ কী ববাঝ? 
3. ড্রােথলন কী? 
4. বথিজতার্ প্রথিয়াি োধ্যতে ভূথে থকভাতব সের্তল পথিণর্ িয়? 
5. নদীবাাঁক বা থেয়ান্ডাি কাতক বতল? 
6. অবঘর্ত প্রথিয়া কী? 
7. নদীি কাজ কী কী? 
8. থিেপ্রাচীি কাতক বতল? 
9. নদীি ববাঝা বলতর্ কী ববাঝ? 
10. ভূেধ্যসাগিীয় জলবায়়ু বক পৃথিবীি থবতনাদন জলবায়়ু বতল বকন? 
11. থিেশৈল কাতক বতল? 
12. থিেবাি কী? বকান বকান থিেবাি বিতক গঙ্গা ও যে়ুনাি উৎপথি িতয়তে? 
13. বানিাক কী? 
14. থকভাতব অশ্বখ়ুিাকৃথর্ হ্রতদি সৃথি িয়? 
15. নবীন ভথঙ্গল পবততর্ অসংখয থগথিখার্ গত়ে ওতে বকন? 
16. অধ্ঃতেপণ কাতক বতল? 
17. নদীি র্ষ্ঠঘাতর্ি সূত্র কী? 
18. সোবর্তণ বিখা কাতক বতল? 
19. থকউতসক ও থকউতেক কী? 
20. ধ্ািণ অববাথিকা কী? 
21. থিেতিখা কাতক বতল? 
22. েন্থকূপ বা পটতিাল কী? 
23. সেপ্রায় ভূথে কাতক বতল? 
24. বচিাপ়ুথি ও থৈলং এি েতধ্য দূিত্ব কে িওয়া সতত্বও দ়ুতটা জায়গাি েতধ্য 

বৃথিপাতর্ি পথিোণগর্ র্াির্েয িয় বকন? 
25. নদীি থনম্ন গথর্তর্ বকন সচিাচি বনযা বদখা যায়? 



26. বৃথিচ্ছায় অঞ্চল কাতক বতল? উদািিণ দাও। অিবা, বৃথিচ্ছায় অঞ্চল থকভাতব সৃথি 
িয়? 

27. স়ুন্দিবন অঞ্চতল নদীগুথলতর্ খাাঁথ়ে বদখা যায় না বকন? 
28. থনউফাউন্ডলযান্ড েৎসয চাতর্ি অন়ুকূল বকন? অিবা, গ্র্যান্ড বযাংক েৎসয চাতর্ি 

অন়ুকূল বকন? 
29. েরুদযাতন জনবসথর্ গত়ে ওতে বকন? 
30. নদী অববাথিকা ও জল থবভাথজকা বলতর্ কী ববাঝ? 
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31. "থিেবাতি অধ়্ুযথর্র্ অঞ্চতল ভ্রেণ থবপজ্জনক ও থবতৈর্ সর্কতর্া অবলম্বন কিতর্ 

িয়"-কািণ বযাখযা কতিা। 
32. শৈবাল সাগি কাতক বতল? অিবা, শৈবাল সাগি থকভাতব সৃথি িয়? অিবা, শৈবাল 

