মাধ্যমমক ভূগ াল সাগেশন ২০২০ ও সাফলয লাগভর মিপস
সসৌরভ সরকার (সম্পাদক, মমশন মেওগ্রামফ ইমিযা, স াদা াড়ী, মুমশিদাবাদ)
সামগনই মাধ্যমমক পর়ীক্ষা। হাগে মাত্র কগযকিা মদন। সশষ মুহূগেির প্রস্তুমে শুরু কগর মদগযগে লক্ষ লক্ষ মাধ্যমমক পর়ীক্ষার্ি়ী। ে়ীবগনর প্রর্ম বগডা
পর়ীক্ষা মদগে চগলগে োরা। স্বাভামবক ভাগবই পর়ীক্ষার্ি়ীগদর মগধ্য সিনশন শুরু হগয স গে। আর োগদর মগনর মগধ্য সৃ মি হগযগে ভয। োরা সমসময
ভাবগে- পর়ীক্ষায মক মলখগবা? মকভাগব মলখগল ভাগলা নম্বর পাগবা? সকান প্রশ্নগুগলা সবমশ কগর পডগবা? এই সমস্ত প্রগশ্নর উত্তর আে সদওযা হগব এবং
সোমাগদর মগনর ভয দূ র হগব আেগক। োত্র-োত্র়ীগদর ভয ও সিনশন দূ র করার েনয আে আমরা মনগয এগসমে “মাধ্যমমক ভূ গ াল সাগেশন ২০২০”
এবং মাধ্যমমক ভূ গ াগল সাফলয লাগভর মকেু মিপস।
মাধ্যমমক ২০২০ ভূ গ াল পর়ীক্ষার োমরখঃ
WBBSE সবাগডির রুমিন অনু যায়ী মাধ্যমমক ভূ গ াল পর়ীক্ষা হগব ২০ই সফব্রুযার়ী ২০২০।
মাধ্যমমক ২০২০ ভূ গ াল পর়ীক্ষার সমযঃ
মাধ্যমমক ভূ গ াল পর়ীক্ষার েনয সমাি মনধ্িামরে সময হগলা 3 ঘন্টা 15 মমমনি। প্রর্ম 15 মমমনি প্রশ্নপত্র সদখার েনয সদওযা হগব এবং বামক 3 ঘন্টা
সলখার েনয। পর়ীক্ষা শুরু হগব দু পুর 11:45 সর্গক এবং পর়ীক্ষা সশষ হগব মবকাল 3 িা।
মাধ্যমমক ভূ গ াল পর়ীক্ষার প্রশ্নপগত্রর ধ্রনঃ
পমিমবঙ্গ মধ্যমশক্ষা পষিদ অনু যায়ী, মাধ্যমমক ভূ গ াগল সমাি েযমি মবভা সর্গক প্রশ্ন আসগব। প্রমেমি মবভাগ র প্রশ্ন মবভােন সকমন ো ন়ীগচ সদওযা
হগলামবভা -ক (বহুমবকল্পধ্মি়ী প্রশ্ন):
এই মবভাগ সমাি 14মি MCQ প্রশ্ন আসগব এবং প্রমেমি প্রগশ্নর মান-1। এগক্ষগত্র সকাগনা মবকল্প প্রশ্ন র্াকগব না।
মবভা -খ (অমেসংমক্ষপ্ত উত্তরধ্মি়ী প্রশ্ন):
