
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

শ্রেণি- ণিতীয় 

                                    ণিষয় :-    ভূগ োল 

                   একক – ভূণি,নদী ও পিবগতর কথো  

                   উপএকক -িরুদযোন পর্বন্ত  

 

1)ভূমি কাকক বকে? 

উ: আিরা পৃমিবীর যে অংকের উপকর বসবাস কমর অিবা জীবন অমিবামিি কমর, 

যসই স্থেভাগককই বকে ভূমি। 

2)ভূমি কয়প্রকার ও কী কী?  

উ: (বই পৃ: ১৯) । 

  

3) পববি বেকি কী যবাক া?  

উ: পািরিয় ভূমিরূপ ো আপনাআপমন উঁচু িকয় উকেকে ও োর উচ্চিা ১০০০ 

মিটাকরর যবমে, িাকক বকে পববি। যেিন- মিিােয়। | 4)সিিে অকপক্ষা উঁচু 

প্রস্তরিয় ভূমিরূপকক কী বকে? এর উচ্চিা কি? 

উ: পািাড় বকে। এর উচ্চিা আনুিামনক ৬০০-১০০০ মিটাকরর িকযে। 

5)িােভূমির অপর নাি কী? যকন এরূপ নাি যেওয়া িকয়কে? 

উ: িােভূমির অপর নাি কী? যকন এরূপ নাি যেওয়া িকয়কে? 

 উত্তর:- িােভূমির অপর নাি যটমবে েোন্ড। সাযারণি সিুদ্র সিিে যিকক প্রায় 

৩০০ মিটার যিকক ৬০০ মিটার উচ্চিা মবমেষ্ট ভূমিরূপ ,োর উপমরিে প্রায় সিিে 

বা সািানে যেউ যেোকনা িয় এবং চারপাে োড়া োেু িকয় িাকক, যেেকি 

অকনকটা যটমবকের িকিা িয় ,এরূপ ভূমিরূপকক িােভূমি বকে । যটমবকের িকিা 

যেেকি বকে একক যটমবে েোন্ড ও বো িয় ।ভারকির যোটনাগপুর িােভূমির 

উোিরণ । িােভূমি অঞ্চে সাযারণি েমনজ সম্পকে সিৃদ্ধ িয়। 

6) সিভূমি কাকক বকে?  



 

 

উ: ১০০-৩০০ মিটার উচ্চিামবমেষ্ট যে স্থেভাগ সববত্র সিান, উঁচু নীচু যনই িাকক 

বকে সিভূমি। যেিন- গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সিভূমি।  

7)পৃমিবীর সকববাচ্চ পববিেৃকঙ্গর নাি কী? 

উ: িাউন্ট এভাকরষ্ট(৮৮৪৮ মিটার)।  

8)ভারকি অবমস্থি একটি মগমরপকির নাি ককরা। 

উ: োইবার মগমরপি। 

9)দুটি পববকির িযেবিী মনম্ন সিিেভূমিকক কী বো িয়? 

উ: উপিেকা। 

10) পৃমিবী মবেোি একটি জেপ্রপাকির নাি ককরা। 

উ: নায়াগ্রা জেপ্রপাি। 

11)| মভসুমভয়াস কী প্রকাকরর পববকির উোিরণ? 

উ: আকেয় পববি। 

12)বামেিয় প্রান্তর কী নাকি পমরমচি? 

উ: িরুভূমি। 

13) আরব িরুভূমি এোকায় উমিে যেরা জেভাগকক কী বো িয়?  

উ: িরুেোন। 

 ১৪।ওকয়মসস কী? এগুকো যকািায় যেো োয় ? 

উত্তর:-ওকয়মসস কিার অিব িরুেোন। িরুভূমির িকযে অবমস্থি উমিে যেরা 

জেভাগকক িরূেোন  বকে।  সাযারণি িরুভূমিকি গােপাো মবকেষ যেো োয় না, 

মকন্তু িরুেোকন জকের উপমস্থমি িাকায় এোকন যেেঁজুর জািীয় মকেু গাে জন্মায় 

।আরব িরুভূমিকি এরূপ িরূেোন বা oasis যেেকি পাওয়া োয় । 
ব িঃদ্রিঃ 

➢ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যবে  ুঝদে সমসযা হয়, েদ  বিদের  ক্ত য  
Comment Box- এ পাঠাও। 

➢ বিদের িাম, শ্রেবি, ব ভাগ, ক্রবমক সংখ্যা ও শ্রযাগাদযাগ িম্বর উদেখ্ 
করদ । 

➢ আমরা সরাসবর শ্রোমাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ কদর শ্রিদ া। 
 


