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১) �কােপেনর Af ও Aw জলবায়ুর মধ�বত� জলবায়ু �কান�? 
উঃ Am 
 
২) Waste কথা�র অথ� িক? 
উঃ জাম�ান শ� Waste = ম�। 
 
৩) ১২ মােস P/E Ratio �যাগফল �থেক িক পাওয়া যায়? 
উঃ P/E Index 
 
৪) ১৯৪৮ সােল থণ�ওেয়ট িক ত�� �দান কেরন? 
উঃ Potential Evapo-Transpiration 
 
৫) জলীয় বাে�র সূচক বা Moisture Index এর আিব�ত� া �ক? 
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উঃ থণ�ওেয়ট ও ম�াথার। 
 
৬) জলীয় বাে�র সূচক �বাঝােত থণ�ওেয়ট িক িচ� ব�বহার কেরন? 
উঃ I'm 
 
৭) Dw এর অথ� িক? 
উঃ তুষার অরণ� শীত ঋতু ��। 
 
৮) Aw এর অথ� িক? 
উঃ সাভানা জলবায়ু। 
 
৯) m �কান জলবায়ুর অধীন? 
উঃ A 
 
১০) থন�ওেয়েটর জলসং�ান সূচেকর সূ� িক? 
উঃ ১০০(S - D)/PEVTN 
 
১১) Anctic Smoke কােক বেল? 
উঃ বা�ীয় �য়াশা। 
 
১২) Foggiest Place Of The World কােক বেল? 
উঃ িনউ ফাউ�ল�া� ( বছের ২০০০ ঘ�া �য়াশা�� থােক)। 
 
১৩) Pogonip িক? 
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উঃ উ�র আেমিরকার পাব�ত� অ�েলর  Frost Smoke �ক Pogonip 
বেল। 
 
১৪) কত সােল আ�জ� ািতক �মঘ মানিচ� উপ�াপন করা হয়? 
উঃ ১৮৯৬ সােল। 
 
১৫) Rime িক? 
উঃ অিত শীতল জলিব��ুেলা �ত িহমািয়ত হওয়ার ফেল অিত �ু� িবিশ� 
বরফকনার অেভদ� �েলপেক Rime বেল। 
 
১৬) অপিরপৃ� বায়ুর উ�তা �িত িকিমেক কত হাের কমেত থােক? 
উঃ ১০ িডি� C (এই �ােসর হারেক �� �� তাপ�াস হার বেল)।  
 
১৭) Virga িক? 
উঃ সূয�তােপ বা�ীভূত বিৃ�েক Virga বেল। 
 
১৮) �মেঘর ��ণীিবভােগর �বত� ক �ক? 
উঃ Baptist Lamancke 
 
১৯) �জট বায়ুর গিতেবগ কত? 
উঃ ৩২২-৪৮৩ িকিম/ঘঃ 
 
২০) �ক �জট বায়ু আিব�ার কেরন? 
উঃ �বেকন। 
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২১) কত সােল �বেকন �জটবায়ু আিব�ার কেরন? 
উঃ ১৯৪৪  
 
২২) �কান ঋতুেত �জট বায়ুর গিতেবগ বিৃ� পায়? 
উঃ শীত। 
 
২৩) �কান উ�তায় �জটবায়ুর গিতেবগ সবেচেয় �বিশ? 
উঃ ৯-১২ িকিম। 
 
২৪) এক� �জট চ� স�� হেত কত সময় লােগ? 
উঃ ৪-৬ স�াহ। 
 
২৫) �জটবায়ু �বােহর অ�াংশ গত অব�ান িক? 
উঃ ৩০-৩৫ িডি� উঃ/দঃ 
 
২৬) �জট বায়ু�বােহর সব�ােপ�া �ায়ী তর�� �কাথায় অব�ান কের? 
উঃ ৭০ িডি� পি�ম-১৫০ িডি� পূব� �ািঘমা।  
 
২৭) �মাট কয়� �জট�বাহ পৃিথবীেত রেয়েছ? 
উঃ ৬-৭ �। 
 
২৮) সবেচেয় গিতশীল �জট বায়ু �কান�? 
উঃ �ম� �জট। 
 
২৯) দবু�লতম �জট বায়ু �কান�? 
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উঃ উপ�া�ীয় �জট। 
 
