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১. পৃিথবীর বায়ুম�েলর উ�� সীমা কত? 
উঃ ভূ-পৃ� �থেক �ায় ১০,০০০ িকিম। 
 
২. পৃিথবীর বায়ুম�েল �কান গ�ােসর পিরমান সব�ািধক? 
উঃ নাইে�ােজন (৭৮.০৮%)। 
 
৩. পৃিথবীর বায়ুম�েল অি�েজন গ�ােসর গড় পিরমান কত? 
উঃ ২০.৯৪%। 
 
৪. পৃিথবীর বায়ুম�েল কাব�ন ডাই অ�াইড গ�ােসর গড় পিরমান কত? 
উঃ ০.০৩%। 
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৫. পৃিথবীর বায়ুম�েল �কান িনি�য় গ�ােসর পিরমান সব�ািধক? 
উঃ আগ�ন (০.৯৩%)। 
 
৬. পৃিথবীর বায়ুম�েল ওেজান গ�ােসর গড় পিরমান কত? 
উঃ ০.০০০০৬%। 
 
৭.এেরােসাল িক? 
উঃ পৃিথবীর বায়ুম�েল জলীয় বা� এবং অিত সূ� ধূিলকণা, লবণ কণা 
�ভৃিত �জব ও অৈজব কণা�িলেক একে� এেরােসাল বেল। 
 
৮. পৃিথবীর বায়ুম�েলর সমম�ল অ�েলর িব�ৃিত কত? 
উঃ ভূ-পৃ� �থেক �ায় ৮৫ িকিম পয��। 
 
৯. পৃিথবীর বায়ুম�েলর িবষমম�ল অ�েলর িব�ৃিত কত? 
উঃ ভূ-পৃে�র উে��  ৮৫ িকিম �থেক ১০,০০০ িকিম পয��। 
 
১০. পৃিথবীর বায়ুম�েলর সব�িন� �র�র নাম িক? 
উঃ ঘনম�ল বা ��ােপাি�য়ার। 
 
১১. পৃিথবীর বায়ুম�েলর সেব�া� �র�র নাম িক? 
উঃ বিহঃম�ল বা এে�াি�য়ার (অেনেকর মেত ম�াগেনেটাি�য়ার)। 
 
১২. সাধারন তাপ �াস-এর হার কত? 
উঃ �িত ১০০০ িমটাের ৬.৫ িডি� C। 
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১৩. �কান অ�েল ��ােপাি�য়ােরর গভীরতা সব�ািধক ? 
উঃ িনর�ীয় অ�েল। 
 
১৪. �কান অ�েল ��ােপাি�য়ােরর গভীরতা সবেচেয় কম? 
উঃ �ম� অ�েল। 
 
১৫. ��ােপাি�য়ােরর গড় গভীরতা কত? 
উঃ সম�ুতল �থেক ১২-১৪ িকিম। 
 
১৬.িনর�ীয় অ�েল ��ােপাি�য়ােরর গড় গভীরতা কত? 
উঃ ১৭ িকিম। 
 
১৭. �ম� অ�েল ��ােপাি�য়ােরর গড় গভীরতা কত? 
উঃ ০৯ িকিম। 
 
১৮. ��ােপাি�য়ােরর উ�� সীমা িক নােম পিরিচত? 
উঃ ��ােপাপজ। 
 
১৯. ��ােপাপজ কথা�র অথ� িক? 
উঃ �ীক শ� ��ােপাপজ এর অথ� হল 'Where The Mixing Stops' 
অথ�াৎ �যখােন উ�তা ও উ�তার �ি�য়া একাকার হেয় যায়। 
 
২০. ��ােপাপজ শ�� সব��থম �ক ব�বহার কেরন? 
উঃ স�ার �নিপয়ার শা�। 
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২১. ��ােপাি�য়ােরর �কান অংশ�েক সেমা� অ�ল বেল? 
উঃ ��ােপাপজ। 
 
২২. বায়ুম�েলর �কান �েরর ওপের �গাধূিলর আেলা �পৗঁছায় না? 
উঃ ��ােটা-ি�য়ার। 
 
২৩. পৃিথবীর বায়ুম�েলর �কান �েরর মধ� িদেয় �জট িবমান চলাচল 
কের? 
উঃ ��ােটা-ি�য়ার। 
 
