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01. দি�ণ ভারেতর �মৗিসনরাম কােক বেল  
উঃ)  করম�ল উপ�ল �ক I  
 
02. হাে�িরেত ��প  িক নােম পিরিচত ? 
উঃ)  পুসতাজ নােম I  
 
03. ম�াটােরল িক ? 
উঃ)  ভূমধ�সাগরীয় জলবায়ু অ�েলর �ঝাপঝাড় িচিলেত ম�াটােরল নােম 
পিরিচত I  
 
04. 'An introduction to climate' �ে�র �লখক �ক ? 
উঃ)  G.T. Trewartha I  
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05. ি�ওয়াথ�া পৃিথবীর জলবায়ুেক কয় ভােগ ভাগ কেরন ? 
উঃ)  6 ভােগ I  
 
06. আবহিবদ �ন িকেসর িভি�েত 1950 সােল পৃিথবীর জলবায়ুর 
��ণীিবভাগ কেরন ? 
উঃ)  বিৃ�পাত ও বায়ুবলেয়র িভি�েত I  
 
07. 1931 সােল (�থম) জলবায়ুর ��ণীিবভােগ থণ�থওেয়ট পৃিথবীর 
মানিচে� কয়�কার জলবায়ুর ধরণ �কাশ কেরন ? 
উঃ)  32 �কার I  
 
08. জলবায়ু অ�েলর সংেকেত 'BSK' �কান �কার জলবায়ু িনেদ� িশত হয় ? 
উঃ)  ��প জলবায়ু I  
 
09. পৃিথবীর সব�ােপ�া �তগামী ও িব�ংসী ঘূণ�বাৎ �কান অ�েল উ�প� 
হয় ? 
উঃ)  আেমিরকা যু�রাে�র িমিসিসিপ নদীর �মাহনায় I  
 
10. চ�াপােরল িক ? 
উঃ)  ভূমধ�সাগরীয় জলবায়ু অ�েলর �ঝাপঝাড় ক�ািলেফািন�য়ােত 
চ�াপােরল নােম পিরিচত I  
 
11. 'অ�ুশান' ঘূণ�বােতর �কান পয�ােয়র সে� যু� ? 
উঃ)  প�ম বা বাধ�ক� পয�ােয়র সে� I  
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12. শা� আবহাওয়া �কান বায়ু �বােহর সােথ যু� ? 
উঃ)  �তীপ ঘূণ�বাত I  
 
13. নািতশীেতা� অ�েল মলূতঃ �কান সময় ঘূণ�বােতর সৃি� হয় ? 
উঃ)  শীতকােল I  
 
14. পৃিথবীর �কান জলবায়ু অ�েল সব�ােপ�া কম বিৃ�পাত হয় ? 
উঃ)  ম� জলবায়ু অ�েল (10-15 �সিমঃ বা তার কম) I  
 
15. �ােমা�ানা িক ? 
উঃ)  ইতািল ও ��েনর শীতল �ানীয় বায়ু I  
 
16. নািতশীেতা� ঘূণ�বােতর জীবনকাল কয়� পয�ােয় স�� হয় ? 
উঃ)  ছয়� পয�ােয় (�জ.বাক� েনস -1918) I  
 
17. ম�ািজয়া ও মািল িক ? 
উঃ)  ভূমধ�সাগরীয় জলবায়ু অ�েলর �ঝাপঝাড় ইটািলেত ম�ািজয়া ও মািল 
নােম পিরিচত I  
 
18. বায়ুর িন�চাপ িবিশ� �ক�েক িক বেল  
উঃ)  ঘূণ�বাত I  
 
19. হ�ািরেকন ঘূণ�বােত বাতােসর গিতেবগ কী�প হয় ? 
উঃ)  150-200 িকঃিমঃ পয�� I  
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20. Anti-Cyclone শে�র �ব�া �ক ? 
উঃ)  স�ার �াি�স গ�ালটন I  
 
21. �া�ীয় ঘূণ�বােত �কান �মেঘর সৃি� হয় ? 
উঃ)  িকউমেুলা-িন�াস I  
 
22. শীতল �তীপ ঘূণ�বাত এর উপি�িত �কাথায় ল�� করা যায় ? 
উঃ)  উ�র �ম�র অ�গ�ত �ল ভােগ I  
 
23. উপ�া�ীয় উ�চাপ ও িনর�ীয় িন�চােপর মেধ� �কান স�ালন �কাষ 
অবি�ত ? 
উঃ)  হ�াডিল স�ালন �কাষ I  
 