সাগি কী? 
33. নগ্নীভবন কাতক বতল? 
34. থসথজথগ কাতক বতল? 
35. বকন বজট থবোনগুথল স্ট্রাতটাথিয়াতিি েতধ্য থদতয় যার্ায়ার্ কতি? 
36. সেচাপতিখা বা সেতপ্রর্াি বিখা কাতক বতল? 
37. বফতিন সূত্র কী? 
38. গজতনৈীল চথিৈা কী? 
39. প্রর্ীপ ঘূণতবার্ কাতক বতল? 
40. অযালতবতিা কী? 
41. থচন়ুক কী? 
42. 'উষ্ণর্াি স্বাভাথবক হ্রাস-িাি' বা 'উষ্ণর্া হ্রাতসি স্বাভাথবক িাি' কাতক বতল? 
43. ওতজান স্ততিি সংতকাচন থকভাতব িতচ্ছ? 
44. বায়়ু অবঘর্ত েয় প্রথিয়া ভূথে বিতক সাোনয উপতি অথধ্ক কাযতকিী িয় বকন? 
45. শজব গযাস বা বাতয়া গযাস কী? 
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46. ওৈান িাথম্পং কী? 
47. থবতশ্বি উন্নর্ বদৈ গুথলতর্ থকভাতব বজতয সংগ্র্ি কিা িয়? 
48. বজতয দূর্ণ বক রৃ্র্ীয় দূর্ণ বলা িয় বকন? 
49. কৃথর্কাজ বলতর্ কী ববাঝ? 
50. প়ুনঃিপ্তাথন বন্ধন কাতক বতল? 
51. অন়ুৈািী থৈল্প কাতক বতল? 
52. িণ বা িাণ কাতক বতল? 
53. দ়ুন বলতর্ কী ববাঝ? 
54. কয়াল কী? 
55. গঙ্গাি দ়ু থট উপনদী ও দ়ু থট ৈাখা নদীি নাে বলখ? 
56. অিতকািী ফসল কী? 
57. থৈথপং লাইন ও থৈথপং বলন কী? 
58. েরুস্থথল কিাি অিত কী? এই প্রকাি নােকিতনি কািন কী? 
59. সব়ুজ থবপ্লব কী? 
60. বেঘালতয় অথর্বৃথিি কািণ কী? 
61. ভূথেেয় বা েৃথিকা েতয়ি কািণ কী? 
62. SAARC কী? 
63. ভািী ইথিথনয়াথিং থৈল্প কাতক বতল? 
64. ভািতর্ি সবতাথধ্ক ও সবতথনম্ন বর্তণথসক্ত অঞ্চল দ়ুথট বকািায় বকািায় অবথস্থর্? 
65. ভাবি অঞ্চল বলতর্ কী ববাঝ? 
66. পশ্চাদভূথে কাতক বতল? 
67. বোটি গাথ়ে থনেতাণ থৈল্পতক সংতযাজন-থভথিক থৈল্প বলা িয় বকন? 
68. িাোদা কী? 
69. পথিবিন ও বযাগাতযাগ বযবস্থাি েতধ্য প্রতভদ কী? 
70. িীিক চর়্ু ভ়ু তজ প্রকল্প কী? 
71. পথশ্চেঘাট পবততর্ি পথশ্চেঢাতল শৈতলাৎতেপ বৃথিপার্ ঘতট বকন? 
72. ইথিথনয়াথিং থৈল্প বা পূর্ত থৈল্প কাতক বতল? 



73. আয়র্ন অন়ুসাতি ভািতর্ি বৃিিে ও ে়ু দ্রর্ে বকন্দ্রৈাথসর্ অঞ্চতলি নাে কী? 
74. দথেণ ভািতর্ি বকান বকান নদীি বোিনায় বদ্বীপ আতে? 
75. ভািতর্ি চািথট বকন্দ্রৈাথসর্ অঞ্চতলি নাে বলখ? 
76. উিি ভািতর্ি নদীগুথল দথেণ ভািতর্ি নদীি েতর্া জলথবদ়ু যৎ উৎপাদতনি 

উপতযাগী নয় বকন? 
77. েযাকতোিন লাইন ও ি যািথিফ লাইন কী? 
78. ভািতর্ি উিি-দথেতণ ও পূবত-পথশ্চে থবস্তাি কর্? 
79. ভািতর্ি সবতবৃিৎ প্রথর্তবৈী ও সবতাতপো বোট প্রথর্তবৈী বদৈ দ়ু থটি নাে বলখ? 
80. বকান দ়ু থট পূবতর্ন িাজয বিতক থবথচ্ছন্ন িতয় উিিাখণ্ড ও েথত্রৈগ়ে িাজয দ়ু থট সৃথি 