২৪. ��ােটা-ি�য়ােরর িব�ৃিত কত? 
উঃ ভূ-পৃে�র ওপের ১৪ িকিম �থেক ৩০ িকিম পয��। 
 
২৫.��ােটা ি�য়ােরর উ�� সীমা িক নােম পিরিচত? 
উঃ ��ােটা-পজ। 
 
২৬. পৃিথবীর বায়ুম�েলর �কান �ের ওেজান গ�াস �দখা যায়? 
উঃ ��ােটা-ি�য়ার / �মেসাি�য়ার। (এই �র�েক ওেজােনাি�য়ার ও 
বেল।)।  
 
২৭. �মেসাি�য়ােরর িব�ৃিত কত? 
উঃ ভূ-পৃে�র ওপের ৩০ িকিম �থেক ৬০ িকিম পয��। (অন� মেত, ৫০ �থেক 
৮০ িকিম।)। 
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২৮. �মেসাি�য়ােরর উ�� সীমা িক নােম পিরিচত? 
উঃ �মেসাপজ। 
 
২৯. পৃিথবীর বায়ুম�েলর �কান �ের আয়ন িবে�িষত হেত �দখা যায়? 
উঃ আয়েনাি�য়ার। 
 
৩০. আয়েনাি�য়ােরর িব�ৃিত কত? 
উঃ ভূ-পৃে�র ওপের ৬০ িকিম �থেক ৪০০-৫০০ িকিম পয��। 
 
৩১. পৃিথবীর �ম� অ�েল বায়ুম�েলর �কান �ের �ম�েজ�ািত �দখা যায়? 
উঃ আয়েনাি�য়ার। 
 
৩২. থােম�াি�য়ার িক? 
উঃ আয়েনাি�য়ার �ের বায়ুর উ�তা �ত বিৃ� পায় বেল, তাই এেক 
থােম�াি�য়ার বেল। 
 
৩৩. পৃিথবীর বায়ুম�েলর �কান �র �থেক �বতার তর� পুনরায় ভূ-পৃে� 
িফের আেস? 
উঃ আয়েনাি�য়ার। 
 
৩৪. এে�াি�য়ােরর িব�ৃিত কত? 
উঃ ভূ-পৃে�র ওপের ৪০০-৫০০ িকিম �থেক ১০০০ িকিম। 
 
৩৫. ম�াগেনেটাি�য়ার িক? 
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উঃ এে�াি�য়ােরর উে��  ২০০০-৪০০০ িকিম উ�তায় �য �ের ইেলক�ন ও 
��াটন আয়ন�িল বলয়াকাের অব�ান কের, তােক ম�াগেনেটাি�য়ার বেল। 
 
৩৬. �কান �ের ভ�ান অ�ােলন িবিকরন বলয় �দখা যায়? 
উঃ ম�াগেনেটাি�য়াের। 
 
৩৭. আয়েনাি�য়ােরর �ধান উপাদান িক? 
উঃ আণিবক নাইে�ােজন ও পারমাণিবক অি�েজন। 
 
৩৮. �মেসাি�য়ােরর �ধান উপাদান িক? 
উঃ ওেজান গ�াস। 
 
৩৯. ওেজান শ��র অথ� িক? 
উঃ �ীক শ� 'Ozo' �থেক ওেজান শ�� এেসেছ, যার অথ� হল গ�। 
 
৪০. পৃিথবীর বায়ুম�েলর �কান �রেক 'জীব�েলর র�াকত� া' বেল? 
উঃ ওেজান �রেক। 
 
৪১. ওেজান গ�ােসর রঙ িক �কৃিতর? 
উঃ নীল। 
 
৪২. কত সােল সব��থম ওেজান গত�  স�েক�  জানা যায়? 
উঃ ১৯৮৫ সােল। 
 
৪৩. ওেজান গত�  সব��থম �কান মহােদেশর বায়ুম�েল আিব�ৃত হয়? 
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উঃ আ�াক� �কা। 
 
৪৪. Ozone Hole (ওেজান গত� ) শ�� সব��থম �ক ব�বহার কেরন? 
উঃ ডঃ ফারেমন। 
 
৪৫. �িত বছর �কান সময় ওেজান �েরর সব�ািধক �য় ঘেট? 
উঃ �সে��র �থেক নেভ�র মােস। 
 
৪৬. �কান গ�াস ওেজান �েরর সব�ািধক িবনাশসাধন কের? 
উঃ ��ােরা�ুেরাকাব�ন (CFC)। 
 
৪৭. ওেজান �েরর ঘন� �কান একেকর সাহােয� �কাশ করা হয়? 
উঃ ডবসন একক (DU)। 
 
৪৮. �াকৃিতক �সৗরপদ� া কােক বেল? 
উঃ ওেজান �রেক। 
 
৪৯. কত সােল, �কান যে�র সাহােয� সব��থম ওেজান গ�ােসর ঘন� 
পিরমাপ করা হয়? 
উঃ ১৯২০ সােল, ডবসন অিতেব�িন ��কেটািমটার যে�র সাহােয�। 
 
