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SRI RAMAKRISHNA ASHRAMA INSTITUTE (HIGH SCHOOL) 
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2020-21 

                     Full-40 

           

বিভাগ – ক       

   

 

১।  বিকল্পগুবি থেকক সঠিক উত্তর বিি বাচি ককরা         1x10=10 

ক) পৃবেিীর পবরবি প্রেম বির্ বয় ককরি------- 

 (৪) এরাক াসকেবিস। 

খ) পৃবেিীর পবরক্রমর্ থিগ থসকককে প্রায়------ 

(১) ৩০ বকবম 

গ) বিম্নবিবখত অক্ষকরখাঠ র থকন্দ্র ও পৃবেিীর থকন্দ্র একই স্থাকি রকয়কে---- 

(১) বিরক্ষকরখা 

ঘ) ১0 অন্তর থমা  দ্রাবঘমা---- 

 (২) ৩৬০ঠ  

ঙ) বিরক্ষীয় অঞ্চি অকপক্ষা থমরু অঞ্চকি থ ািক ঘবি----- 

(১) দ্রতু চকি 

চ) NHPC এর স র  প্তর----- 

(১) হবরয়ািা 

ে) বিম্নবিবখত থকািঠ  কয়িা উকত্তািক সংস্থা---- 

 (৩) CIL 
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জ) িায়িাবিিার অবিকাংশ থিাহা রপ্তাবি করা হয়------ 

 (৩) বিশাখাপত্তিম িন্দর ব কয়। 

ঝ) পশ্চিমিঙ্গ পাম্প থটাকরজ জিবি ুুৎ থকন্দ্র স্থাবপত হকয়কে----- 

 (২) পুরুবিয়া 

ঞ) বিম্নবিবখত থকািঠ  অফুরন্ত সম্প ------ 

 (৩) সূর্ ববকরর্ 

২। বিম্নবিবখত িাকুগুবি শুদ্ধ হকি পাকশ ‘শু’ ও  ‘অশুদ্ধ ’ হকি পাকশ ‘অশু’ থিকখাোঃ         1x5=5 

ক) শু 

খ) শু 

গ) অশু 

ঘ) শু 

ঙ) বিরক্ষকরখা থেকক উত্তকর িা  বক্ষকর্ ১0 দ্রাবঘমা িুিিাকি  রূত্ব িাকি। 

৩। উপর্ুক্ত শব্দ িবসকয় শূর্ুস্থাি পূরর্ ককরাোঃ              1x5=5 

ক) ৮২0৩০’ 

খ) থকন্দ্রাবতগ িি 

গ) মঙ্গি 

ঘ) ব্লাট ফাকি বকস 

ঙ) পঞ্চম 

৪। একঠ  িা  ুঠ  শকব্দ উত্তর  াওোঃ                1x5=5 

ক) মকরসংক্রাবন্ত 

খ) Principia 

গ) বিগিয় 

ঘ) বিগিাই  

ঙ) কামুবখ 
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৫। িাম ব ককর সাকে িাি স্তম্ভ থমিাওোঃ               1x5=5 

 

               িামব ক            িািব ক 

থিকমশ্চক্র াস      পৃবেিী চুাপ্টা 

 কিবম       পৃবেিীর মািবচত্র 

মুাকগিাি      পৃবেিী পবরভ্রমর্ 

রাকসি ওয়াকিস     থিি থফািব থিকভি পরীক্ষা 

জাাঁ বরচার      থ ািক ঘবি 

 

৬। বিকচর প্রশ্নগুবির অবত সংবক্ষপ্ত উত্তর  াওোঃ                        2x3=6 

ক) কক্ষপকের  ুঠ  বিবশষ্ট্ুোঃ 

(১) অিস্থািগত বিবশষ্ট্ুোঃ পৃবেিীর থমরুকরখা কক্ষপকের  

সকঙ্গ ৬৬১/২
0 থকাকর্ এিং বিরক্ষীয়তি কক্ষতকির  

সকঙ্গ ২৩১/২
0  থকাকর্ অিস্থাি করকে। 

(২) ব ঘ বুোঃ কক্ষপেঠ  উপিৃত্তাকার ও এর ব ঘ বু প্রায়  

৯৬ থকাঠ  বকবম। 

 

খ) বিরক্ষকরখার থকন্দ্র এিং পৃবেিীর থকন্দ্র একই। পৃবেিীর থকন্দ্র ও বিরক্ষীয় তকির সাকে 

