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মহীস ালন ত ও সমি িতর ১০০

ওউ র

১) মহী স রেনর জন কান শি /বল দায়ী?
উঃ জায়াির বল ও বষম মূলক অিভকষ বল।
২) আজ থেক ায় কত বছর আেগ প ানিজয়ার ভাঙন
উঃ ২৫ কা বছর।

হয়?

৩) ওেয়গনার কত সােল িব ানী মহেল থম মহােদেশর স ালেনর কথা বেলন?
উঃ ১৯১২ সােল।
৪) ওেয়গনােরর লখা বই র নাম িক?
উঃ Die Entstehung der Kontenente &amp; Ozeane
৫) কত সােল ওেয়গনােরর মহীস রন মতবাদ
উঃ ১৯২২ সােল।

পিরমািজতভােব কািশত হয়?

৬) মেসাসরাস িক?
উঃ ছােটা মীর জাতীয় াণীর জীবা ।
৭) ােসাপেটিরস িক?
উঃ ফান জাতীয় উি েদর জীবা ।
৮) " জায়াির বল ও বষম মূলক অিভকষজ শি
উঃ হ ার জি স।

কাযকরী হেল, পৃিথবীর আবতন থেম যত।"--- ব া ক?

৯) ওেয়গনােরর মেত, মহােদশ িলর স রন অিধক ঘেটেছ কান িদেক?
উঃ উ র এবং পি মিদেক।
১০) কান যুেগ ম েক িঘের মহােদশীয় িহমবােহর অব ান িছল?
উঃ পােমা-কাবিনেফরাস যুেগ।
১১) ওেয়গনােরর মেত, উঃ ও দঃ আেমিরকার পি েম স রেনর কারন িক?
উঃ জায়াির বল।
১২) গে ায়ানা নাম কাথা থেক এেসেছ?
উঃ গ িশলার উপি িত থেক।
১৩) ভারত মহাসাগর সৃি র কারন িক?
উঃ অে িলয়ার পূেব স ালন।
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১৪) লেরিশয়া নাম কাথা থেক এেসেছ?
উঃ কানাডার লের ীয় ভূ খ থেক।
১৫) ওেয়গনােরর মেত, প ানিজয়ার কে
উঃ আি কা।

কান মহােদশ অব ান করত?

১৬) কান ভূ তাি ক যুগ পয প ানিজয়া একি ত িছল?
উঃ কাবিনেফরাস।
১৭) সেবা ম িজগ-স-িফট দখা যায় কাথায়?
উঃ আটলাি ক মহাসাগর সংল আি কা এবং দঃ আেমিরকার উপ ল জুেড়।
১৮) িনর েরখার িদেক মহােদশীয় চলেনর শি েক িক বেল?
উঃ বষম মূলক অিভকষজ বল।
১৯) মহীখাত অ েল অিভকষজ িবচূ িত িক কার?
উঃ ধনা ক।
২০) হািসিনয়ান পবত কান পবতেক ছদ কেরেছ?
উঃ ক ািলেডািনয়ান পবতেক।
২১) অিভকষজ িবচূ িত িক?
উঃ কৃ ত অিভকষজ মান - তাি ক অিভকষজ মান।
২২) উদৈ িতক ভারসাম িক?
উঃ িবিভ উ তা িবিশ সমঘন কােঠর ভাসমান অব া।
২৩) Isostasy শ
উঃ িস. ই. ডাটন।

ক থম ব বহার কেরন?

২৪) কত সােল এইিরর ত
উঃ ১৮৫৫ সােল।

িতি ত হয়?

২৫) ােটর ত
কত সােল কািশত হয়?
উঃ ১৮৫৯ সােল।
২৬) এইিরর তে র মূলিভি িক?
উঃ ভাসমানতা।
২৭) ােটর তে র মূলিভি িক?
উঃ ঘনে র পাথক ।
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২৮) এক সমৈ িতক মান উদাহরন দাও।
উঃ াি েনিভয়ার উপ লভােগর ধীের ধীের উ ান।
২৯) িতিবধান তেল ভূ ক গঠনকারী পদাথসমূেহর চাপ ও পীড়েনর পার িরক স
উঃ চাপ ও পীড়ন সমান থােক।

ক িক প?