এই মবভাগ র্াকগব দু ’একমি শগের উত্তর, শূ নযস্থান পূ রণ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ মনবিাচন ও স্তম্ভ সমলাগনা। সমাি 26মি প্রশ্ন র্াকগব, করগে হগব 22 মি প্রশ্ন।
প্রমেমি প্রগশ্নর মান-1.
মবভা - (সংমক্ষপ্ত উত্তরমভমত্তক প্রশ্ন):
এই মবভাগ সমাি 12মি প্রশ্ন র্াকগব এবং উত্তর মদগে হগব 6মি প্রগশ্নর। প্রমেমি প্রগশ্নর মান-2 এবং প্রমেগক্ষগত্র মবকল্প প্রশ্ন র্াকগব। প্রাকৃমেক
ভূ গ াগলর অধ্যায সর্গক চারমি প্রগশ্নর মগধ্য দু মি করগে হগব। বেিয বযাবস্থাপনা অধ্যায সর্গক দু মির মগধ্য একমি, ভারগের ভূ গ াল সর্গক চারমি প্রগশ্নর
মগধ্য দু মি করগে হগব এবং উপগ্রহ মচত্র অধ্যায সর্গক দু মি প্রগশ্নর মগধ্য একমি করগে হগব।
মবভা -ঘ (সংমক্ষপ্ত বযাখযামূ লক প্রশ্ন):
এই মবভাগ আিমি প্রগশ্নর মগধ্য চারমির উত্তর করে হগব। প্রমেমি প্রশ্ন মান-3 । প্রাকৃমেক ভূ গ াল, বেিয বযাবস্থাপনা, ভারগের ভূ গ াল এবং উপগ্রহ
মচত্র ও ভূ ববমচত্রসূ চক মানমচত্র অধ্যায সর্গক যর্াক্রগম একমি কগর প্রগশ্নর উত্তর করগে হগব। প্রমেমি প্রগশ্নর একমি কগর মবকল্প প্রশ্ন র্াকগব।
মবভা -ঙ (দ়ীঘি উত্তরধ্মি়ী প্রশ্ন):
এই মবভাগ সমাি আিমি প্রশ্ন র্াকগব এবং এর মগধ্য চারমি প্রশ্ন করগে হগব। প্রমেমি প্রগশ্নর মান-5 । প্রাকৃমেক ভূ গ াল সর্গক চারমি প্রগশ্নর মগধ্য দু মি
এবং ভারগের ভূ গ াল সর্গক চারমি প্রগশ্নর মগধ্য দু মি প্রগশ্নর উত্তর করগে হগব। এগক্ষগত্র বেিয বযাবস্থাপনা এবং উপগ্রহ মচত্র ও ভূ ববমচত্রসূ চক মানমচত্র
অধ্যায সর্গক সকাগনা প্রশ্ন র্াকগব না।
মবভা -চ (মানমচত্র মচমিেকরণ):
এই মবভাগ দশমি মানমচত্র উপযু ক্ত প্রে়ীক ও নামসহ মচমিেকরণ করগে হগব। প্রশ্নমান-1। ভারগের প্রাকৃমেক ভূ গ াল সর্গক 5মি এবং ভারগের
অর্িবনমেক ভূ গ াল সর্গক 5মি মানমচত্র মচমিেকরণ র্াকগব। এগক্ষগত্র সকাগনা মবকল্প র্াকগব না।

