মাধ্যবমক পর়ীক্ষা 2020
মক ি প্রশ্ন-1
বিষয়- ভূ কগাি ও পবরকিশ
প্রশ্ন স়াংকিকি: থসৌরভ সরকার (সম্পােক, বমশি বেওগ্রাবি ইবন্ডয়া)
Full Marks: 90

Time: 3h 15min

Special credit will be given for answers which are brief and to be point. Marks will be deducted for spelling mistakes,
untidiness and bad handwriting.

১.৮ ভারৈ ও পাবকস্তাকির স়ীমাকর ার িাম -

বিভাগ - 'ক'

(ক) রযা বিক িাইি
১.১ থে প্রবিয়ার মাধ্যকম ক্ষয়, িহি ও সঞ্চকয়র মকধ্য সামঞ্জসয তৈবর হয়-

( ) মযাককমাহি িাইি
(গ) ু রান্ড িাইি

(ক) পেবায়ি

(ঘ) মযাবগিি িাইি

( ) ক্ষয়়ীভিি

১.৯ উচ্চ গো সমভূ বমর িি়ীি পবিমাবি গবিৈ অঞ্চিকক িিা হয় -

(গ) আিহবিকার

(ক) াোর

(ঘ) িগ্ন়ীভিি।

( ) ভাের

১.২ পাব র পাকয়র মকৈা িদ্ব়ীপ থে া োয় -

(গ) ৈরাই

(ক) ি়ীিিকের থমাহিায়

(ঘ) ভাির

১. বিকল্পগুবি থেকক সবিক উত্তরবি বিিবাচি ককর থিক া :

১x১৪=১৪

( ) বসন্ধুিকের থমাহিায়

১.১০ বশিসমুদ্রম েিপ্রপাৈবি থে িে়ীকৈ সৃ বি হকয়কি ৈা হি -

(গ) থহায়া়াংকহা িে়ীর থমাহিায়

(ক) িমবো িে়ী

(ঘ) বমবসবসবপ-বমকসৌর়ী িে়ীর থমাহিায়

( ) মহািে়ী

১.৩ সূ েব বকরকের থে অ়াংশ পৃ বেি়ীকক উত্তপ্ত করকৈ কাকে িাকগ িা ৈাকক িিা

(গ) কাকির়ী িে়ী

হয় -

(ঘ) কৃষ্ণা িে়ী

(ক) ইিকসাকিশি

১.১১ ভারকৈ িােরা উৎপােকি প্রেম স্থািাবধ্কার়ী রােযবি হি -

( ) তিপর়ীৈয উত্তাপ

(ক) গুেরাি

(গ) অযািকিক া

( ) মহারাষ্ট্র

(ঘ) Heat Budget

(গ) মধ্যপ্রকেশ

১.৪ িায়ু মণ্ডকির থে স্তকর অকরারা িা থমরুকেযাবৈ থে া োয় -

(ঘ) রােস্থাি

(ক) স্ট্র্যাকিাবিয়ার

১.১২ ভারকৈর থমাি স্বাক্ষরৈার হার (২০১১ সাকির েিগেিা অিু সাকর)-

( ) থমকসাবিয়ার

(ক) ৬৪.০৪%

(গ) আয়কিাবিয়ার

( ) ৭৪.০৪%

(ঘ) একসাবিয়ার

(গ) ৭২.০৪%

১.৫ একবি মু য থোয়ার ও একবি থগৌে থোয়াকরর মকধ্য সমকয়র িযিধ্াি-

(ঘ) ৮৪.০৪%

(ক) ২৪ ঘন্টা ৪৯ বমবিি ২৯ থসককন্ড

১.১৩ 'উন্নয়কির ে়ীিিকর া' িিা হয় -

( ) ১২ ঘন্টা ২৪ বমবিি ৪৪.৫ থসককন্ড

(ক) েিপে পবরিহেকক

(গ) ১২ ঘন্টা ২৪ বমবিি ২২.৫ থসককন্ড

( ) থরিপে পবরিহেকক

(ঘ) ৬ ঘন্টা ১২ বমবিি ২২.২৫ থসককন্ড

(গ) স্থিপে পবরিহেকক

১.৬ সমুদ্রকরাৈ সৃ বির প্রধ্াি কারে হি -

(ঘ) আকাশপে পবরিহেকক

(ক) সমুদ্রেকির িিেৈা

১.১৪ ভূ -বিবচত্র্যসূ চক মািবচকত্র্ থেি ১:৫০,০০০ হকি, অক্ষা়াংকশর বিস্তৃবৈ হকি -

( ) অধ্ঃকক্ষপি

(ক) ১°x১°

(গ) পৃ বেি়ীর আিৈবিগবৈ

( ) ৪°x৪°

(ঘ) বিয়ৈ িায়ু প্রিাহ

(গ) ৩০'x৩০'

১.৭ 'িকমাম়ী গকে' (Namami Ganga) কমবসূচ়ী িা প্রকল্প গ্রহে করা হকয়বিি -

(ঘ) ১৫'x১৫'

