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                     অধ� বািষ�কী 
 
                        ভূেগাল 
 
 
 
�ােমর কথা (পৃ: ১১-১৫) ও শহেরর কথা (পৃ: ১৬-১৮) 
 
 
পূণ�বােক� উ�র দাও:- 
 
�: এক� আদশ� �ােমর কী কী �বিশ��  �দখা যায়? 
উঃ: সুগ�ত িবদ�ালেয় িশ�া ব�ব�া, িচিকৎসার জন� 
�া��েকে�র ব�ব�া, বাজার-হাট ও �দাকােন �কনােবচার 
ব�ব�া, �যাগােযােগর জন� ডাকঘর, ভােলা রা�া ও 
যানবাহেনর ব�ব�া �ভৃিত আদশ� �ােম �দখা যায়। এছাড়াও 
�যখােন সৎ িশি�ত ও স�ল মানষু একসােথ বসবাস কের 
তােকই আদশ� �াম বলা যায়। 
 
�: শহর �থেক িক িক িজিনস �ােম যায়? 
উ: পৃ�া ১৮ 
 



�: শহেরর িবেশষ� কী? 
উঃ: পৃ�া ১৬ 
 
�: শহেরর �িত �লােকর এত আ�হ �কন? 
উঃ পৃ�া ১৭ 
 
�: জীিবকা বলেত  কী �বাঝ? 
উঃ মানষু তার সংসার চালােনার খরচ সং�হ করার জন� �য 
সম� কাজ কের অথ� উপাজ� ন কের, �সই সকল কাজেকই তার 
জীিবকা বলা হয়। 
 
�: �জ�া �িসং শহেরর রা�ায় �কন থােক? 
উ: �জ�া �িসং িদেয় রা�া পারাপার করেল মানেুষর িবপেদর 
ঝঁুিক অেনক কেম যায়। তাই �জ�া�িসং িদেয়ই সব সময় 
রা�া পারাপার করা উিচত। 
 
�: শহের �ািফক পুিলশ �কাথায় থােকন ও তােদর কাজ কী? 
উ: বড় রা�ার �মােড় �মােড় �ািফক পুিলশ থােকন ও 
যানবাহন িনয়�ণ কেরন। 
 
�: শহের থাকার সুিবধা কী? 
উ: পৃ�া ১৭  
 



�: �াম ও শহেরর মেধ� তফাৎ কী? 
উ:                  �াম 
ঘরবািড়:  
১) �ােমর �বিশরভাগ বািড় কাঁচা। মা� বা ইেটর �দওয়াল 
এবং খড়, টািল বা �েনর চাল। 
�যাগােযাগ ব�ব�া : 
২) �ােমর রা�া কাঁচা ইট বা মা� �তির। 
যানবাহন : 
৩) �ােম গ�র গািড়, সাইেকল,ভ�ান, ির�া �ভৃিত চেল। 
উৎপ� �ব� : 
৪) �ােম টাটকা শাকসবিজ ও ফল পাওয়া যায়। 
দষূণ : 
৫)  �ােম �খালা মাঠ, পু�র ও �চুর গাছপালা থাকায় বায়ু হয় 
দষূণম�ু। 
 
                      শহর 
ঘরবািড়: 
১)  শহেরর �বিশরভাগ বািড় পাকা।  ইট, বািল, িসেম� এর 
�দওয়াল এবং ঢালাই ছাদ থােক। 
�যাগােযাগ ব�ব�া: 
২)  শহেরর রা�া পাকা, িপচ বা �খায়ার �তির। 
যানবাহন: 
৩)  শহের বাস, লির, �াম,ট�াি�, পাতালেরল �ভৃিত চেল। 



উৎপ� �ব�: 
৪)  শহের প�ােকটজাত খাবার �বিশ পাওয়া যায়। 
দষূণ: 
৫)  শহের গািড় ও কলকারখানার �ধাঁয়ায় বায়ু হয় দিূষত। 
 
[িবেশষ ��ব�:  বই ভােলা কের িরিডং পেড় মখু� করেত 
হেব।] 
 