মাধ্যমমক ভূ গ াগল সাফলয লাগভর মিপসঃ
1. যর্াযর্ ও সংমক্ষপ্ত উত্তর মদগে হগব।
2. পমরষ্কার ও পমরচ্ছন্ন হাগের সলখা হগে হগব।
3. প্রাকৃমেক ভূ গ াগল অবশযই প্রগযােনমগো মচত্র অঙ্কন করগে হগব (মচত্র সহগযাগ উত্তগরর সক্ষগত্র নম্বগরর মবভােন: 1.5+3.5=5)।
4. সলখায উদাহরণ সহগযাগ বযাখযা মদগে হগব।
5. খাোয পযারাগ্রাগফর মাঝখাগন মচগত্রর েনয আলাদা োয া বযবহার করগে হগব।
6. কাগলা কামল মদগয মামেিন, এবং সবু ে অর্বা ন়ীল কামল মদগয পযারাগ্রাগফর সহমডং এবং মূ ল মবষযগুমল আিারলাইন করা।
7. সংমক্ষপ্ত প্রগশ্নর উত্তর সলখার সক্ষগত্র মার্ায রাখগব, পগযন্টমভমত্তক উত্তর মলখগল নম্বর ভাগলা পাগব। 2 নম্বগরর প্রগশ্ন 2-3মি, 3 নম্বগরর প্রগশ্ন 3-4মি
এবং 5 নম্বগরর প্রগশ্ন 5-6মি পগযন্ট মবশদভাগব বযাখযা করগব।
8. সকাগনা পার্িকয সলখার সময চার সর্গক ে’মি পার্িকয মবষয উগেখ কগর মলখগব।
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9. প্রমেমি মবষযবস্তু পডার সময ওই মবষগয অনু শ়ীলন়ীর সমস্ত প্রশ্ন, মব ে মাধ্যমমক পর়ীক্ষায আ ে প্রশ্ন ও সিস্ট সপপাগরর প্রশ্নগুমলর উত্তর তেমর
কগর মনগে হগব।
10. উত্তগরর গুরুত্বপূ ণি অংশগুমলর েলায দা সিগন দাও অর্িাৎ আিারলাইন কগরা যাগে মশক্ষগকর সচাগখ পগড।
11. উত্তর সলখার সময যেিা সম্ভব সিবল, সলা চািি বযবহার করার সচিা কগরা।
12. মযাপ পগযমন্টং অংশমিই প্রশ্নপগত্রর সবগচগয সকামরং পািি। এ সক্ষগত্র পবিে, নদ়ী, হ্রদ, সকানও একমি মবগশষ অঞ্চল (ধ্ান ও ম উৎপাদক অঞ্চল,
মশল্প সকন্দ্র), সকাগনা একমি মবগশষ োয া (গযমন- রােধ্ান়ী, শহর) ইেযামদ মচমিে করগে হগব। এখাগন যর্াসম্ভব সমিক োয ামি সদখাগনার সচিা
করগে হগব। োয াগুমল সপমিল মদগয মচমিে কগর সসখাগন োয ার নাম এবং পাগশ একমি বক্স কগর মচিগুমল মদগয পবিে, নদনদ়ী, শহর ইেযামদর
প্রে়ীক মচিগুমল সদখাগে হগব। মনখুুঁে ও সু স্পি পগযমন্টং ভাল নম্বর েুলগে সাহাযয করগব।
13. সিস্ট সপপাগর র্াকা সমস্ত MCQ, শূ নযস্থান পূ রণ, শুদ্ধ/অশুদ্ধ, স্তম্ভ সমলাগনা, দু -একমি শগে উত্তরধ্মি়ী প্রশ্নগুমল (মান-1) সমাধ্ান করার সচিা কগরা
এবং সসগুগলা একমি খাোয মলগখ রাগখা। মাধ্যমমক পর়ীক্ষার আগ এগুগলা বযাপক কাগে লাগ ।
14. মাধ্যমমক পর়ীক্ষার আগ বামডগে বগসই সিস্ট সপপার সর্গক ঘমড ধ্গর 3-4মি পর়ীক্ষা দাও।
15. সবগশগষ বমল, পডাগশানা একমি সাধ্না। তধ্যি, মনষ্ঠা ও আন্তমরকোর সগঙ্গ পডাগশানা করগল সফল হগবই।

