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

ক) ‘মাশ ম রকʼ বলা হয় 

 (১) গৗর 

খ) উৎপাটন য়া দখা যায়----- 

  (৩) রেস মতােন 

গ) পলল ব জনীর উপিরতেলর ঢাল---- 

 (১) অবতল 

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

  (৪) জম ু

ঙ) ‘েমসাʼ শে র অথ----- 

  (৩) টিবল 

চ) ‘মালাইʼ শে র অথ------ 

  (৩) পাহাড় 

ছ) করম ল উপকূেল সৃ  দ------- 

  (২) পুিলকট 
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জ) িস ু র এক ট উপনদী----- 

  (২) াস 

ঝ) হালকা থনিবিশ  মা ট হল------ 

  (৩) ম মা ট 

ঞ) মহগিন এক কার------ 

 (১) িচরহিরৎ 

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

ক) অ  

খ)  

গ) অ  

ঘ)  

ঙ)  

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

ক) বােঘলখ  

খ) রািপডস 

গ) িভতরকিণকা 

ঘ) কংসাবতী 

ঙ) কণাটক 

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

ক) Central Arid Zone Research Institute 
খ) ভাস। 

গ) পাওেয়ল। 

ঘ) আিঁধ। 

ঙ) ল ােটরাইট। 
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৫। বাম ে র সােথ ডান  মলাওঃ       5 

   

  বাম      ডান  

  ম দ ান     ম বসিত অ ল 

পিডেম      জলধারা ও বায়ুর িমিলত কাজ 

গৗর      বায়ুর য়কায  

অপসারণগত     ধা  

আটাকামা ম ভূিম    িচিল 

 

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

পটেহালঃ 

ক) নদীর অবঘষ য় য়ায় নদীর তলেদেশ য ছােটা ছােটা গালাকার ও মসৃণ গত সৃ  
হয়, তােক ম কূপ বেল। 

উৎপি ঃ নদী বািহত িশলাখ  পাক  

খেত খেত নদী তলেদেশ নরম িশলায়  

আঘাত করেল থেম ছাট ছাট গত  

সৃ  হয়। এরপর ছাট নুিড় ঘুরেত  

ঘুরেত য় কের গতেক আরও গভীর ও  

মসৃণ কের ম কূপ গঠন কের। 

বিশ ঃ (i) পিরিধ কেয়ক সিম থেক কেয়ক িমটার হয়। 

(ii) এর মাধ েম নদীর গভীরতা বােড়। 

উদাহরণঃ ঝাড়খে  সরাইেক ার কােছ খরকাই নদীেত ম কূপ দখেত পাওয়া যায়। 

 

খ) িহমৈশলঃ ম  অ েল সমু জেল ভাসমান ও গিতশীল িবশালাকার বরেফর ূ পেক 
িহমৈশল বেল। ি নল া  ও আ াক টকা সংল  সমুে  এ িল দখা যায়।  
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উৎপি ঃ মহােদশীয় িহমবােহর িহমেরখা সমু পৃ   

হওয়ায় বরেফর ূপ সমু  জেল এেস পেড়। বরেফর 

 িনজভাের, জেলর উ চােপ বায়ু বাহ ও  

সমু ে ােতর ধা ায় অখ  িহমবােহর া ভাগ  

ভে  যায়। ক ঠন বরেফর ওজন তরল জেলর  

তলনায় ১০ শতাংশ কম হওয়ায় বরেফর চাইঁ িলর  

 ৮/৯ অংশ ডেব থেক ােতর সে  ভেস গিতশীল হেয় িহমৈশল িহসােব গেড় ওেঠ। 

ভাবঃ (১) দ্ুঘটনা- বরফচাইঁ-এর সােথ জাহােজর সংঘেষ সামুি ক দুঘটনা ঘেট। 

 (২) িহমৈশেলর ভােব ম চড়া- ম চড়া সৃ  হয়। যমন- আটলাি ক উপকূল ডগাস ব াংক। 

 

গ) ম  অ েলর মা ট লবণা — 

রাজ ান ম ভূিম ও সংল  পা াব, হিরয়ানা, জরােটর িবিভ  এলাকায় য মৃি কা দখা যায় 
তােক বেল ম  মৃি কা। 

লবনতার কারণঃ অিধক বা ীভবন- ম  অ েল গভীর বা ীভবেনর কারেণ মৃি কার 
অভ ের লবন কিশক য়ায় মগত হাের উপের উেঠ মৃি কার উপেরর ের স ত হয়। 

লবেনর পিরমানঃ অিধক বাষপীভবেনর জন  মা টেত ক ালিসয়াম, ম াগেনিসয়াম, সািডয়াম 
লবেনর ভাগ বশী। তাই মৃি কা লবণা । 

 

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

পাবত  অ ল পিরেয় নদী যখন সমভূিমেত নেম আেস তখন নদী উপত কার ঢাল হঠাৎ কেম 
যাওয়ায় নদীর বহন মতা ও বগ দুইই হঠাৎ কেম যায়। এই অব ায় পবেতর পাদেদেশ পিল, 
কাকঁর, নুিড়, বািল ভৃিত শঙ্কুর আকাের স ত হেয় য ভূিম প গঠন কের তােক পিলশঙ্কু 
বা পলল শঙ্কু বেল। 

পরবত  সমেয় পলল শঙ্কুর উপর িদেয় নদী িবিভ   

খােত বািহত হেল, তা অধেগালাকার আকৃিতেত ভাগ  

হেয় পেড়। হাতপাখার মেতা দখেত ায় গালাকার  

এই ভূিম হেলা পলল ব জনী বা পলল পাখা। এইােব  

পবেতর পাদেদেশ পলল ব জনী গেড় ওেঠ। 