বিরক্ষকরখায় অিবস্থত স্থাকির থকাকিা থকার্ উৎপন্ন হয় িা। বির + অক্ষ অে বাৎ   অকক্ষান্নবত 00 

হওয়ায় থরখাঠ র িাম বিরক্ষকরখা হকয়কে। 

বিষুিকরখা হওয়ার কারর্োঃ বিষুি (Equinox) কোঠ র  

অে ব সমাি রাশ্চত্র (qui = equal, nox = night)।  

োয়ািৃত্ত সারািের বিরক্ষকরখার সাকে উল্লম্বভাকি  

অিস্থাি করায় বিরক্ষকরখায় রাশ্চত্র ও ব ি ঠিক ১২ ঘন্টা  

হয়। রাশ্চত্র ও ব কির ব ঘ বু সমাি হওয়ায় বিরক্ষকরখার  

অপর িাম বিষুিকরখা। 
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গ) ভারকতর জিবি ুুৎ উৎপা কির সমসুাগুবি হিোঃ 

উৎকসর বিক  বি ুুৎককন্দ্র স্থাপিোঃ জিবি ুুৎ থকন্দ্রগুবি খরকরাতা ি ী িা জিপ্রপাকতর বিক ই 

গকি তুিকত হয়। ফকি বশল্পককন্দ্র  শহর  িগর প্রভৃবত স্থাকি বি ুুৎ পবরিহর্ করা থর্মি 

অসুবিিাজিক  থতমবি িুয়সাকপক্ষ। 

অবিক প্রােবমক িুয়োঃ িহুমুখী ি ী পবরকল্পিার মািুকম জিবি ুুৎ প্রকল্প স্থাপি অতুন্ত িুয়িহুি  

ফকি আমাক র থ কশ পবরকল্পিা অিুর্ায়ী সঠিক সমকয় বি ুুৎককন্দ্র স্থাপকির কাজ থশষ হয় িা। 

 

৭। বিম্নবিবখত প্রকশ্নর সংবক্ষপ্ত উত্তর  াও ( বচত্রসহ)ঃোঃ             4x1=4 

বচরাচবরত জ্বািাবি খবিজ কয়িা  বিকজি ও প্রাকৃবতক গুাস পুবিকয় উৎপাব ত বি ুুৎ হি 

তাপবি ুুৎ। ভারকত থমা  বি ুুকতর প্রায় ৬৮% হি তাপবি ুুৎ  র্ার মকিু কয়িা থেককই আকস 

৫৯%। 

ক) পূি বভারকত তাপবি ুুৎ থকন্দ্র গকি ওিার কারর্গুবি বিম্নরূপোঃ 

(১) প্রচুর কয়িা পাওয়া র্ায়োঃ ঝািখে  ওবিশা   

পশ্চিমিঙ্গ  েবত্তশগি প্রভৃবত রাকজু প্রচুর  

কয়িার সঞ্চয় রকয়কে। তাপবি ুুৎ গকি ওিার  

এ াই মূি কারর্। 

(২) বি ুুৎ বিিোঃ এখি সারা ভারত বি ুুৎ বিকির  

মািুকম র্ুক্ত। তাই এই অঞ্চকি বি ুুৎককন্দ্র স্থাপি  

ককর বিশ্চক্রর জিু থর্-ককাকিা প্রাকন্ত সহকজ পািাকিা র্ায়। 

(৩) বশল্পাঞ্চিগুবিকত বি ুুকতর চাবহ াোঃ পূি বভারকতর  

এই রাজুগুবিকত িৃহ ায়তি ককয়কঠ  বশল্পাঞ্চি রকয়কে।  

জিিসবত এখাকি থিবশ। 

(৪) থরি ও সিক থর্াগাকর্াগোঃ থরি ও সিক পকের মািুকম কয়িাখবি থেকক সহকজই বি ুুৎ 

থককন্দ্র কয়িা আিা র্ায়। 

(৫) অিুািু বি ুুকতর অভািোঃ এই অঞ্চকি জিবি ুুকতর উৎপা ি খুি কম। একঠ ও পারমার্বিক 

বি ুুৎ থকন্দ্র থিই। বি ুুকতর অবিকাংশ চাবহ া থম াকিা হয় তাপবি ুুকতর মািুকম। 

 


