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১. বায়ুপুে�র গড় পিরিধ কত? 
উঃ ১৬০০ িকিম। 
 
২. �া�ীয় ও �ম� বায়ুপু� কয় �কার ও িকিক? 
উঃ ৪ �কার। �া�ীয় মহােদশীয় বায়ুপু�(CT), �া�ীয় সামিু�ক 
বায়ুপু�(MT), মহােদশীয় �ম� বায়ুপু�(CP), সামিু�ক �ম� 
বায়ুপু�(MP)। 
 
৩. তাপগিতর পিরবত� ন অনসুাের, বায়ুপু� কয় �কার ও িকিক? 
উঃ ২ �কার। শীতল বায়ুপু� বা K বায়ুপু� এবং উ� বায়ুপু� বা W 
বায়ুপু�। 
 
৪. শীতল বায়ুপু� কয় �কার ও িকিক? 
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উঃ ৪ �কার। শীতল সামিু�ক �ম� বায়ুপু� (MPK), শীতল মহােদশীয় 
�ম� বায়ুপু� (CPK), শীতল �া�ীয় সামিু�ক বায়ুপু� (MTK), ও শীতল 
�া�ীয় মহােদশীয় বায়ুপু� (CTK)। 
 
৫. বায়ুপুে�র উৎস অ�েলর অ�াংশীয় অব�ােনর িভি�েত, বায়ুপু� কয় 
�কার ও িকিক? 
উঃ ৪ �কার। িনর�ীয় বায়ুপু� (E), �া�ীয় বায়ুপু� (T), �ম� বায়ুপু� 
(P), �ম�ব�ৃীয় বায়ুপু� (A)। 
 
৬. �লভাগ ও জলভােগর িভি�েত, বায়ুপু� কয় �কার ও িকিক? 
উঃ ২ �কার। মহােদশীয় বায়ুপু� (C), সামিু�ক বায়ুপু� (M)। 
 
৭. বায়ুপুে�র �ধান �াথিমক উপাদান�িল িকিক? 
উঃ বাতাসি�ত উ�তা ও আ��তা, িবিভ� �কার �মেঘর অব�ান ও 
অধঃে�পন, �ায়ী বা অ�ায়ী �তীপ ঘূণ�বাত, বায়ুপু� সীমা�। 
 
৮. বায়ুপু� �ী�কােল ভূিমভােগর ওপর িদেয় যাওয়ার সময় �কান �কার 
�মেঘর সৃি� হয়? 
উঃ িকউমেূলািন�াস। 
 
৯. Frontogenesis শ��র অথ� িক? 
উঃ Frontogenesis এক� লািতন শ� যার অথ� হল - 'Creation Of 
Altogether New Front' বা বায়ু�াচীর সংগঠন �ি�য়া। 
 
১০. Frontogenesis শ�� সব��থম �ক ব�বহার কেরন? 
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উঃ টর বােজ� রন।  
 
১১. বায়ু�াচীর কয়�কার ও িকিক? 
উঃ ৪ �কার। উ� বায়ু�াচীর, শীতল বায়ু�াচীর, অ�ধৃ�ত বায়ু�াচীর, ি�র 
বায়ু�াচীর। 
 
১২. Frontolysis শ��র অথ� িক? 
উঃ Frontolysis এক� লািতন শ�, যার অথ� হল - 'Dissipation Or 
Weakening Of An Air Front' বা বায়ু�াচীেরর িবেলাপ �ি�য়া। 
 
১৩. Frontogenesis ও Frontolysis এর অ�ব�তী সমেয়র ব�বধান 
কত?  
উঃ ৭-১০ িদন। 
 
১৪. বায়ু�বাহ কয় �কার ও িকিক?  
উঃ ২ �কার। উল� বায়ু�বাহ ও অনভূুিমক বায়ু�বাহ।  
 
১৫. I.T.C.Z. এর বহৃ�ম অংশ �কান�? 
উঃ �শা� ও ভারত মহাসাগরীয় সংেযাগ�েলর I.T.C.Z.। 
 
১৬. িনয়ত বায়ু�বােহর �ধান কারন িক? 
উঃ পৃিথবীর আবত� ন গিত। 
 
১৭. িনর�ীয় শা�বলেয়র অ�াংশগত অব�ান কত? 
উঃ িনর�েরখা �থেক উভয় িদেক ৫-১০ িডি� উঃ/দঃ অ�াংশ। 
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১৮. অ� অ�াংেশর অ�াংশগত অব�ান কত? 
উঃ ৩০-৩৮ িডি� উঃ/দঃ অ�াংশ। 
 