৩০) ক িশবািলক পবেতর কািলয়ানা এবং উপ ীপীয় ভারেতর কািলয়ানাপুেরর অিভকষজ অসংগিতর ওপর সমী া
কেরন?
উঃ াট।
৩১) একই গভীরতায় িতিবধান তেলর অব ােনর কথা ক বেলেছন?
উঃ াট।
৩২) িবিভ গভীরতায় িতিবধান তেলর অব ােনর কথা ক বেলেছন?
উঃ এইির।
৩৩) অ াসিথেনাি য়ােরর য তল বরাবর মহােদশীয় ও মহাসাগরীয় ভূ কীয় অংশ িল সাম স িবধান কের, তােক
িক বেল?
উঃ িতিবধান তল।
৩৪) কার ধারনায় হালকা িশলা অেপ া ভারী িশলা গ ত
উঃ াট।

িলর উ তা কম হেব?

৩৫) ােটর তে কান উপাদান িলর কথা সমথন
প বলা হেয়েছ?
উঃ পারদপূণ পা ও একই ভরিবিশ িসসা, লাহা, ন, দ ার ।
৩৬) িনর েরখা থেক ম র িদেক অিভকষজ মান বৃি পায় কন?
উঃ পৃিথবীর ক থেক পৃিথবীর ম র িদেক য কান ােনর দূর কেম।
৩৭) পবেতর গভীর িশলাগ ত িশকেড়র ধারনা ক দান কেরন?
উঃ এইির।
৩৮) মহােদশীয় স রন স
উঃ াি স বকন।

েক ক থম ধারনা দন?

৩৮) কত সােল মহােদশীয় স রন স
উঃ ১৬২০
৩৯) াি স বকেনর লখা
উঃ নাভান অগানাম।

েক থম জানা যায়?

র নাম িক?
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৪০) আটলাি ক মহাসাগেরর দুই াে র মেধ সাদৃেশ র কথা ক বেলন?
উঃ হামেবা ।
৪১) ক থম আটলাি েকর উভয় পাে সের যাওয়ার কথা বেলন?
উঃ াইডার।
৪২) াইডােরর লখা
র নাম িক?
উঃ La Creation et ses Mystires devoiles.
৪৩) ক কত সােল থম পৃিথবী থেক চাঁেদর সৃি র কথা বেলন?
উঃ ডারউইন, ১৮৭৯ সােল।
৪৪) কার লখা, কান বই থেক থম পিরচলন ােতর কথা জানা যায়?
উঃ িফশােরর লখা, Physic Of The Earth Crust
৪৫) াইডােরর মেত, দুই আেমিরকা িক নােম পিরিচত?
উঃ অ াটলাি স।
৪৬) The Faces Of The Earth
উঃ সুেয়স।

র লখক ক?

৪৭) ক থম িসয়াল &amp; িসমার েরর ধারনা দন?
উঃ এডওয়াড সুেয়স।
৪৮) কত সােল টলর মহােদশীয় স রন তে র অবতারণা কেরন?
উঃ ১৯১০ সােল।
৪৯) টলর কান ভূ খ েক াচীন ভূ খ
উঃ ীনল া ।

বেল িচি ত কেরন?

৫০) টলেরর মেত, মহােদশ স রেনর জন কান বল দায়ী?
উঃ জায়াির বল।
৫১) ক সব থম মহােদশীয় পােতর অনুভূিমক গিতর কথা বেলন?
উঃ ওেয়গনার।
৫২) টলর কান অবে প স য় দেখ মেন কেরন য, পােমাকাবিনেফরাস যুেগ মহােদশ িল একে িছল?
উঃ মহােদশীয় িহমবােহর ল অবে প।
৫৩) কত সােল ওেয়গনােরর লখা 'মহােদশসমূহ ও মহাসাগরসমূহেরর উৎপি ' কািশত হয়?
উঃ ১৯১৫ সােল।
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৫৪) িহপেসা ািফক রখা ক তির কেরন?
উঃ ূ েমল।
৫৫) ওেয়গনােরর মেত, কান যুেগ প ানিজয়ার ভাঙন
উঃ মেসােজািয়ক যুেগ।

হয়?