িতয়তে? 
81. ব্রহ্মপ়ুত্র নতদি উৎপথি বকািায়? এি দ়ুথট উপনদীি নাে বলখ। 
82. উিি ভািতর্ি সেভূথেতক ভািতর্ি 'ৈসযভান্ডাি' বলা িয় বকন? 
83. দথেণ ভািতর্ি বয-তকাতনা দ়ু থট থগথিপতিি নাে বলখ? 
84. কৃথর্ উন্নয়তন বিলপতিি ভূথেকা কর্খাথন? 
85. বগাদাবিীি কতয়কথট উপনদী ও ৈাখা নদীি নাে বলখ? 
86. ভ়ু ি ও বিগুি কী? 
87. ভািতর্ি একথট অঞ্চতলি নাে কতিা বযখাতন থচি সব়ুজ উথিদ বলয় অবস্থান কতি। 

এই অঞ্চতলি জলবায়়ু কী ধ্িতনি িয়? 
88. খাম্বার্ উপসাগতি এতস থেতৈতে এরূপ দ়ুথট নদীি নাে বলখ। 
89. গে চাতর্ি অন়ুকূল বভৌতগাথলক পথিতবতৈি বণতনা দাও। 
90. িজ্জ়ুপি বলতর্ কী ববাতঝা? 
 

JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL 
 
91. খাথিফ ফসল কী? 
92. আিাবিী পবততর্ি পথশ্চতে েরুভূথে িতয়তে বকন? 
93. উপকূলীয় বনভূথে বা েযানতগ্র্াভ অিণয ভািতর্ি বকািায় বকািায় বদখা যায়? 
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94. স়ুন্দিবতন েযানতগ্র্াভ অিণয সৃথি িওয়াি কািণ কী? 
95. ভািতর্ি দ়ু থট কৃথর্থভথিক এবং খথন থভথিক থৈতল্পি নাে বলখ? 
96. থটকাঃ কাতিওয়া 
97. ভািতর্ি প্রিে দ়ু থট কথফ উৎপাদক িাতজযি নাে বলখ? 
98. বপতরািসায়ন থৈল্পতক 'সূতযতাদতয়ি' থৈল্প বলা িয় বকন? 
99. পবন িংস কী? 

100. আন্দাোন ও থনতকাবি দ্বীপপ়ুি এবং পথশ্চেঘাট পবততর্ি পথশ্চেভাতগ থচিিথিৎ 
বনভূথে গত়ে উতেতে বকন? 

101. কাপতাস বস্ত্র বয়ন থৈল্পতক থৈক়ে আলগা থৈল্প বতল বকন? 
102. ভূশবথচত্রসূচক োনথচতত্রি শবথৈিয গুথল বলখ? 
103. ভূশবথচত্র সূচক োনথচত্র কী? 
104. উপগ্র্ি থচতত্রি বযতকাতনা দ়ু থট গুরুত্ব বলতখা। 
105. ভূর্েলয় উপগ্র্ি কী? 
106. বটাতপা োনথচত্র বা বদভূথেরূপ থকভাতব ব়ুঝতব? 
107. ভূশবথচত্রয সূচক োনথচতত্রি প্রতয়াজনীয়র্া বা উতেৈয বলখ? 

 
ধনগের প্রশ্নগুধলর উত্তর দোও। (প্রধিধি প্রগশ্নর মোন ৩) 

1. আবিাওয়া ও েয়ীভবতনি েতধ্য পািতকয বলখ? 
2. কী কী ভাতব জলপ্রপার্ গথের্ িতর্ পাতি? 
3. আতপথেক আদ্রর্া বলতর্ কী ববাঝ? 
4. নদীি ৈথক্ত বকান বকান থবর্তয়ি উপি থনভতিৈীল র্া উতিখ কতিা। অিবা, নদীি 

ৈথক্তি সতঙ্গ নদীি কাতজি সম্পকত থক বলখ। অিবা, নদীি বিন েের্াি থনধ্তািণ 
গুথল কী কী? 