মাধ্যমমক ভূগ াল সাগেশন ২০২০
মবভা -ক (গমাি 14মি করগে হগব) 1x14= 14
এই মবভা সর্গক সমাি 14মি MCQ প্রশ্ন আসগব।
মবভা -খ (গমাি 22মি করগে হগব) 1x22= 22
এই মবভা সর্গক 6 মি শুদ্ধ ও অশুদ্ধ, 6মি শূ নযস্থান পূ রণ, 6মি একমি বা দু মি শগে উত্তর এবং 4মি বামমদগকর সাগর্ ডানমদক সমলাগনা আসগব।
মবদ্রঃ মবভা -ক ও মবভা -খ এর েনয ভাগলা কগর পািযপুস্তক খুমুঁ িগয পগডা এবং সিস্ট সপপার -এর প্রশ্নগুমল সমাধ্ান কগরা োহগলই হগয যাগব।
মবভা - (গমাি েযমি করগে হগব) 2x6=12
•

প্রাকৃমেক ভূ গ াল (দু মি করগে হগব):

*1.ষষ্ঠঘাগের সূ ত্র ক়ী? 2. েলমবভামেকা মক? ধ্ারণ অববামহকা মক? **3. মহমপ্রাচ়ীর, ম মরখাে, খরগরাে, ঝুলন্ত উপেযকা, বাখিান, মসফ বামলযামড,
বামলযামড, বমহঃগধ্ৌে সমভূ মম, সপমডগমন্ট, ড্রামমলন, স ৌর, ইযারদাঙ, মফযডি, ধ্ান্দ, মিযান, মমগযিার মক? 4. মহমগরখা ও মহমপ্রাচ়ীর মক? 5. সফগরগলর
সূ ত্র ক়ী? 6. অযালগবগডা ক়ী? সমচাপ, সমগণাগরখা কাগক বগল? 7. আগপমক্ষক আদ্রিো কাগক বগল? 8. ইনগসাগলশন ক়ী? 9. তবপর়ীেয উত্তাপ ক়ী? এল
মনগনা ক়ী? 10. অশ্ব অক্ষাংশ ও সডালড্রাম মক? ঘূ ণিবাগের চক্ষু কাগক বগল? **11. স ৌণ সোযার ও মুখয সোযার ক়ী? ভরা সোযার ও মরা সোযার ক়ী?
মগ্নচডা ক়ী? 12. বানডাকা ক়ী? ষাুঁডাষাুঁমড বান বলগে ক়ী সবাঝ? **13. মসমেম , অযাগপামে, সপমরমে, তশবাল সা র ক়ী?
•

পমরগবশ ভূ গ াল (একমি করগে হগব):

বেিয বযবস্থাপনা: 1. 4R ক়ী? **2. কমিন, েরল, যাস়ীয ও মবষাক্ত বগেিযর দু মি কগর উদাহরণ দাও? মচমকৎসা সংক্রান্ত ও তেব বগেিযর উদাহরণ দাও।
*3. বগেিযর পুননিব়ীকরণ বলগে ক়ী সবাঝ? 4. লযািমফল ক়ী? **5. E-Waste ক়ী? BOD ক়ী? 6. কগম্পাস্ট সার ক়ী? 7. তেব ভঙ্গু র বেিয কাগক বগল?
ইউগরামফগকশন ক়ী? স্ক্রাবার ক়ী?
•

ভারগের ভূ গ াল (দু মি করগে হগব):

1.রমব শসয ও খামরফ শগসযর মগধ্য দু মি পার্িকয সলখ? োমযদ শসয ক়ী? সরিুন পদ্ধমে? 2. সবু ে মবপ্লব ক়ী? এর দু মি ফলাফল সলখ? **3. সামামেক
বনসৃ েগনর দু মি উগেশয সলখ? কৃমষ বনসৃ েন বলগে ক়ী সবাঝ? বহুমুখ়ী নদ়ী পমরকল্পনার দু মি উগেশয সলখ? **4. সসানাল়ী চেুভূ ে
ি ক়ী? কাময েনসংখযা
ক়ী? মহান র ক়ী? সম ামসমি ক়ী? আদু মসু মার়ী ক়ী? েনঘনত্ব ক়ী? 5. SAIL ক়ী? ইমিমনযামরং মশল্প ক়ী? অনু সার়ী মশল্প ক়ী? 6. মযানগগ্রাভ অরগণযর দু মি
তবমশিয সলখ? 7. সমৌসু ম়ী মবগফারণ ক়ী? **8. সডকানরাপ, মবশুদ্ধ কাুঁচামাল, আমশ্বগনর ঝড, আউিগসামসিং, দু ন, সরইন ওযািার হারগভমস্টং, ভারগের
মযানগগ্রাভ অরণয, পমিমম ঝঞ্ঝা, মহমালগযর দু মি ম মরপর্, মমশ্র কৃমষ, বাম চা কৃমষ, পুনঃ রপ্তামন বন্দর ক়ী, লযাগিরাইি ও সরগুর মৃ মত্তকার তবমশিয,
ন রাযণ বলগে ক়ী সবাঝ? সপগরা-রসাযন মশগল্পর কাুঁচামাল মক মক?
•