৫৬) কান উপযুেগ দঃ আেমিরকা ও আি কা মহােদশ এেক অপেরর থেক দুের সের যেত থােক?
উঃ ি টািশয়াস উপযুেগ।
৫৭) ওেয়গনােরর মেত, উঃ আেমিরকা ও ইউেরাপ কান যুগ পয একে অব ান করত?
উঃ ি ে ািসন যুেগ।
৫৮) ভারেতর উ রিদেক সের যাওয়ার ফেল, কান যুেগ ভারত মহাসাগেরর সৃি হেয়েছ?
উঃ জুরািসক থেক টািসয়াির।
৫৯) Flight From Pole িক?
উঃ মহােদশ িল দঃ ম র কাছ থেক স রন

কের।

৬০) ক, কান তে র সাহােয আ ীয় িগিরজিন ি য়া ব াখ া কেরন?
উঃ ওেয়গনার, মহােদশ স রন মতবাদ ারা।
৬১) ক িজগ-স-িফট ধারনা দান কেরন?
উঃ ওেয়গনার।
৬২) ওেয়গনােরর মেত, ািজল, আি কা, অে িলয়া, ভারেত কান যুেগর একই ধরেনর জীবা
উঃ মেসােজািয়ক।

পাওয়া যায়?

৬৩) ওেয়গনার দঃ আেমিরকার মারসুিপয়াল ওেপাসােমর সােথ কান াণীর িমল খুেঁ জ পান?
উঃ ক াঙা ।
৬৪) 'আমােদর স রনশীল মহােদশ'(Our Wandering Continent)
উঃ ডু টেয়ট (১৯৩৭)।

র লখক ক?

৬৫) ডু টেয়েটর মেত, কান যুেগর পর টিথস সাগেরর উৎপি হেয়েছ?
উঃ টািসয়াির।
৬৬) দঃ আেমিরকা, দঃ আি কা ও অে িলয়ার ভি ল পবেতর িশলা সাদৃশ থেক ডু টেয়ট এক
কথা বেলন, তার নাম িক?
উঃ সাম াউ।
৬৭) ম

িজওিসন াইেনর

মণ বা Polar Wandering এর কথা কারা বেলন?
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উঃ রানকন ও ােকট।
৬৮) লেরিশয়া/আ ারাল া কান কান ভূ িমভাগ িনেয় গ ত?
উঃ উ র আেমিরকা, ইউেরাপ, উ র ও মধ এিশয়া।
৬৯) গে ায়ানাল া কান কান ভূ িমভাগ ারা গ ত?
উঃ উপ ীপীয় ভারত, আি কা, দঃ আেমিরকা, অে িলয়া ও আ াক কা।
৭০) ক থম মহীস রন মতবাদ ব াখ া কেরন?
উঃ াইডার (১৮৫৮)।
৭১) কত সােল টলর মহীস রন মতবােদর ব াখ া দন?
উঃ ১৯১০ সােল।
৭২) কান উপযুেগ, কত বছর পূেব প ানিজয়া ভেঙ আ ারাল া
উঃ ি য়ািসক উপযুেগ, ২০ কা বছর পূেব।
৭৩) কান উপযুেগ, কত বছর পূেব গে ায়ানাল া
উঃ জুরািসক উপযুেগ, ১৩.৫ কা বছর পূেব।

ও গে ায়ানাল া

সৃি হয়?

ভূ িমভাগ িবিভ মহােদেশ িবভ

৭৪) কান উপযুেগ, কত বছর পূেব আ াক কা দি ন ম
উঃ জুরািসক উপযুেগ, ১৩ কা বছর পূেব।

হয়?

অ েল আব হয়?