১৯. গজ� নশীল চি�শার অ�াংশগত অব�ান কত? 
উঃ ৪০-৫০ িডি� দঃ অ�াংশ। 
 
২০. আয়ন বায়ু ও পি�মা বায়ুর অ�াংশগত �বাহ অ�ল কত? 
উঃ আয়ন বায়ু - উভয় �গালােধ� ৫-১০ িডি� উঃ/দঃ অ�াংশ �থেক ৩৫ 
িডি� উঃ/দঃ অ�াংশ। 
পি�মা বায়ু - উভয় �গালােধ�, ৩৫ িডি� উঃ/দঃ অ�াংশ �থেক ৬০-৬৫ 
িডি� উঃ/দঃ অ�াংশ। 
 
২১. ইউেরােপর আ�স পাব�ত� অ�েলর উ� ও �� �ানীয় বায়ু িক নােম 
পিরিচত? 
উঃ ফন বা ফ�ান�। 
 
২২. উ�র আেমিরকার রিক পাব�ত� অ�েলর উ� ও �� বায়ু িক নােম 
পিরিচত? 
উঃ িচনকু। 
 
২৩. 'িচনকু' শ��র অা�িরক অথ� িক? 
উঃ তুষার-খাদক (Snow Eater)। 
 
২৪. পব�েতর চূড়া �থেক িন�ািভমখুী শীতল ও ভারী বায়ু িক নােম পিরিচত? 
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উঃ ক�াটােব�ক বায়ু। 
 
২৫. যুেগা�ািভয়ােত �ানীয় ক�াটােব�ক বায়ু িক নােম পিরিচত? 
উঃ �বারী। 
 
২৬. �াে� �ানীয় ক�াটােব�ক বায়ু িক নােম পিরিচত? 
উঃ িম�াল। 
 
২৭. আলা�ায় �ানীয় ক�াটােব�ক বায়ু িক নােম পিরিচত? 
উঃ টা�। 
 
২৮. সা�া আনা িক? 
উঃ দি�ন ক�ািলেফািন�য়ােত িচনকু বায়ু�বাহ সা�া আনা নােম পিরিচত। 
 
২৯. প�াস তৃণভূিম অ�েল �বািহত উ� �ানীয় বায়ু িক নােম পিরিচত? 
উঃ পাে�েরা। 
 
৩০. খামিসন িক? 
উঃ সাহারা ম�ভূিম �থেক িমশেরর ওপর �বািহত এক�কার উ� �ানীয় 
বায়ু। 
 
৩১. �ী�কােল উ�র পূব� ভারেত �বািহত উ� �ানীয় বায়ু িক নােম 
পিরিচত? 
উঃ ল।ু 
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৩২. ইতািলর িসিসিল �ীেপর ওপর �বািহত উ� �ানীয় বায়ু িক নােম 
পিরিচত? 
উঃ িসরে�া। 
 
৩৩. আি�কার িগিন উপ�েল �বািহত উ� ও �� �ানীয় বায়ু িক নােম 
পিরিচত? 
উঃ হারমা�ান। 
 
৩৪. আঁিধ িক? 
উঃ �ী�কােল উ�র পি�ম ভারেত স��ােবলা �য উ� ও �� ধূিলঝড় 
�বািহত হয়, তােক আঁিধ বেল। 
 
৩৫. Pineapple Express িক? 
উঃ হাওয়াই �ীপপু� ও উ�র আেমিরকার �শা� মহাসাগরীয় উপ�েল 
অিতির� আ��তা যু� �য বায়ু �চুর বিৃ�পাত ঘটায় তােক Pineapple 
Express বেল। 
 
৩৬. উ�র পূব� ইতািলেত �বািহত শীতল �� �ানীয় বায়ু িক নােম 
পিরিচত? 
উঃ �বারা। 
 
৩৭. িসমমু িক? 
উঃ সাহারা ম�ভূিম ও মধ��ােচ� �বািহত তী� �� ও উ� �ানীয় বায়ুেক 
িসমমু বেল। 
 

www.missiongeographyindia.in 
6 

http://www.missiongeographyindia.in/


 
MGI SLST GEOGRAPHY ONLINE COACHING 

Contact: 9735337699/8640890159 (WhatsApp) 
৩৮. দঃ আেমিরকার আি�জ পব�েতর পূব� ঢােল �বািহত �� �ানীয় বায়ু 
িক নােম পিরিচত? 
উঃ �জা�া। 
 