৩০) দঃ �গালােধ�র �কাথায় �জটবায়ু বলেয়র আকাের �বািহত হয়? 
উঃ আ�াক� �কা। 
 
৩১) কত সােল �মৗসুিম শ�� �থম ব�বহার করা হয়? 
উঃ ১৮৮৩ 
 
৩২) �কান �মেঘর �ারা ব�ঝড় সৃি� হয়? 
উঃ িকউমেুলািন�াস। 
 
৩৩) এক� পিরনত ব�ঝেড় কয়� পিরচালন �কাশ থােক? 
উঃ ৫-৮ �। 
 
৩৪) ব�ঝেড়র উ�� িব�ার কত িকিম? 
উঃ ৪-২০ িকিম 
 
৩৫) ব�ঝেড়র িন�মখুী বায়ু�বাহ যু� অ�ল� িক নােম পিরিচত? 
উঃ অনবুাত পা��। 
 
৩৬) ব�ঝেড়র িকউমলুাস �মঘ বায়ুম�েলর �কান �ের অব�ান কের? 
উঃ �েপাপজ। 
 
৩৭) ব�ঝেড়র �মেঘর আকৃিত �কমন? 
উঃ কামােরর হাপেরর ন�ায়। 
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৩৮) িনর�ীয় অ�েলর �ত�হ িবেকেল বিৃ� ; কালৈবশাখী �কান �কার 
ব�ঝড়? 
উঃ তাপীয় ব�ঝড়। 
 
৩৯) �কান সময় পিরবািহত ব�ঝড় �দখা যায়? 
উঃ রােতর �বলায়। 
 
৪০) ��ায়াল লাইন �কান ঝেড় �দখা যায়? 
উঃ ব�ঝেড়। ( ��ায়াল লাইেনর গিতেবগ ১৬০ িকিম/ঘঃ) 
 
৪১) �কান অ�েল সব�ািধক ব�ঝড় �দখা যায়? 
উঃ িনর�ীয় অ�েল। 
 
৪২) ব�ঝেড়র সবেচেয় বেড়া �কাশেক িক বেল? 
উঃ সুপার �সল। 
 
৪৩) তিড়ৎ �জট �কাথায় �বািহত হয়? 
উঃ �মেসাি�য়ার ও থােম�াি�য়ােরর মেধ�। 
 
৪৪) �জট বায়ুর �কান পয�ায় �ক High Zonal Index বেল? 
উঃ �থম পয�ায়। 
 
৪৫) �জট বায়ুর �কান পয�ায় �ক Low Zonal Index বেল? 
উঃ চতুথ� পয�ায়। 
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৪৬) বায়ুচােপর �ত পিরবত� ন মাপার য� িক? 
উঃ ব�ােরা�াম। 
 
৪৭) অিধক উ�তায় বায়ুচাপ পিরমােপর য� িক? 
উঃ অি�িমটার। 
 
৪৮) পঃবঃ �কান� পিরচলন বিৃ�পাত? 
উঃ কালৈবশাখী। 
 
৪৯) জেলর বা�ীভবেনর লীনতাপ কত? 
উঃ ৫৩৭ ক�ােলাির/�াম। 
 
৫০) সরাসির বা�ীভবেনর জন� �কান শি� দরকার? 
উঃ ঊধ�পাতেনর লীনতাপ। 
 
৫১) থন�ওেয়ট জলবায়ুর ��নীিবভােগ িকেসর ওপর অিধক ��� আেরাপ 
কেরন? 
উঃ বা�ীভবন।  
 
৫২) থন�ওেয়ট জেলর উ�েৃ�র সূচক মান ৩৩.৩ এর �বিশ হেল, তােক িকেস 
�কাশ কেরেছন? 
উঃ w2 
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৫৩) কত সােল থন�ওেয়ট জলবায়ুর ��ণীিবভােগ উি�েদর ওপর ��� 
�দন? 
উঃ ১৯৪৮ 
 
৫৪) থণ�ওেয়ট জলসং�ান সূচক �বাঝােত িক ব�বহার কেরন? 
উঃ I'm 
 
৫৫) অধঃে�পেনর কায�কািরতা িক? 
উঃ �মাট মািসক বিৃ�পাত ও �মাট মািসক বা�ীভবেনর অনপুাত। 
 