৭৫) কান উপযুেগ উ র ও দি ন আেমিরকা মহােদেশর উ ব ঘেট?
উঃ ি টািশয়াস।
৭৬) কান উপযুেগ পূব এশীয় বৃ চাপীয় ীপমালা সৃি হয়?
উঃ ি টািশয়াস।
৭৭) ক থম আি কা ও দঃ আেমিরকা উপ েলর সাদৃশ খুেঁ জ পান??
উঃ াি স বকন।
৭৮) মহােদেশর অনুভূিমক স রন তে র ব া ক?
উঃ এফ. িব. টলর।
৭৯) Drift Hypothesis বা স রন কে র জনক ক?
উঃ াইডার।
৮০) ওেয়গনার কত সােল, কান শহের ব ৃ তা দওয়ার সময় থম মহােদশ স রন ত উপ াপন কেরন?
উঃ ১৯১২ সােল, জামািনর া ফু ট শহের।
৮১) প ানিজয়ার মাট কতবার ভাঙন হেয়েছ?
উঃ ২ বার -- থমবার কাবিনেফরাস যুেগ, ি তীয়বার জুরািসক যুেগ।
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ু ল সািভস ভূ েগাল
৮২) ওেয়গনােরর মহীস রন মতবােদর ধান সাহায কারী িবষয় কান ?
উঃ ধান জলবায়ুর পিরবতন।
৮৩) কান যুেগ গে ায়ানাল াে র ভাঙন
উঃ ি টািশয়াস যুেগ।

হয়?

৮৪) মহীস রন মতবাদ অনুসাের ভারেতর কানিদেক স রন ঘটেছ?
উঃ উ র িদেক।
৮৫) ওেয়গনােরর মহীস রন মতবােদর ধান সমােলাচক কারা?
উঃ উইিলস, ি য়াস, লক মুখ।
৮৬) কান জীবা
উঃ েসাপেটিরস।

গে ায়ানাল াে র সব পাওয়া যায়?

৮৭) মেসাসরাস ( ু
মীর) জীবা কাথায় দখা যায়?
উঃ ািজল, আেজি না ও দঃ আি কা।
৮৮) িসেনাগনাথ (সরীসৃপ) জীবা কাথায় দখা যায়?
উঃ ািজল, আেজি না ও কে া অববািহকা।
৮৯) কান াচীন ধারনা থেক সমৈ িতক ধারনা
উঃ আিকিমিডেসর বতা সূ থেক।
৯০) সমি িতর হাইে া
উঃ িজ. িব. এইির।

এেসেছ?

া ক ভারসাম তে র ব া ক?

৯১) সমি িতর িতিবধান তল তে র ব া ক?
উঃ জ. এইচ. াট।
৯২) 'সমান ঘন িক
উঃ এইির।
৯৩) 'অসমান ঘন িক
উঃ াট।

অসমান গভীরতা'-- কার ধারনা?

সমান গভীরতা'-- কার ধারনা?

৯৪) এইির ও ােটর ধারনার সাম স মূলক ত
উঃ হাই ােনন।

কান ?

৯৫) Anti Root Theory এর ব া ক?
উঃ আর. এ. ড ািল।
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ু ল সািভস ভূ েগাল
৯৬) পৃিথবীর কাথায় কাথায় সমি িতর িনদশন দখা যায়?
উঃ ইে ােনিশয়ার ীপসমূহ ; আেমিরকার হাডসন উপ ল ; াি েনিভয়ার ীপ।
৯৭) কত সােল ডাটন সমি িত ত
উঃ ১৮৮৯ সােল।
৯৮) কত সােল জিলর সমি িত ত
উঃ ১৯২৫ সােল।

দান কেরন?

কািশত হয়?

৯৯) িহমালয় পবেতর অিভকষজ অসংগিত ক পিরমাপ কেরন?
উঃ জজ এভাের ।
১০০) িচ ারােজা পবেতর অিভকষজ অসংগিত ক পিরমাপ কেরন?
উঃ িপেয়র বুেগর।

সংকলেনঃ হা দাস।
©িমশন িজও ািফ ইি য়া
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