৩৯. শীতকােল সািব�য়ােত �বািহত অিত শীতল �ানীয় বায়ু িক নােম 
পিরিচত? 
উঃ �কাসাভা। 
 
৪০. ি�গাল িক? 
উঃ �ীস, মা�া সহ পি�ম ভূ-মধ�সাগরীয় অ�েল �বািহত শীতল �ানীয় 
বায়ুেক ি�গাল বেল। 
 
৪১. ঘূণ�বাত কয় �কার ও িকিক? 
উঃ ২ �কার। �া�ীয় ঘূণ�বাত ও নািতশীেতা� ঘূণ�বাত। 
 
৪২. Cyclone শ��র অথ� িক? 
উঃ Cyclone শ�� �ীক শ� Kukloma বা Kyklos �থেক এেসেছ, যার 
অথ� হল - সােপর ��লী। 
 
৪৩. ঘূণ�বােতর �কে� বায়ুর চােপর গড় পিরমান কত? 
উঃ ৮৫০-৯০০ িমিলবার। 
 
৪৪. Cyclone শ�� সব��থম �ক ব�বহার কেরন? 
উঃ �হনরী িপিডংটন (১৯৪৮)। 
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৪৫. ঘূণ�বােতর চ�ূ িক? 
উঃ �িত� ঘূণ�বােতর মাঝখােন এক� �ক� থােক, �যখােন বায়ুর �কৃিত 
শা� হয়। এেক ঘূণ�বােতর চ�ূ বেল। 
 
৪৬. ঘূণ�বােতর বায়ু�বােহর সেব�া� ও সব�িন� গড় গিতেবগ কত? 
উঃ সেব�া� গড় গিতেবগ ৪০০ িকিম/ঘঃ এবং সব�িন� গড় গিতেবগ ২০ 
িকিম/ঘঃ। 
 
৪৭. �া�ীয় ঘূণ�বাত �কাথায় সৃি� হয়? 
উঃ িনর�েরখা �থেক উভয় িদেক, �া�ীয় ম�েল ৫-৩০ িডি� উঃ/দঃ 
অ�াংেশর মেধ�। 
 
৪৮. পৃিথবীর �বলতম ও সব�ািধক িব�ংসী ঝড় �কান�? 
উঃ টেন�েডা। 
 
৪৯. টেন�েডা শ��র অথ� িক? 
উঃ টেন�েডা শ�� ��ািনশ শ� Tornada �থেক এেসেছ, যার অথ� হল - 
ব�িবদ�ুৎসহ ঝড়বিৃ�। 
 
৫০. পৃিথবীর �কাথায় �কাথায় টেন�েডা �দখা যায়? 
উঃ �ধানত আেমিরকা যু�রা�, �মি�েকা, পি�ম ভারতীয় �ীপপু�। 
 
৫১. পৃিথবীর সব�ািধক টেন�েডা�বন অ�ল �কান�? 
উঃ আেমিরকা যু�রাে�র িমিসিসিপ-িমেসৗরী নদীর �মাহানা অ�ল। 
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৫২. ভারত মহাসাগের সৃ� �া�ীয় ঘূণ�বাত িক নােম পিরিচত? 
উঃ সাইে�ান। 
 
৫৩. চীন সাগের সৃ� �া�ীয় ঘূণ�বাত িক নােম পিরিচত? 
উঃ টাইফুন। 
 
৫৪. জাপান সাগের সৃ� �া�ীয় ঘূণ�বাত িক নােম পিরিচত? 
উঃ তাইফু। 
 
৫৫. িফিলপাইনস সাগের সৃ� �া�ীয় ঘূণ�বাত িক নােম পিরিচত? 
উঃ ব�া�ই। 
 
৫৬. ক�ািরিবয়ান সাগের সৃ� �া�ীয় ঘূণ�বাত িক নােম পিরিচত? 
উঃ হ�ািরক�ান। 
 
৫৭. অে�িলয়ার িনকট দঃ-পঃ �শা� মহাসাগের সৃ� �া�ীয় ঘূণ�বাত িক 
নােম পিরিচত? 
উঃ উইিল উইিল। 
 