24. উপ�া�ীয় উ�চাপ ও উপেম� িন�চােপর মেধ� �কান স�ালন �কাষ 
অবি�ত ? 
উঃ)  �ফেরল স�ালন �কাষ I  
 
25. ক�ল (Col) িক ? 
উঃ) উ� চাপ ও িন� চােপর মেধ� িব�তীপভােব অবি�ত িবেশষ ধরেনর 
সমচাপ �রখার �গা�ী I  
 
26. গেড় পৃিথবী �থেক বছের কত পিরমাণ জল বা�ীভূত হয় ? 
উঃ)  3,80,000 ঘন িকঃিমঃ I  
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26. রসিব তর� �কান অ�েল সৃি� হেয় থােক ? 
উঃ)  মধ� অ�াংেশ (ঊ�� �েপাি�য়াের) I  
 
28. টেন�েডার সাধারণ অনসৃুত �বাহিদক �কান� ? 
উঃ)  দি�ণ-পি�ম িদক �থেক উ�র-পূব� িদক I  
 
29. সূেয�র গড় তাপমা�া কত ? 
উঃ)  5776 ক�ালিভন I  
 
30. িবি�� িদবােলাক িক ? 
উঃ)  বায়ুম�েলর িব�িুরত ও �িতফিলত �সৗরশি�র �য অংশ ভূপৃে� এেস 
�পৗঁছায় I  
 
31. �মঘ �সৗরশি�র কত শতাংশ �শাষণ কের ? 
উঃ)  3 শতাংশ I  
 
32. িনর��য় অ�েলর �ল ভােগ বািষ�ক গড় �সৗরশি�র পিরমাণ কত ? 
উঃ)  170-180 Wm-2 I  
 
33. পৃিথবীর �ধান �মৗসুমী বায়ু�বাহ অ�ল �কান� ? 
উঃ)  দি�ণ ও দঃ-পূব� এিশয়া I  
 
34. ওয়াকার স�ালন �কাষ �কান অ�েল ল�� করা যায় ? 
উঃ)  িনরি�য় অ�েল (পূব�-পি�েম) I  
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35. এল িনেনা এবং লা িননার অব�ােনর পিরবত� েন কত সময় লােগ ? 
উঃ)  1-3 বছর I  
 
36. �য়াশা বা ���কার ক�ন অব�ায় �পা�রেক িক বেল ? 
উঃ)  িহমানী (Rime) I  
 
37. WMO সকল �কার �মঘেক কয়� ��ণীেত িবভ� কেরেছ ? 
উঃ)  10 � I  
 
38. �া�ীয় বায়ুপুে�র অ�াংশীয় উ�স অ�ল �কান� ? 
উঃ)  উভয় �গালােধ�র 20 িডি� �থেক 35 িডি� অ�াংশ অ�ল I  
 
39. �া�ীয় ঘূিণ�ঝেড়র ব�াস কী�প হেয় থােক ? 
উঃ)  200-700 িকঃিমঃ পয�� I  
 
40. �া�ীয় ঘূিণ�ঝড় �বতা ��ল এর �ব�া �ক ? 
উঃ)  ইি�িনয়ার হারবাট�  সািফর ও আবহাওয়া িব�ানী রবাট�  িস�সন I  
 
41. �কান রাসায়িনক �েয়াগ কের কৃি�ম বিৃ�পাত ঘটােনা হয় ? 
উঃ)  িসলভার আেয়াডাইট I  
 
42. পৃিথবীেত �িতিদন সংঘ�ত ব�ঝেড়র আনমুািনক সংখ�া কত ? 
উঃ)  44,000 � I  
 
43. টেন�েডা িবলিু�র কারণ িক ? 
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উঃ)  জনক ঝড়েকােষ জলীয়বাে�র সরবরাহ ব� I  
 
44. আঁধী ভারেতর �কান অ�েল �বািহত উ� বায়ুর �ানীয় নাম ? 
উঃ)  উ�র ভারেতর I  
 
45. �মৗসুমী বায়ুর দবূ�ল �বােহর (Break Monsoon) �ায়ী� কাল কত 
িদন ? 
উঃ)  3 �থেক 10 িদন I  
 
46. �মেসাপজ সমতেল বায়ুর তাপমা�া কত থােক ? 
উঃ)  -90 িডি� �সি�ে�ড I  
 
47. আয়েনাি�য়ােরর মলূ উপাদান িক ? 
উঃ)  আণিবক নাইে�ােজন ও পারমাণিবক অি�েজন I  
 
48. �ীনহাউস �ি�য়ার অনপুি�িতেত ভূপৃে�র বািষ�ক গড় তাপমা�ার 
পিরমাণ কত হেব ? 
উঃ)  -18 িডি� �সি�ে�ড I  
 