5. বজায়ািভাটাি স়ুফল ও ক়ু ফল গুথল বলখ। অিবা, বজায়াি ভাটাি ফলাফল গুথল 
বলখ। 

6. অশ্ব অোংৈ বলতর্ থক ববাঝ? 
7. থনিেীয় অঞ্চতল পথিচলন বৃথি িয় বকন? 



8. নদীি বোিনায় বদ্বীপ সৃথিি অন়ুকূল বভৌতগাথলক অবস্থা থবতের্ণ কতিা? 
9. থগথিখার্ ও কযাথনয়ন এি েতধ্য পািতকয উতিখ কতিা? 
10. ইয়ািদাং ও বািখান-এি েতধ্য প্রতভদ কী? 
11. েরুভূথে সম্প্রসািতণি কািতণ কী কী সেসযাি সৃথি িতচ্ছ। অিবা, েরুভূথে 

সম্প্রসািতণি ফলাফল গুথল কী কী? 
12. বদ্বীপ সৃথি িওয়াি অন়ুকূল পথিতবৈ উতিখ কতিা। অিবা, বদ্বীপ গত়ে ওোি জনয 

প্রতয়াজনীয় থর্নথট ৈর্ত সংতেতপ আতলাচনা কতিা। 
13. শবপিীর্য উিাপ বলতর্ কী ববাঝ? 
14. ওতজানস্তি ধ্বংতসি ফলাফল বলখ? 
15. বায়়ুচাপ বলতয়ি সীো পথিবর্ততনি কািণ কী? 
16. দথেণ বগালাতধ্ত পথশ্চো বায়়ু ও উিি বগালাতধ্ত পথশ্চো বায়়ু অতপো অথধ্কর্ি ববগ 

প্রবাথির্ িয় বকন? অিবা, পথশ্চো বায়়ুতক বকন প্রবল পথশ্চো বায়়ু বলা িয়? 
17. গৃিস্থাথলি বজতয পদািত বলতর্ কী ববাঝ? গৃিস্থাথলি বজতয পদািত গুথলি প্রকািতভদ 

সম্পতকত ধ্ািণা দাও। 
18. বতজতযি প়ুননতথবথকিণ বলতর্ কী ববাঝায়? 
19. 'স্বচ্ছ ভাির্ অথভযান' সম্পতকত কী জান? 
20. থবদযালতয় আেিা থক থক ধ্িতনি বতজতযি সম্ম়ুখীন িই? 
21. শবদ়ু যথর্ন বজতয কী? 
22. গযাসীয় বজতয থনয়ন্ত্রতণি উপায় গুথল কী কী? 
23. থচথকৎসা সংিান্ত বজতয পদািত সম্পতকত থক জাতনা? 
24. ধ্ািণতযাগয উন্নয়ন কাতক বতল? 
25. গঙ্গা অযাকৈন প্লযাতনি কেতসূথচ গুথল কী কী? 
26. দ়ুগতাপ়ুিতক 'ভািতর্ি রূঢ়' বলা িয় বকন? 
27. বেৌস়ুেী বায়়ুি ওপি বজট বায়়ুি প্রভাব বযাখযা কতিা? 
28. ভাির্বতর্ত নগিায়ন সম্পতকত যা জাতনা বলতখা। এবং এি কািনগুথল সংতেতপ 

আতলাচনা কি। 



29. বহুে়ুখী নদী পথিকল্পনাি গুরুত্ব বলতখা। বহুে়ুখী নদী পথিকল্পনা গ্র্িণ কিা 
প্রতয়াজন বকন? 