উপগ্রহ মচত্র ও ভূ ববমচত্রসূ চক মানমচত্র (একমি করগে হগব):

*1.দূ র সংগবদন ক়ী? GPS, GIS ক়ী? *2. EMR, FCC, TCC, Pixel, Sensor, B.M ক়ী? 3. R.F. ক়ী? **উপগ্রহ মচগত্রর দু মি তবমশিয, বযবহার, গুরুত্ব
সলখ? 4. সমক্রয সসির ও মনমিয সসিগরর মগধ্য দু মি পার্িকয সলখ? **5. ভূ -ববমচত্রসূ চক মানমচত্র ক়ী? দু মি তবমশিয ও বযবহার? **6. মেও-গস্টশনার়ী
ও সান-মসনগক্রানাস উপগ্রহ ক়ী?
মবভা -ঘ (গমাি চারমি করগে হগব) 3x4= 12
•

প্রাকৃমেক ভূ গ াল (দু মি র্াকগব একমি করগে হগব):

1. েলপ্রপাে মকভাগব সৃ মি হয? অশ্বক্ষুরাকৃমে হ্রদ মকভাগব সৃ মি হয? 2. েলপ্রপাে উৎগসর মদগক সগর যায সকন? অর্বা েলপ্রপাে পিাদপসরণ কগর
সকন? **3. ঝুলন্ত উপেযকা সৃ মির কারণ সলখ? বদ্ব়ীপ গড ওিার অনু কূল পমরগবশ সলখ? **4. ঘন়ীভবগনর সযগকাগনা মেনমি রূগপর মববরণ দাও?
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*5. ওেন স্তর মবনাগশর কারণ ও ফলাফল সলখ? 6. সমৌসু ম়ী বাযু র ওপর সেি বাযু র প্রভাব সলখ? 7. **পার্িকয সলখঃ রগস সমাোগন ও ড্রামমলন,
মন্থকূপ ও প্রপােকূপ, ম মরখাে ও কযামনযন, নদ়ী উপেযকা ও মহমবাহ উপেযকা, আগপমক্ষক আদ্রিো ও চরম আদ্রিো, অযানাগবমিক ও কযািাগবমিক,
ঘূ নিবাে ও প্রে়ীপ ঘূ নিবাে, পমরচালন ও তশগলাৎগক্ষপ বৃ মিপাে। **8. পূ মণিমার সোযার অগপক্ষা অমাবসযার সোযার সবমশ শমক্তশাল়ী হয সকন? 9.
মনরক্ষ়ীয অঞ্চগল পমরচলন বৃ মিপাে হয সকন? 10. মবশ্ব উণাযগন মগ্রন হাউস যাগসর ভূ মমকা ক়ী? 11. মরুভূ মমর সম্প্রসারগণর কারণ ও সরাগধ্র
উপায?
•

পমরগবশ ভূ গ াল (একমি করগে হগব):

বেিয বযবস্থাপনা: 1.তেবভঙ্গু র ও অবেবভঙ্গু র বগেিযর মগধ্য পার্িকয সলখ? 2. বেিয বযবস্থাপনার উপাযগুমল সলখ? 3. বেিয বযবস্থাপনায ‘3R’/'4R' এর
ভুমমকা আগলাচনা কগরা। 4. ভা ়ীরর়্ী ও হু ল়ী নদ়ীর ওপর বগেিযর প্রভাব সলগখা। **অর্বা পমরগবগশর উপর বগেিযর প্রভাব সলখ। **5. বেিয
বযবস্থাপনার প্রগযােন়ীযো গুমল ক়ী?
•