49. বায়ুম�েল �কান িতন� গ�ােসর সংযু� অব�া 99 % এর �বশী 
(99.05%)�ান দখল কের আেছ ? 
উঃ)  নাইে�ােজন, অি�েজন ও আগ�ন I  
 
50. বায়ুম�েল অগ�েনর সংযুি� কত ? 
উঃ) 0.93% I  
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51. সামাল (Shamal) িক ? 
উঃ)  �মেসাপেটিময়া ও পারস� উপ�েলর উ� �� এবং ধূিলপূণ� বায়ু�বাহ I  
 
52. �ল� (Lest) িক ? 
উঃ)  মােদিরয়া ও মরে�া �ত �বািহত উ� �� এবং ধূিলপূণ� বায়ু�বাহ I  
 
53. �মৗসুমী বায়ুর উ�পি�েত উ� তাপ সরবরাহ ��� িহসােব পিরিচত 
�ান �কান� ? 
উঃ) িত�ত মালভূিম অ�ল I  
 
54. MONEX(1973) �কান �কান �দেশর �যৗথ �েচ�া ? 
উঃ)  ভারত এবং রািশয়া I  
 
55. SOI এর স�ূণ� নাম িক ? 
উঃ)  Southern Oscillation Index. 
 
56. Cherry Bloosm (কণ�াটেক) দি�ণ ভারেত অন� িক নােম পিরিচত ? 
উঃ)  আ� বিৃ� I  
 
57. জলবায়ুর ��ণীিবভােগ 'Air Mass Model' এর �ব�া �ক ? 
উঃ)  J.J. Hidore (1969) I  
 
58. PGF এর স�ূণ� নাম িক ? 
উঃ)  Pressure Gradient Force. 
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59. �সৗরশি� িবে�পন সং�া� ি�তীয় সূে�র �ব�া �ক ? 
উঃ)  Gustave Mie (1908) I  
 
60. পৃিথবীর বনা�ল �থেক িবিকিরত �সৗরশি�র পিরমাণ কত ? 
উঃ)  5-10% I  
 
61. �থম Inyergovernmental Negotiating Committee (INC-1) 
কেব অনিু�ত হয় ? 
উঃ)  1991 সালর  4-14 ই �ফ�য়ারী, ওয়ািশংটেন I  
 
62. Stratosphere এর িব�ার কেব আিব�ৃত হয় ? 
উঃ)  1902 সােল I  
 
63. বায়ুম�লীয় �কান �েরর অপর নাম 'Turbulent Zone' ? 
উঃ)  Troposphere এর I  
 
64. 'Tropopose' শে�র �ব�া �ক ? 
উঃ)  Sir Napier Shaw. 
 
65. Troposphere এর �কান অংশ 'Friction Layer' নােম অিভিহত ? 
উঃ)  িন�াংশ (ভূপৃ� �থেক 1-3 িকঃিমঃ পয��) I  
 
66. 'Mother of Pearl Clouds' নােম �কান �মঘ পিরিচত ? 
উঃ) িসরাস �মঘ (Cirrus Cloud.)  
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67. Noctilucent Clouds বায়ুম�লীয় �কান �ের উপল� ? 
উঃ)  �মেসাি�য়াের I  
 
68. �থম Meteorological Satellite এর নাম িক ? 
উঃ)  TIROS-1 (1960-USA) I  
 
69. সব��থম �ক অধঃে�পেনর িব� মানিচ� ��ত কেরন ? 
উঃ)  �বরহাস (1854) I  
 
70. ওজন �েরর িব�ার সমে� কেব ধারণা পাওয়া যায় ? 
উঃ)  1913 সােল I  
 
71. জলবায়ু পিরবত� েনর General Circulation Model এর �ব�া �ক 
? 
উঃ)  S. Manabe এবং R.T. Wetherald (1975) I  
 
72. �কান �গালােধ� আয়ন বায়ুর গিতেবগ সব�ািধক ? 
উঃ)  দি�ণ �গালােধ� I  
 
73. �কান বায়ু�বােহর জন� মহােদশসমেূহর পি�ম উপ�েল শীতকােল �চুর 
বিৃ�পাত হয় ? 
উঃ)  পি�মা বায়ু I  
 
74. �কান িদেনর সেব�া� ও সব� িন� উ�তা িনণ�ায়ক যে�র নাম িক ? 
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উঃ)  িস�-এর থােম�ািমটার i 
 