৫৬) ঘূন�বাত কয়�কার & িকিক? 
উঃ ২ �কার -- �া�ীয় ও নািতশীেতা�। 
 
৫৭) CAT িক? 
উঃ Clean Air Turbulence 
 
৫৮) ফুিজওয়ারা ফল িক? 
উঃ যখন দ�ু ঘূণ�বাত পর�েরর কাছাকািছ এেস পর�রেক আবত� ন কের, 
তখন তােক ফুিজওয়ারা ফল বেল। 
 
৫৯) বে�াপসাগরের ঘূিণ�ঝেড়র গড় আয়ু কত িদন? 
উঃ ৩-৫ িদন। 
 
৬০) �শা� মহাসাগরের ঘূিন�ঝেড়র গড় আয়ু কত িদন? 
উঃ ৭ িদন। 
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৬১) আটলাি�ক মহাসাগের ঘূিণ�ঝেড়র গড় আয়ু কত িদন? 
উঃ ৯ িদন। 
 
৬২) �া�ীয় ঘূন�বােতর জীবন চে�র কয়� পয�ায় ও িকিক? 
উঃ ৪ � -- �াথিমক পয�ায়, গঠন পয�ায়, পিরনত পয�ায় & অি�ম পয�ায়। 
 
৬৩) �া�ীয় ঘূন�বােতর �কান অংেশ সবেচেয় �বিশ বিৃ�পাত হয়? 
উঃ ��লী বলয়। 
 
৬৪) �া�ীয় ঘূন�বােতর �কান অংশ সবেথেক �ংসা�ক? 
উঃ ��লী বলয়। 
 
৬৫) WWW িক? 
উঃ World Weather Watch 
 
৬৬) হাববু িক? 
উঃ সুদােন �বািহত এক�কার শীতল �ানীয় বায়ু। 
 
৬৭) কেড� ানােজা িক? 
উঃ �মি�েকার পি�ম উপ�েলর হ�ািরেকন জাতীয় �ানীয় বায়ু। 
 
৬৮) ি�গােল িক? 
উঃ মা�া সহ পি�ম ভূমধ�সাগর অ�েল �বািহত এক�কার �ানীয় বায়ু। 
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৬৯) মািরন িক? 
উঃ �াে� �বািহত এক �কার উ�, আ��  �ানীয় বায়ু। 
 
৭০) �লভাে� িক? 
উঃ দি�ন �া� ও পি�ম ভূমধ�সাগের �বািহত এক�কার �ানীয় বায়ু। 
 
৭১) চুবাসেকা িক? 
উঃ �মি�েকা, মধ� ও দঃ আেমিরকায় বষ�াকােল �বািহত ব�িবদ�ুৎ সহ 
এক�কার �ানীয় বায়ু। 
 
৭২) আঁিধ িক? 
উঃ উ�র-পূব� ভারেত �ী�কােল �বািহত উ� ধুিলঝড় যু� �ানীয় বায়ু। 
 
৭৩) বায়ােমা িক? 
উঃ িকউবার দি�ন উপ�েল �বািহত �ানীয় বায়ু। 
 
৭৪) �কপ ডা�ার িক? 
উঃ দি�ন আি�কার উপ�েল বস�-�ী�কােল �বািহত �� �ানীয় বায়ু। 
 
৭৫) এিলফ�া�া িক? 
উঃ ভারেতর মালাবার উপ�েল �সে��র অে�াবর মােস দঃ-পঃ �মৗসুিম 
বায়ুর সমাি� িহেসেব �বািহত এক�কার �ানীয় বায়ু। 
 
৭৬) সম�ুবায়ু �কান সময় সবেচেয় �বেগ �বািহত হয়? 
উঃ অপরাে� বা স��ােবলায়। 
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৭৭) �লবায়ু �কান সময় সবেচেয় �বেগ �বািহত হয়? 
উঃ �ভারেবলা। 
 
৭৮) �মৗসুিম শ��র অথ� িক? 
উঃ ঋতু। 
 
৭৯) �মৗসুিম বায়ু কয় �কার ও িকিক? 
উঃ ২ �কার-- �ী�কালীন ও শীতকালীন। 
 
৮০) ঘূণ�বাত কয়�কার ও িকিক? 
উঃ ২ �কার -- �া�ীয় ও নািতশীেতা�। 
 
৮১) ঘূণ�বাত উ�র ও দি�ন �গালােধ� িক�েপ �বািহত হয়?  
উঃ উ�র �গালােধ� ঘিড়র কাঁটার িবপরীত িদেক & দি�ন �গালােধ� ঘিড়র 
কাঁটার িদেক। 
 
