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িবভাগ – ক        

 

১।  িবক িল থেক স ঠক উ র িনবাচন কেরা  :       1x10=10 

ক)  ‘মাশ ম রক ̓ বলা হয় 

 (১) গৗর, (২) ইয়াদাঙ , (৩) জউেগন, (৪) ইনেসলবাজ ক। 

খ) উৎপাটন য়া দখা যায়----- 

 (১)  পটেহাল, (২) ামিলন, (৩) রেস মতােন, (৪) এসকার ভূিম প সৃ র য়ােত। 

গ) পলল ব জনীর উপিরতেলর ঢাল---- 

 (১) অবতল, (২) পযািয়ত, (৩) উ ল, (৪) খাড়া। 

ঘ) ভারেতর িহমালয় পবেতর এক ট পাবত  িহমবাহ হল---- 

 (১) পাল, (২) িসয়ােচন, (৩) িহসপার, (৪) জমু। 

ঙ) ‘েমসাʼ শে র অথ----- 

 (১) িঢিব, (২) গ ুজ, (৩) টিবল, (৪) পাহাড়। 

চ) ‘মালাইʼ শে র অথ------ 

 (১) িগিরপথ, (২) দ, (৩) পাহাড়, (৪) মালভূিম। 

ছ) করম ল উপকূেল সৃ  দ------- 

 (১) কাে , (২) পিুলকট, (৩) িচ া, (৪) ড নাদ। 

জ) িস ু র এক ট উপনদী----- 
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 (১) িসয়ং, (২) াস, (৩) রামগ া, (৪) কাশী। 

ঝ) হালকা থনিবিশ  মা ট হল------ 

 (১) পিলমা ট, (২) লািহত মা ট, (৩) ম মা ট, (৪) কৃ মৃি কা। 

ঞ) মহগিন এক কার------ 

 (১) িচরহিরৎ, (২) পণেমাচী, (৩) সরলবগ য়, (৪) ত া জাতীয় উ দ। 

২। িন িলিখত বাক িল  হেল পােশ ‘ ʼ ও অ  হেল পােশ ‘অ ʼ লেখাঃ         1x5=5 

ক) বালুকাময় ম ভূিম তিক ােন আগ নােম পিরিচত। 

খ) িফয়ড সমু পৃ  থেক গভীর হয়। 

গ) পূবঘােটর গড় উ তা প মঘােটর চেয় বশী। 

ঘ) দি ণ ভারেতর প মঘাট পবত বৃ পাতেক অেনকটা িনয় ণ কের। 

ঙ) ল ােটরাইট মৃি কা আি ক কৃিতর। 

৩। উপযু  শ  বিসেয় শণূ ান পরূণ কেরা                           1x5=5 

ক) বুে লখ  মালভূিম ও শান নদীর মােঝ________________________ মালভূিম অবি ত। 

খ) ু  ও  দেঘ র জল পাতেক________________________ বেল। 

গ) ভারেতর ি তীয় বৃহ ম ম ানে াভ অরণ ________________________। 

ঘ) মুকুটমিনপুর বাধঁ________________________নদীর উপর িনিমত। 

ঙ) কিফ বৃ  দখা যায়________________________। 

৪। এক ট বা দু ট শে  উ র দাওঃ               1x5=5 

ক) ভারেতর ম -গেবষণােক টর নাম কী? 

খ) িহমাবাহপেৃ  আড়াআিড় ফাটল িলেক কী বেল? 

গ) য়সীমা ধারণার বতক ক? 

ঘ) কান মা টর গঠন মৗচােকর মতন? 

৫। বাম ে র সােথ ডান  মলাওঃ       5 

   

  বাম      ডান  

 ম দ ান     বায়ুর য়কায 
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 পিডেম      িচিল 

গৗর      জলধারা ও বায়ুর িমিলত কাজ 

অপসারণগত     ম বসিত অ ল 

আটাকামা ম ভূিম    ধা  

 

৬। িনেচর িলর অিত সংি  উ র দাওঃ            2x3=6 

ক) পটেহাল কী? 

খ) িহমৈশল (Iceberg) কী? 

গ) ম  অ েলর মা ট লবণা  কন? 

 

৭। িনেচর ে র সংি  উ র লখ ( িচ সহ)            1x4=4 

ক) পবেতর পাদেদেশ পলল ব জনী কীভােব গেড় ওেঠ? 

 

 