৫৮. বছেরর �কান ঋতুেত সবেচেয় �বিশ টেন�েডার সৃি� হয়? 
উঃ �ী� ও বস�কােল। 
 
৫৯. বছেরর �কান সময় সবেচেয় �বিশ টাইফুন সৃি� হয়? 
উঃ জলুাই �থেক অে�াবর মােস। 
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৬০. টুই�ার িক? 
উঃ আেমিরকা যু�রাে� �বল শি�শালী টেন�েডােক অেনক সময় টুই�ার 
বেল। 
 
৬১. ইয়ােমা িক? 
উঃ জাপােনর সংকীণ� উপত�কা অ�েল �বািহত উ� ও �� �ানীয় বায়ুেক 
ইয়ােমা (Yamo) বেল। 
 
৬২. �ােমা�ােন িক? 
উঃ মধ� ইউেরােপর উপত�কা অ�েল �বািহত উ� �ানীয় বায়ুেক 
�ােমা�ােন (Tramontane) বেল। 
 
৬৩. �লেভচ িক? 
উঃ ��েন �বািহত উ� িসরে�া বায়ু �লেভচ (Levech) নােম পিরিচত। 
 
৬৪. �লে� িক? 
উঃ ম�ািদেয়রা ও মরে�ােত �বািহত উ� িসরে�া বায়ু �লে� (Leste) নােম 
পিরিচত। 
 
৬৫. ি�কিফ�ার িক? 
উঃ অে�িলয়ােত �বািহত উ� উ�ের হাওয়ােক ি�কিফ�ার বেল। 
 
৬৬. ��াকেরালার িক? 
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উঃ উ�র আেমিরকার িব�ীণ� সমভূিম অ�েল �বািহত তী� গিতেবগ 
স��, ধূিলকনা িমি�ত, উ� �ানীয় বায়ুেক ��াকেরালার (Blackroller) 
বেল। 
 
৬৭. শামল িক? 
উঃ পারস� উপসাগর ও ইরােকর ওপর �বািহত উ� �ানীয় বায়ুেক শামল 
(Shamal) বেল। 
 
৬৮. বরুান িক? 
উঃ পূব� রািশয়া ও মধ� সাইেবিরয়ােত �বািহত তী� শীতল হাওয়ােক বরুান 
(Buran) বেল। 
 
৬৯. পুগ�া িক? 
উঃ রািশয়ার তু�া অ�েল �বািহত বরফশীতল বাতাস �ক পুগ�া (Purga) 
বেল। 
 
৭০. পাপাগােয়া িক? 
উঃ পাপাগােয়া উপসাগর ও �কা�ািরকার উ�র-পি�ম উপ�েল �বািহত 
শীতল �ানীয় বায়ুেক পাপাগােয়া (Papagayo) বেল। 
 
৭১. ি�য়ােজম িক? 
উঃ আমাজন উপত�কা অ�েল �বািহত শীতল �ানীয় বায়ুেক ি�য়ােজম 
বেল। 
 
৭২. হাববু িক? 

www.missiongeographyindia.in 
11 

http://www.missiongeographyindia.in/


 
MGI SLST GEOGRAPHY ONLINE COACHING 

Contact: 9735337699/8640890159 (WhatsApp) 
উঃ সুদােন �বািহত শীতল �ানীয় বায়ুেক হাববু বেল। 
 
৭৩. ি�জাড�  িক? 
উঃ পূব� রিক পাব�ত� অ�েল �বািহত শীতল �ানীয় বায়ুেক ি�জাড�  বেল। 
অেনকসময়, আ�াক� �কায় �বািহত অিত শীতল বায়ুেকও ি�জাড�  বেল। 
 
৭৪. ি�ভাট িক? 
উঃ �রামািনয়ােত �বািহত শীতল, ি�জােড� র মেতা �ানীয় বায়ুেক ি�ভাট 
বেল। 
 
৭৫. িডয়াবেলা িক? 
উঃ উ�র ক�ািলেফািন�য়ার সান�াি�সেকা উপসাগর অ�েল �বািহত উ�, 
�� �ানীয় বায়ুেক িডয়াবেলা (Diablo) বেল। 
 
৭৬. এিলফ�া�া িক? 
উঃ ভারেতর মালাবার উপ�েল �সে��র অে�াবর মােস �বািহত �ানীয় 
বায়ুেক এিলফ�া�া বেল। 
 
৭৭. গ�ািলভার িক? 
উঃ পূব� আজারবাইজােনর বা� অ�েলর ওপর �বািহত উ� �ানীয় বায়ুেক 
গ�ািলভার (Galivar) বেল। 
 