৫০. কার নামানসুাের ওেজান �েরর ঘনে�র একেকর নামকরন করা 
হেয়েছ? 
উঃ ি��শ পদাথ�িবদ গড� ন ডবসন। 
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৫১. ওেজান গত�  সব��থম �ক আিব�ার কেরন? 
উঃ ডঃ ফারেমন। 
 
৫২. িনর�ীয় অ�েল ওেজান গ�ােসর গড় ঘন� কত? 
উঃ ২৫০ DU (ডবসন একক)। 
 
৫৩. নািতশীেতা� অ�েল ওেজান গ�ােসর গড় ঘন� কত? 
উঃ ৩৫০ DU (ডবসন একক)। 
 
৫৪. �ম� ও উপেম� অ�েল ওেজান �েরর গড় ঘন� কত? 
উঃ ৪৫০ DU (ডবসন একক)। 
 
৫৫. ওেজান �র সংর�েনর জন� কত সােল মি�ল চুি� �া�িরত হয়? 
উঃ ১৯৮৭ সােলর ১৬ ই �সে��র। 
 
৫৬. �িত বছর �কান িদন� আ�জ� ািতক ওেজান �র সংর�ন িদবস িহেসেব 
পালন করা হয়? 
উঃ ১৬ ই �সে��র। 
 
৫৭. ওেজান �র �য়েরােধর জন� কত সােল, �কাথায় বসু�রা সে�লন 
অনিু�ত হয়? 
উঃ ১৯৯২ সােলর ৩-১৪ ই জনু। �ািজেলর িরও-িড-�জিনেরা শহের। 
 
৫৮. পৃিথবীর গড় উ�তা বিৃ�র জন� �কান �ীনহাউস গ�াস সব�ািধক 
দায়ী? 
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উঃ কাব�ন ডাই অ�াইড। 
 
৫৯. ওেজান �র সংর�েনর জন� কত সােল িভেয়না কনেভনশন অনিু�ত 
হয়? 
উঃ ১৯৮৫ সােলর ২২ �শ মাচ� । 
 
৬০. কত সােল, �ক সব��থম বায়ুম�েলর উ�তা বিৃ�র ঘটনায় '�ীনহাউস' 
শ�� ব�বহার কেরন? 
উঃ ১৯০১ সােল, সুইিডশ আবহাওয়ািবদ নীলস ��াফ একেহাম। 
 
৬১. িনি�য় �সৗর িবিকরণ (অ�ালেবেডা) এর পিরমান কত? 
উঃ ৩৪%। 
 
৬২. কায�করী �সৗরতােপর পিরমান কত? 
উঃ ৬৬%। 
 
৬৩. �কান একেকর �ারা �সৗর তর��িল পিরমাপ করা হয়? 
উঃ মাই�ন (Micron)। 
 
৬৪. সূয� �থেক আগত �সৗরতােপর কত শতাংশ পৃিথবীর বায়ুম�ল �হন 
কের? 
উঃ ১৯%। 
 
৬৫. সূয� �থেক আগত �সৗরতােপর কত শতাংশ পৃিথবীর ভূ-পৃে� পিতত 
হয়? 
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উঃ ৪৭%। 
 
৬৬. পৃিথবীর ভূ-পৃে� পিতত �সৗরতােপর কত শতাংশ �ত�� সূয� রি� 
�েপ ভূ-পৃে� এেস �পৗঁছায়? 
উঃ ১৯%। 
 
৬৭. পৃিথবীর ভূ-পৃে� পিতত �সৗরতােপর কত শতাংশ �মঘপু� �থেক 
িব�িুরত হেয় ভূ-পৃে� এেস �পৗঁছায়? 
উঃ ২৩%। 
 
৬৮. পৃিথবীর ভূ-পৃে� পিতত �সৗরতােপর কত শতাংশ আকাশ �থেক 
আেলার িবিকরণ �েপ ভূ-পৃে� এেস �পৗঁছায়? 
উঃ ০৫%। 
 