ভারগের ভূ গ াল (একমি করগে হগব):

1.করমণ্ডল উপকূগল বেগর দু বার বৃ মিপাে হয সকন? 2. ভারগের পমিমবামহন়ী নদ়ীগুমলর সমাহনায ব-দ্ব়ীপ গড উগিমন সকন? **3. ি়ীকা সলখঃ বহুমুখ়ী
নদ়ী পমরকল্পনা, দাগমাদর উপেযকা পমরকল্পনা (DVC)। **4. ভারে়ীয কৃমষর মেনমি সমসযা সলখ? **5.ভারগের আধ্ু মনক সযা াগযা বযবস্থার মাধ্যম
গুমল মক মক? 6. ভারগে সরলপগর্র গুরুত্ব সলখ? অর্বা ভারগের ে়ীবনগরখা সরলপর্গক বলা হয সকন? **ভারগে েনসংখযা বৃ মদ্ধর সমসযা গুমল মক
মক? 7. ভারগের কৃমষগে েলগসগচর প্রগযােন়ীযো সলখ? 8. পার্িকয: পূ বি ও পমিম মহমালয, লযাগিরাইি ও সলামহে মৃ মত্তকা, *9. সমৌসু মম বাযু র ওপর
সেি বাযু র প্রভাব সলখ? ভারে়ীয কৃমষর ওপর সমৌসু মম বাযু র প্রভাব সলখ?
•

উপগ্রহ মচত্র ও ভূ ববমচত্রসূ চক মানমচত্র (একমি করগে হগব):

**1.মেও-গস্টশনার়ী ও সান-মসনগক্রানাস উপগ্রগহর মগধ্য পার্িকয সলখ? **2. উপগ্রহ মচত্র ও ভূ -ববমচত্রসূ চক মানমচগত্রর প্রধ্ান মেনমি পার্িকয সলগখা 3.
উপগ্রহ মচগত্রর মেনগি গুরুত্ব বা বযবহার সলখ? 4. উপগ্রহ মচগত্র েদ্ম রং বযবহার করা হয সকন? **5. ‘বেিমাগন ভূ -ববমচত্রসূ চক মানমচত্র অগপক্ষা
উপগ্রহ মচত্র অমধ্ক গুরুত্বপূ ণি’-যু মক্ত মদগয সলগখা। ভূ -ববমচত্রসূ চক মানমচগত্রর বযবহার বা গুরুত্ব।
মবভা -ঙ (গমাি চারমি করগে হগব) 5x4= 20
•

প্রাকৃমেক ভূ গ াল (গযগকাগনা দু মি করগে হগব):

1.বাযু ও েলধ্ারার মমমলে কাগযির ফগল সৃ ি মেনমি ভূ মমরূপ মচত্রসহ আগলাচনা কগরা।
2. বাযু র সঞ্চয কাগযির ফগল সৃ ি মেনমি ভূ মমরূপ মচত্রসহ আগলাচনা কগরা।
**3. মহমবাগহর ক্ষযকাগযির/সঞ্চয কাগযির ফগল সৃ ি মেনমি ভূ মমরূগপর সমচত্র বযাখযা দাও।
*4. নদ়ীর সঞ্চযকাগযির ফগল সৃ ি মেনমি ভূ মমরূগপর সমচত্র মববরণ দাও।
**5. উণোর োরেগমযর মভমত্তগে বাযু মণ্ডগলর স্তর মবনযাস কগরা।
6. বাযু চাপ বলগযর সগঙ্গ মনযে বাযু র সম্পকি আগলাচনা কগরা।
*7. মচত্রসহ মনযে বাযু প্রবাগহর সশ্রণ়ীমবভা কগরা।
**8. মবশ্ব উণাযগনর কারণ ও প্রভাব সলখ।
*9. বৃ মিপাে কয প্রকার ও মক মক? সযগকাগনা একপ্রকার বৃ মিপাে মচত্রসহ মববরণ দাও।
**10. বাযু র উণোর/চাগপর োরেগমযর পাুঁচমি কারণ সলখ।
11. ভূ মধ্যসা র়ীয েলবাযু /েুন্দ্রা েলবাযু অঞ্চগলর অবস্থান ও তবমশিযগুমল আগলাচনা কগরা।
**12. সমুদ্রগরাগের প্রভাবগুমল সলখ।
13. ভরা কিাল ও মরা কিাল মচত্রসহ বযাখযা কগরা।
**14. সোযার-ভািার ফলাফল সলখ।
•