30. উিি ভািতর্ বৃিৎ সেভূথেি উৎপথি থকভাতব িতয়তে? 
31. ব্রহ্মপ়ুত্র নদ বনযাপ্রবণ বকন? অিবা, অসতে প্রথর্বেি বনযা িয় বকন? 
32. গঙ্গা নদীি গথর্পি বণতনা কতিা? 
33. বিকানরযাপ বলতর্ থক ববাতঝা? অিবা, দথেণার্য লাভা োলভূথে সম্পতকত যা জাতনা 

সংতেতপ বলখ? 
34. কৃথর্ কাতজি জনয ভািতর্ি জল বসতচি প্রতয়াজন িয় বকন? 
35. ভািতর্ বনযাি কািণগুথল আতলাচনা কতিা? 
36. িি েরুভূথেি সৃথিি কািণ কী? 
37. বেৌস়ুেী থবতিািণ কী? 
38. ভািতর্ি জলবায়়ুতর্ অিতণযি অবদান উতিখ কতিা? 
39. ভািতর্ অথর্ ঘনবসথর্ি কািণগুথল উতিখ কতিা? 
40. ভাির্ীয় বিলপতিি সেসযা গুথল কী কী? 
41. কিেন্ডল উপকূল র্িা র্াথেলনা়ে়ু তর্ বেতি দ়ুবাি বৃথিপার্ িয় বকন? অিবা, 

কিেন্ডল উপকূতল ৈীর্কাতল বৃথিপাতর্ি কািণ কী? 
42. কাপতাস চাতর্ি অন়ুকূল বভৌতগাথলক পথিতবৈ সম্বতন্ধ আতলাচনা কতিা? 
43. ভািতর্ি প্রায় খিা ও বনযাি প্রাদ়ুভতাব বদখা যায় বকন? 
44. ভািতর্ি কৃথর্ি গুরুত্ব বলতখা? 
45. অন্তজতাল বা ইন্টািতনট। অিবা, আধ়্ুথনক বযাগাতযাগ বযবস্থায় ইন্টািতনতটি ভূথেকা 

বলতখা? 
46. ভািতর্ থকভাতব অিণয সংিেণ কিা যায়? 
47. ৈসযাবর্তন কৃথর্ বলতর্ কী ববাঝ? 
48. উষ্ণ েরু অঞ্চতলি স্বাভাথবক উথিতদি শবথৈিয গুথল উতিখ কতিা? 
49. পথশ্চে ভািতর্ বপতরািসায়ন থৈতল্পি একতদৈীভবতনি কািণগুথল বলতখা? 
50. থিোলয় পবততর্ি থবথভন্ন অংতৈি স্বাভাথবক উথিদ থবথভন্ন প্রকৃথর্ি বকন? 



51. ভািতর্ি বনভূথে বক কয় ভাতগ ভাগ কিা যায় ও কী কী? অিবা, ভািতর্ি 
স্বাভাথবক উথিদ বলতয়ি নাে বলখ? 

52. উপগ্র্ি থচতত্রি শবথৈিয বলখ? 
53. ভািতর্ি উপগ্র্ি থচত্র বকান বকান কাতজ বযবিাি কিা িয়? 
54. ভূশবথচত্রসূচক োনথচতত্র বযবহৃর্ থবথভন্ন বেল সম্পতকত বলখ? 
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ধনগের প্রশ্নগুধলর উত্তর দোও। (প্রধিধি প্রগশ্নর মোন ৫) 

1. বায়়ুেণ্ডতলি রতপাথিয়াি ও স্ট্রযাতটাথিয়াি স্তি সম্পতকত সংতেতপ আতলাচনা কতিা। 
2. পৃথিবীি বায়়ুিচাপ বলয়গুথলি সতঙ্গ থনয়র্ বায়়ুপ্রবাতিি সম্পতকত সংতেতপ বযাখযা 