৬৯. তাপ �হন ও িবিকরেণর ��ে� পৃিথবীেক িক�প ব� িহেসেব ধরা হয়? 
উঃ কৃ�ব� (Black Body)। 
 
৭০. বায়ুম�েলর বাতায়ন িক? 
উঃ পৃিথবী �থেক বায়ুম�েলর িদেক িবিকিরত দীঘ� তিড়ৎ-চু�কীয় তর� 
�িলেক বায়ুম�েলর বাতায়ন বা Atmospheric Window বেল। 
 
৭১. সূয� �থেক �া� �মাট তাপশি�র কত শতাংশ পৃিথবীেত এেস �পৗঁছায়? 
উঃ �ায় ২০০ �কা� ভােগর মা� ১ ভাগ। 
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৭২. সূয� �থেক আগত �সৗরতােপর কত শতাংশ পৃিথবীর বায়ুম�ল �ারা 
সরাসির �শািষত হয়? 
উঃ ১৭%। 
 
৭৩. সূয� �থেক আগত �সৗরতােপর কত শতাংশ পৃিথবীর বায়ুম�েলর �মঘ 
ও এেরােসাল জাতীয় পদাথ� �ারা �শািষত হয়? 
উঃ ০২%। 
 
৭৪. �সৗর �বক িক? 
উঃ বায়ুম�েলর উপিরভােগর এক বগ� িমটার সমতলে��েক যিদ আগত 
�সৗর-িকরেণর িদেক ল� ভােব ধরা হয়, তেব ওই এক বগ� িমটার 
সমতলে�ে� পৃিথবী �থেক সূেয�র গড় দরূে� �িত এক �সেক� সমেয় �য 
পিরমান �সৗর-িকরণ পাওয়া যায়, তােক �সৗর �বক বা Solar 
Constant বেল। 
 
৭৫. পৃিথবীর িনর�ীয় অ�ল, �ম� অ�ল অেপ�া কত �ন �বিশ �সৗররি� 
�পেয় থােক? 
উঃ ২.৫ �ন। 
 
৭৬. িবিকরণ জিনত �বপরীত� উ�াপ �কাথায় �দখা যায়? 
উঃ উ� ও মধ� অ�াংশ-এ অবি�ত �লভাগ অ�েল রাি�কােল। 
 
৭৭. পাব�ত� অ�েল শীতকােল, রাি�েবলা িন�ািভমখুী বায়ুেক িক বেল? 
উঃ ক�াটােব�ক বায়ু। 
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৭৮. �কান একেকর সাহােয� বায়ুচাপ পিরমাপ করা হয়? 
উঃ প�াসক�াল বা িমিলবার। 
 
৭৯. �কান যে�র সাহােয� বায়ুর চাপ পিরমাপ করা হয়? 
উঃ ব�ােরািমটার। 
 
৮০. সম�ুপৃে� বায়ুর চােপর পিরমান কত? 
উঃ ১০১৩ িমিলবার। 
 
৮১. �কান িব�ানীর নামানসুাের �কািরওিলস বেলর নামকরন করা 
হেয়েছ? 
উঃ গ�াসপাড�  ��ােভ িড �কািরওিলস। 
 
৮২. �কািরওিলস বল �ধানত �কান দ�ু কারেনর ওপর িনভ� রশীল? 
উঃ অ�াংশীয় অব�ান ও বায়ুর গিতেবগ। 
 
৮৩. রাফেনস �ল� িক? 
উঃ ভূ-পৃ� �থেক উ�� �েরর বায়ুর গিতেবেগর �াসেক রাফেনস �ল� বেল। 
 
৮৪. বায়ুর অিভসরণ িক? 
উঃ বায়ুর গিতেবগ যিদ সামেনর িদেক কমেত থােক, তখন তােক অিভসরণ 
বা Convergence বেল। 
 
৮৫. �িতসরণ িক? 
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উঃ ঘষ�নজিনত কারেন বা অন� �কােনা কারেন বায়ুর গিতেবগ বিৃ��া� 
হেল, তােক �িতসরণ বা Divergence বেল। 
 
৮৬. বায়ুচােপর তারতেম�র �ধান কারন কয়� ও িকিক? 
উঃ ৩ �। উ�তা, উ�তা ও জলীয় বা�। 
 
৮৭. সম�ুতল �থেক ১ িকিম উ�তায় বায়ু চােপর পিরমান কত? 
উঃ ৮৯৮.৮ িমিলবার। 
 
৮৮. উ�চাপ অ�েল উঃ �গালােধ� �কান িদেক বায়ু �বািহত হয়? 
উঃ ঘিড়র কাঁটার িদেক (Clockwise)। 
 