৮২) �ফেরেলর সূ� িক? 
উঃ পৃিথবীর আবত� ন গিতর ফেল বায়ু উ�র �গালােধ� ডানিদেক & দি�ন 
�গালােধ� বামিদেক �বেঁক যায়। 
 
৮৩) �ক কত সােল �ফেরেলর সূ� আিব�ার কেরন? 
উঃ উইিলয়াম �ফেরল(১৮৫৫)। 
 
৮৪) �কান �গালােধ� সেমা�েরখা �িলর ব�তা �বিশ? 
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উঃ উ�র �গালােধ�। 
 
৮৫) �কান বায়ু �ল ও সম�ুবায়ুর ব�াপক সং�রণ? 
উঃ �মৗসুিম বায়ু। 
 
৮৬) �কান অ�েল পৃিথবীর তাপ বােজট উ��ৃ হয়? 
উঃ িনর�েরখা �থেক ৩৭-৩৮ িডি� উ�র ও দি�ন অ�াংশ। 
 
৮৭) �কান অ�েল পৃিথবীর তাপ বােজট �াস পায়? 
উঃ ৩৭-৩৮ িডি� উ�র ও দি�ন অ�াংশ �থেক �ম�বেৃ�র িদেক। 
 
৮৮) Adiabatic Lapse Rate িক? 
উঃ ভূপৃে�র উ�তা বিৃ�র সােথ সােথ �িত ১০০০ িমটাের ৬.৪ িডি� C 
উ�তা �াস পায়। এেক Adiabatic Lapse Rate বেল। 
 
৮৯) বায়ুর চাপ মাপক একক িক? 
উঃ প�াসেকল(Pa)/িমিলবার(mb)। 
 
৯০) বায়ুর উ�তা বিৃ� �পেল বায়ুচাপ বােড় না কেম? 
উঃ কেম। 
 
৯১) বায়ুর উ�তা �াস �পেল বায়ুচাপ বােড় না কেম? 
উঃ বােড়। 
 
৯২) সম�ুপৃে� বায়ুর চাপ কত?  
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উঃ ১০১৩.২ িমিলবার। 
 
৯৩) Trough ও Ridge িক? 
উঃ বায়ুর িন�চােপর আকার যিদ দীঘ� হয়, তােক উ� ঢাল /Trough এবং 
বায়ুর উ�চােপর আকার যিদ দীঘ� হয়, তােক �ীন ঢাল/Ridge বেল। 
 
৯৪) �কািরওিলস বল িক? 
উঃ পৃিথবীর আবত� ন গত শি�। 
 
৯৫) কার নামানসুাের �কািরওিলস বেলর নামকরন করা হেয়েছ? 
উঃ িব�ানী গ�াসপাড�  ��ােভ �কািরওিলস। 
 
৯৬) িজও�িফক বায়ু িক? 
উঃ উ�� াকােশ সমচাপেরখার সে� সমা�রােল �য বায়ু �বািহত হয়, তােক 
িজও�িফক বায়ু বেল। 
 
৯৭) রসিব তর� িক? 
উঃ ভূপৃ� �থেক ৫০০ িমটার উ�তায় উভয় �গালােধ� তর�ািয়ত পেথ 
পি�ম �থেক পূেব� �বািহত বায়ু �ক রসিব তর� বেল। 
 
৯৮) �ক রসিব তরে�র উপি�িত �মান কেরন? 
উঃ িস. িড. রসিব(১৯৩০)। 
 
৯৯) িকিক উপাদান বায়ুচােপর তারতম� ঘটায়? 
উঃ উ�তা, উ�তা ও জলীয় বা�। 
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১০০) বায়ুর ঘন� �ােসর হার িক? 
উঃ সম�ুপৃ� �থেক �িত ৩০০ িমটার উ�তায় ৩৪ িমিলবার/১ ইি� বায়ুচাপ 
�াস পায়। 
 
-অিরিজৎ িসংহ মহাপা� (সহেযাগী স�াদক, িমশন িজও�ািফ 
ইি�য়া) 
©িমশন িজও�ািফ ইি�য়া 
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