আঞ্চমলক ভূ গ াল (গযগকাগনা দু মি করগে হগব):

**1.পার্িকয সলখঃ পূ বি উপকূল ও পমিম উপকূল।
**2. দামক্ষণােয মালভূ মমর ভূ -প্রকৃমে আগলাচনা কগরা।
*3. প্রস্থ বরাবর মহমালগযর সশ্রণ়ীমবভা কগরা।
4. ভারগের পমিম মহমালগযর মবভা গুমল মচত্র সহ বণিনা কর।
5. ভারগের মেনমি প্রধ্ান নদ়ীর মেপর্ উগেখ কগরা।
6. ভারগের মৃ মত্তকার সশ্রণ়ীমবভা কগরা এবং সযগকাগনা মেনমি সম্পগকি আগলাচনা কগরা।
7. ভারে়ীয েলবাযু র মনযন্ত্রক ও তবমশিযগুমল আগলাচনা কগরা।
**8. ভারে়ীয কৃমষর পাুঁচমি তবমশিয সলখ।
**9. ভারে়ীয কৃমষর সমসযা ও সমাধ্ান সলখ।
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***10. ভারগে ধ্ান/চা*/কমফ/কাপিাস/ইক্ষু চাগষর অনু কূল প্রাকৃমেক পমরগবগশর বণিনা দাও।
11. ভারগের েলবাযু গে সমৌসু ম়ী বাযু র প্রভাব সলখ।
**12. পূ বি-মধ্য ভারগের সলৌহ ইস্পাে মশগল্পর উন্নমের কারণ ক়ী সলগখা।
13. পািাব-হমরযাণাগে কৃমষকাগে উন্নমের কারণ মক? যু মক্ত সহ সলগখা।
**14. পমিম ভারগে কাপিাস মশল্প গড ওিার কারণ বযাখযা কগরা।
**15. ভারগে অসম েনসংখযা বন্টগনর কারণ সলখ।
*16. ভারগে ন রাযগনর সমসযা ও সমাধ্ান সলখ।
মবভা -চ (গমাি দশমি করগে হগব) 1x10= 10
•

ভারগের সরখা-মানমচগত্র মনম্নমলমখে উপযু ক্ত প্রে়ীক ও নামসহ মচমিে কগরা:

1.ভারগের ভূ -প্রকৃমেঃ কারাগকারাম, কাঞ্চনেঙ্ঘা, নন্দাগদব়ী, মবন্ধ্যপবিে, সােপুরা পবিে, ন়ীলম মর, সমঘালয মালভূ মম, দামক্ষণাগেযর মালভূ মম, র্র
মরুভূ মম, কগচ্ছর রণ, আরাবে়ী পবিে, আনাইমালাই, কগঙ্কান উপকূল, মালাবার উপকূল, করমণ্ডল উপকূল, পূ বিঘাি ও পমিমঘাি পবিেমালা, মশবামলক।
2. ভারগের নদনদ়ীঃ ঙ্গা, স াদাবর়ী, কৃণা, কাগবর়ী, মহানদ়ী, লু মন, নমিদা, ব্রহ্মপুত্র নদ, মচল্কা হ্রদ, পুমলকি হ্রদ, সম্বর হ্রদ, সলাকিাক হ্রদ, ডাল হ্রদ,
সভম্বানাদ কযাল, পকপ্রণাল়ী, ১০ মডমগ্র চযাগনল।
3. ভারগের েলবাযু ঃ বেগর দু বার বৃ মিপাে যু ক্ত অঞ্চল, সবিামধ্ক বষিণমসক্ত অঞ্চল, একমি বৃ মিোয অঞ্চল।
4. ভারগের মৃ মত্তকাঃ লযাগিরাইি মৃ মত্তকা অঞ্চল, পমলমৃ মত্তকা অঞ্চল, কৃণমৃ মত্তকা, মসগরাগেম মৃ মত্তকা বলয, লবণাক্ত মৃ মত্তকা অঞ্চল।
5. ভারগের স্বাভামবক উমিদঃ বৃ হত্তম মযানগগ্রাভ অরণয (সু ন্দরবন), শুষ্ক পণিগমাচ়ী বনভূ মম, কাুঁিাযু ক্ত সঝাপঝাড অঞ্চল, সাভানা েৃণভূ মম অঞ্চল, ক্রান্ত়ীয
মচরহমরৎ অঞ্চল।
6. ভারগের কৃমষঃ প্রধ্ান ধ্ান উৎপাদক অঞ্চল, ম উৎপাদক অঞ্চল, চা উৎপাদক অঞ্চল, দমক্ষণ ভারগের চা উৎপাদক অঞ্চল, কমফ উৎপাদক অঞ্চল,
ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল, পমিম ভারগের কাপিাস উৎপাদক অঞ্চল, মমগলি উৎপাদক অঞ্চল ।
7. ভারগের মশল্পঃ পমিম ভারগের কাপিাস মশল্প সকন্দ্র, পূ বি ভারগের সলৌহ-ইস্পাে মশল্প সকন্দ্র, সপগরাগকমমকযাল মশল্প সকন্দ্র, ভারগের রূঢ় (দু িাপুর),
ভারগের মযাগঞ্চস্টার (আগমদাবাদ), তেল সশাধ্না ার, মড বয তেলখমন, হু মল মশল্পাঞ্চল, হলমদযা মশল্পাঞ্চল, সরল ইমিন মনমিাণ সকন্দ্র (মচত্তরিন),
োহাে মনমিাণ সকন্দ্র, সমাির ামড মনমিাণগকন্দ্র।
8. ভারগের েনসংখযাঃ সবিামধ্ক েনবসমেপূ ণি শহর, সবিামধ্ক েনঘনত্বপূ ণি অঞ্চল, সবিমনম্ন েনসংখযামবমশি রােয।
9. ভারগের পমরবহন ও সযা াগযা ঃ শুল্কমুক্ত বন্দর (কান্দালা), মবশাখাপত্তনম, সবঙ্গালু রু, হলমদযা বন্দর, পারাদ্ব়ীপ, ভ়ীরেম বন্দর, আন্তগদশ়ীয
মবমানবন্দর, পূ বি সরগলর সদর দপ্তর, আন্তেিামেক মবমানবন্দর, পমরপূ রক বন্দর, মামিা াও বন্দর।
10. অনযানযঃ ভারগের দমক্ষণেম স্থলমবন্দু, সকামচ, শ্রীন র, মদমে, সচন্নাই, কলকাো, মুম্বাই, কাশ্ম়ীর উপেযকা, মসমলকন ভযামল (গবঙ্গালু রু), ভারগের
উত্তরেম স্থান, মরুস্থল়ী, সকন্দ্রশামসে অঞ্চল, পমণ্ডগচর়ী, পািনা, এলাহাবাদ চি়ী ড, না পুর, রাগম্ব, বারাণস়ী।

প্রশ্ন সংক্রান্ত সযগকাগনা মেজ্ঞাসা বা সাহাগযযর েনয সযা াগযা করুন
9735337699 (WhatsApp)

www.missiongeographyindia.in