৮৯. উ�চাপ অ�েল দঃ �গালােধ� �কান িদেক বায়ু �বািহত হয়? 
উঃ ঘিড়র কাঁটার িবপরীত িদেক (Anti Clockwise)। 
 
৯০. িন�চাপ অ�েল উঃ �গালােধ� বায়ু �কান িদেক �বািহত হয়? 
উঃ ঘিড়র কাঁটার িবপরীত িদেক (Anti Clockwise)। 
 
৯১. িন�চাপ অ�েল দঃ �গালােধ� বায়ু �কান িদেক �বািহত হয়? 
উঃ ঘিড়র কাঁটার িদেক (Clockwise)। 
 
৯২. পৃিথবীর বায়ুম�েলর বায়ুচাপ বলেয়র সংখ�া কত? 
উঃ ৭ �। 
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৯৩. পৃিথবীর বায়ুম�েলর বায়ুচাপ বলয় �িলর মেধ� কয়� উ�চাপ বলয় 
ও কয়� িন�চাপ বলয়? 
উঃ ৪ � উ�চাপ বলয় ও ৩ � িন�চাপ বলয়। 
 
 
৯৪. পৃিথবীর বায়ুম�েলর উ�চাপ বলয় �িল িকিক? 
উঃ কক� �য় উ�চাপ বলয়, মকরীয় উ�চাপ বলয়, উ�র �ম�েদশীয় 
উ�চাপ বলয় ও দি�ন �ম�েদশীয় উ�চাপ বলয়। 
 
৯৫. পৃিথবীর বায়ুম�েলর িন�চাপ বলয় �িল িকিক? 
উঃ িনর�ীয় িন�চাপ বলয়, উ�র �ম�ব�ৃ �েদশীয় িন�চাপ বলয়, দি�ন 
�ম�ব�ৃ �েদশীয় িন�চাপ বলয়। 
 
৯৬. I.T.C.Z. শ��র অথ� িক? 
উঃ Inter Tropical Convergence Zone (আ�ঃ �া�ীয় িম�ণ অ�ল)। 
 
৯৭. িনর�ীয় িন�চাপ বলেয়র অ�াংশগত অব�ান কত? 
উঃ িনর�েরখা �থেক উভয়িদেক ৫-১০ িডি� উঃ/দঃ অ�াংেশর মেধ�। 
 
৯৮. কক� �য় ও মকরীয় উ�চাপ বলেয়র অ�াংশগত অব�ান কত? 
উঃ কক� �য় উ�চাপ বলয় - কক� ট�াি� �রখার উ�ের, ২৫ �থেক ৩৫ িডি� 
উঃ অ�াংেশর মেধ�। 
মকরীয় উ�চাপ বলয় - মকর�াি� �রখার দি�েন, ২৫ �থেক ৩৫ িডি� দঃ 
অ�াংেশর মেধ�। 
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৯৯. উঃ ও দঃ �ম�ব�ৃ �েদশীয় িন�চাপ বলেয়র অ�াংশগত অব�ান 
কত? 
উঃ উ�র �ম�ব�ৃ �েদশীয় িন�চাপ বলয় - ৬০ �থেক ৬৫/৭০ িডি� উ�র 
অ�াংেশর মেধ�। 
দি�ন �ম�ব�ৃ �েদশীয় িন�চাপ বলয় - ৬০ �থেক ৬৫/৭০ িডি� দি�ন 
অ�াংেশর মেধ�। 
 
১০০. উঃ ও দঃ �ম�েদশীয় উ�চাপ বলেয়র অ�াংশগত অব�ান কত? 
উঃ উ�র �ম�েদশীয় উ�চাপ বলয় - ৬৫/৭০ �থেক ৯০ িডি� উঃ 
অ�াংেশর মেধ�। 
দি�ন �ম�েদশীয় উ�চাপ বলয় - ৬৫/৭০ �থেক ৯০ িডি� দঃ অ�াংেশর 
মেধ�। 
 
-অিরিজৎ িসংহ মহাপা� (সহেযাগী স�াদক, িমশন িজও�ািফ ইি�য়া)। 
©িমশন িজও�ািফ ইি�য়া। 
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