৭৮. হ�ালিন িক? 
উঃ দি�ন �পাল�া� ও ��াভািকয়ার তাতরা পাব�ত� অ�েল �বািহত উ� 
�ানীয় বায়ুেক হ�ালিন (Halny) বেল। 
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৭৯. মািরন িক? 
উঃ �াে�র িলয়ঁ উপসাগর অ�েল �বািহত উ�, আ��  �ানীয় বায়ুেক মািরন 
বেল। 
 
৮০. িমনয়ুােনা িক? 
উঃ দি�ন �ািজল ও উ��েয়েত �বািহত শীতল �ানীয় বায়ুেক িমনয়ুােনা 
বেল। 
 
৮১. �কান �কার ঘূণ�বােত বায়ু�াচীর �দখা যায়? 
উঃ নািতশীেতা� ঘূণ�বাত। 
 
৮২. �কান �কার ঘূণ�বােত বায়ু�াচীর �দখা যায় না? 
উঃ �া�ীয় ঘূণ�বাত। 
 
৮৩. �কান �কান িব�ানী সব��থম নািতশীেতা� ঘূণ�বাত স�েক�  
আেলাকপাত কেরন? 
উঃ V. Bjerknes & J. Bjerknes। 
 
৮৪. ব�ােরা�িপক আবিহক অব�ায় �কান �কার ঘূণ�বাত সৃি� হয়? 
উঃ �া�ীয় ঘূণ�বাত। 
 
৮৫. ব�ােরাি�িনক আবিহক অব�ায় �কান �কার ঘূণ�বাত সৃি� হয়? 
উঃ নািতশীেতা� ঘূণ�বাত। 
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৮৬. Anticyclone শ�� সব��থম �ক ব�বহার কেরন? 
উঃ স�ার �াি�স গ�ন। 
 
৮৭. �কান মহােদেশ সারা বছর �ায়ী �তীপ ঘূণ�বাত িবরাজ কের? 
উঃ আ�াক� �কা। 
 
৮৮. ি�-ক�ীয় বায়ু স�ালন মেডল �ক �দান কেরন? 
উঃ পলম�ান। 
 
৮৯. কত সােল, �ক হ�াডিল স�ালন �কাষ আিব�ার কেরন? 
উঃ ১৭৩৫ সােল, িব�ানী হ�াডিল। 
 
৯০. ি�-ক�ীয় বায়ু স�ালন মেডেল কয়� স�ালন �কাষ রেয়েছ ও িকিক? 
উঃ ৩ �। হ�াডিল স�ালন �কাষ, �ফেরল স�ালন �কাষ, �ম� স�ালন 
�কাষ। 
 
৯১. �ক সব��থম অ�াংশ বরাবর বায়ু�বাহ ল� কেরন? 
উঃ িগলবাট�  ওয়াকার (১৯২২-২৩)। 
 
৯২. কার নামানসুাের ওয়াকার স�ালেনর নামকরন করা হেয়েছ? 
উঃ িগলবাট�  ওয়াকার। 
 
৯৩. S.O.I. এর অথ� িক? 
উঃ Southern Oscillation Index। 
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৯৪. El-Nino শ��র অথ� িক? 
উঃ El-Nino এক� ��ািনশ শ� যার অথ� হল Christ Child বা দরু� 
বালক। 
 
৯৫. La-Nina শ��র অথ� িক? 
উঃ La Nina এক� ��ািনশ শ� যার অথ� হল Little Girl বা শা� �মেয়। 
 
৯৬. ENSO শ��র অথ� িক? 
উঃ El Nino Southern Oscillation। 
 
৯৭. ভূ-পু� �থেক কত িকিম উ�তায় �জট বায়ু �বািহত হয়? 
উঃ ৭.৫-১৪ িকিম। 
 
৯৮. �ক, �কন �জট বায়ুেক Thermal Wind বেলেছন? 
উঃ িব�ানী িপটারসন, কারন �জটবায়ু স�ূন� তাপীয় কারেন উ�ূত হয়। 
 
৯৯. �জটবায়ুর গড় গিতেবগ কত? 
উঃ ৪০-১০০ িমটার / �সেক�। 
 
১০০. বছেরর �কান সময় �জট বায়ু �বাহ �দখা যায়? 
উঃ শীতকােলর �া�-কাল �থেক মাচ� -এি�ল বা এি�ল-�ম মাস পয��। 
 
 
-অিরিজৎ িসংহ মহাপা� (সহেযাগী স�াদক, িমশন িজও�ািফ ইি�য়া)। 
©িমশন িজও�ািফ ইি�য়া। 
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