কতিা। অিবা, ভূেন্ডলীয় বায়়ুচাপ বলতয়ি সতঙ্গ সম্পকত থনতদতৈ কতি বায়়ুপ্রবাতিি 
বেণীথবভাগ কতিা। 

3. বিােথিয়াি ও বিশটতিাথিয়াতিি েতধ্য পািতকয থনরূপণ কতিা। 
4. ভূেধ্যসাগিীয় জলবায়়ু অঞ্চতলি অবস্থান এবং জলবায়়ুি শবথৈিয গুথল আতলাচনা 

কতিা। 
5. জলবায়়ু পথিবর্তন থকভাতব বলািাচ়ো, বঘা়োোিা বা থনউে়ুি দ্বীপতক প্রভাথবর্ 

কতিতে? 
6. নদীি েয় কাতযতি ফতল সৃি ভূথেরূপ গুথল বণতনা কতিা? 
7. বায়়ুেণ্ডতলি বায়়ুি চাতপি র্াির্তেযি কািণগুথল কী কী? 
8. পৃথিবীি বায়়ুি চাপ বলয় গুথলি পথিচয় দাও এবং সৃথিি কািণ আতলাচনা কতিা। 
9. থিেবাতিি েয়কাতযতি ফতলি সৃি ভূথেরূপ এি বণতনা দাও। 
10. িতস ের্াতনা ও ড্রােথলতনি েতধ্য পািতকয কতিা। 
11. সে়ুদ্রতরার্ সৃথিি কািণ আতলাচনা কতিা। 
12. জল সংিেণ কাতক বতল? জল সংিেতণি গুরুত্ব বা প্রতয়াজনীয়র্া উতিখ কতিা 
13. চা উৎপাদতন উপতযাগী বভৌতগাথলক পথিতবৈ কী কী? অিবা, চা উৎপাদতন 

উপতযাগী প্রাকৃথর্ক পথিতবৈ বণতনা কতিা। 
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14. ভাির্ীয় কৃথর্ি সেসযা ও র্াি সোধ্ান সম্পতকত বলখ। 
15. উিতিি সেভূথে অঞ্চতলি ভূপ্রকৃথর্ি থববিণ দাও। অিবা, ভািতর্ি বয-তকান 

একথট প্রকৃথর্ি থবভাতগি ভূপ্রকৃথর্ি থববিণ দাও। 
16. ভািতর্ি থবথভন্ন অঞ্চতল থকভাতব জলতসচ কিা িয় বণতনা কতিা। অিবা, ভািতর্ 

বযবহৃর্ জলতসচ পদ্ধথর্ গুথলি থববিণ দাও। 
17. ১৯৪৭ বিতক ১৯৫০ থিস্টাব্দ পযতন্ত ভািতর্ি িাজয প়ুনগতেন সম্পতকত আতলাচনা 

কতিা। অিবা, ১৯৪৭ বিতক ১৯৫০ থিস্টাব্দ পযতন্ত ভািতর্ি িাজশনথর্ক কাোতো 
আতলাচনা কতিা। 
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18. ভািতর্ি অিতনীথর্তর্ বিলপতিি গুরুত্ব বলতখা বা ভািতর্ি অভযন্তিীণ পথিবিন 

বযবস্থায় বিলপতিি অবদান কর্খাথন? 
19. ভািতর্ি পথশ্চোঞ্চতল কাপতাস-বয়ান থৈতল্পি বকন্দ্রীভবতনি কািণগুথল কী? অিবা, 

ে়ুম্বাই ও আতেদাবাদ অঞ্চতল কাপতাস-বয়ন থৈতল্পি একতদৈীভবতনি কািণগুথল 
বযাখযা কি। 

20. েৃথিকা েতয়ি কতয়কথট েন়ুর্যসৃি কািণ বলখ? 
21. ভািতর্ জলবায়়ুি শবথচতত্রি কািণ কী? 
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