75. �কান �মেঘর �ভােব �িড় �িড় বিৃ�পাত হয় ? 
উঃ)  �াটাস I  
 
76. কাল �বশাখীর সময় উ�র-পি�ম আকােশ সৃ� �মেঘর নাম িক ? 
উঃ)  িকউমেুলা িন�াস I  
 
77. কায�করী �সৗর িকরেণর পিরমাণ কত ? 
উঃ)  66% I  
 
78. ভারেত �কান �কার বিৃ�পাত সংঘ�ত হয় ? 
উঃ)  �শলৎে�প I  
 
79. �াভািবক বিৃ�পাত বলেত িক �বাঝায় ? 
উঃ)  দীঘ�কালীন গড় বিৃ�পােতর পিরমাণ 10% এর মেধ� I  
 
80. এল-িনেনার �ভােব সম�ু জেলর উ�তা কতটা বিৃ� �পেত পাের ? 
উঃ)  10 িডি� পয�� I  
 
81. ভারেতর �কাথায় বিৃ�পােতর সব�ািধক �বষম� ও পিরবত� নশীলতা ল�� 
করা যায় ? 
উঃ)  রাজ�ােন I  
 
82. �কান �গালােধ� বায়ুচাপ কে�র সংখ�া অেপ�াকৃত অিধক �দখা যায় ? 
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উঃ)  উ�র �গালােধ� I  
 
83. �া�ীয় অ�েলর ঘূণ�বাত সৃি�র �াথিমক অব�ােক িক বেল ? 
উঃ)  িডে�শন I  
 
84. আদশ� �মৗসুমী বায়ুর �দশ কােক বেল  
উঃ)  ইে�ােনিশয়া �ক I  
 
85. �কান যে�র সাহােয� অ�ালেবেডার পিরমাপ করা হয় ? 
উঃ)  অ�ালেবেডা িমটার I  
 
86. সুেম� �ভার অপর নাম িক ? 
উঃ)  আেরারা �বািরয়ািলস I  
 
87. Cyclone শ�� �কান �ীক শ� �থেক উ�প� ? 
উঃ)  'Kyclase' যার অথ� 'সােপর ��লী' I  
 
88. �সৗরি�রা� পিরমােপর একক িক ? 
উঃ)  ল�াঙল I  
 
89. পৃিথবীেত বায়ুচাপ বলেয়র সংখ�া কত ? 
উঃ)  7 � I  
 
90. 'A' সাংেকিতক ভােব �কান বায়ুপু�েক িনেদ�শ কের ? 
উঃ)  �ম�বিৃ�য় বায়ুপু�েক I  
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91. �কান �দশেক '�মৗসুমী বায়ুর �ীড়াভূিম' বলা হয় ? 
উঃ)  ভারত �ক I  
 
92. এল িনেনার সােথ �কান সম�ুে�াত জিড়ত ? 
উঃ)  �মেবা� ��াত I  
 
93. হ�াডিল �কােষর �থম ধারণা �ক �দান কেরন ? 
উঃ)  এডম� হ�ািল (1686) I  
 
94. পিরমািজ� ত হ�াডিল �কােষর আিব�ার কেব হয় ? 
উঃ)  G. Hadley 1735 সােল I  
 
95. সাইেবিরয় জলবায়ু �কান জলবায়ুর অ�ভু� � ? 
উঃ)  শীতল নািতশীেতা� I  
 
96. �জট বায়ু�বােহর আিব�ােরর সােথ �কান িব�যু� জিড়ত ? 
উঃ)  ি�তীয় িব�যু� I  
 
97. সীমা� িক ? 
উঃ)  দইু িভ�ধম� বায়ুপুে�র সীমানা অ�ল I  
 
98. 1803 সােল ইংরাজ রসায়নিবদ িলউক হাওয়াড�  �মঘেক কয় ভােগ 
ভাগ কেরন ? 
উঃ)  চার ভােগ যথা -িসরাস,�াটাস,িকউমলুাস ও িন�াস I  
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99. WMO এর (1894) িবভাজন অনযুায়ী নীচু �ের (0-2000 িমঃ) 
কয়� �মঘ অবি�ত ? 
উঃ)  িতন�, যথা - Stratus, Strato Cumulas & Nimbo Stratus. 
 
100. Trewartha, Koppen, Thornthwaite, Rosby এেদর মেধ� �ক 
আলাদা ? 
উঃ)  Rosby. 
 
©Mission Geography India.  
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