(ক) ২০০২ সাকি
( ) ২০১৪ সাকি
(গ) ২০১২ সাকি
(ঘ) ২০১৬ সাকি

বিভাগ - ' '

বিভাগ - 'গ'

২) ২.১ বিম্নবিব ৈ িাকযগুবি 'শুদ্ধ' হকি পাকশ 'শু' এি়াং 'অশুদ্ধ' হকি পাকশ 'অ'

৩. ি়ীকচর প্রশ্নগুবির স়াংবক্ষপ্ত উত্তর োও (বিকল্প প্রশ্নগুবি িক্ষে়ীয়) :

থিক া (কে থকাকিা িয়বি প্রকশ্নর উত্তর োও) :

৩.১ ষষ্ঠঘাকৈর সূ ত্র্ ক়ী? অেিা, িা বাি ক়ী?

১x৬=৬

২.১.১ এসকার বহমিাহ ও েিধ্ারার বমবিৈ কাকেবর িকি সৃ ি ভূ বমরূপ।

৩.২ আকপবক্ষক আদ্রবৈা ক়ী? অেিা, বসবেবগ ক়ী?

২.১.২ ভযাি অযাকিি বিবকরে থে া োয় থমকসাবিয়াকর।

৩.৩ 4R ক়ী? অেিা, E-Waste কাকক িকি?

২.১.৩ ব্রাবেি থরাৈ একবি শ়ীৈি থরাৈ।

৩.৪ কাকরওয়া ক়ী? অেিা, িযাকিরাইি মৃ বত্তকার েু বি তিবশিয থিক া।

২.১.৪ শহরাঞ্চকি মযাবিওর বপি অবধ্ক থে া োয়।

৩.৫ োবয়ে শসয ক়ী? অেিা, অিু সার়ী বশল্প িিকৈ ক়ী থিাঝায়?

২.১.৫ সু ন্দরিি পৃ বেি়ীর িৃ হত্তম মযািকগ্রাভ অরেয।

৩.৬ ভূ বিবচত্র্সূ চক মািবচকত্র্র স়াংজ্ঞা োও। অেিা, TCC ও FCC ক়ী?

২x৬=১২

২.১.৬ উত্তর ভারকৈর মযাকঞ্চস্টার িিা হয় কািপুরকক।
২.১.৭ ভারকৈর ভূ বিবচত্র্সূ চক মািবচত্র্ প্রকাশ ককর NATMO।

বিভাগ - 'ঘ'

২.২ উপেু ক্ত শব্দ িবসকয় শূ িযস্থাি পূ রে ককরা (কে থকাকিা িয়বি প্রকশ্নর উত্তর

৪. স়াংবক্ষপ্ত িযা যামূ িক উত্তর োও (বিকল্প প্রশ্নগুবি িক্ষে়ীয়) :

োও) :

৪.১ উচ্চগবৈকৈ িে়ীর ক্ষয় কাে প্রাধ্ািয িাভ ককর থকি?

১x৬=৬

২.২.১ 'পেবায়ি' শব্দবি প্রেম িযিহার ককরি _______ ।

৩x৪=১২

অেিা

২.২.২ থে প্রবিয়ায় কবিি িেবয দ্বারা ি়ীচু েবম ভরাি করা হয় ৈাকক _______

ঘি়ীভিকির থেককাকিা বৈিবি রূকপর স়াংবক্ষপ্ত িেবিা োও।

িকি।

৪.২ িেবয িযিস্থাপিার প্রকয়ােি়ীয়ৈা থিক া।

২.২.৩ এিবিকিার প্রভাকি _______ অঞ্চকি প্রিি িৃ বি পবরিবক্ষৈ হয়।

অেিা

২.২.৪ ভারকৈর মক্কা িাকম পবরবচৈ ______ শহর।

ভাগ়ীরে়ী-হুগি়ী িে়ীর ওপর িকেবযর প্রভািগুবি ক়ী ক়ী?

২.২.৫ ভারকৈর িৃ হত্তম থিাহ-ইস্পাৈ কার ািা হি ______ ।

৪.৩ পূ িবঘাি ও পবিমঘাি পিবকৈর মকধ্য পােবকয থিক া।

২.২.৬ ভারকৈর আিহাওয়া অবিকসর সের েিৈর হি _____ ।

অেিা

২.২.৭ SPOT ________ থেকশর একবি কৃবত্র্ম উপগ্রহ।

ভারৈ়ীয় কৃবষর তিবশিযগুবি থিক া।
৪.৪ উপগ্রহ বচত্র্ ও ভূ বিবচত্র্সূ চক মািবচকত্র্র মকধ্য প্রধ্াি বৈিবি পােবকয থিক া।

২.৩ একবি িা েু বি শকব্দ উত্তর োও (কে থকাকিা িয়বি প্রকশ্নর উত্তর োও) :
১x৬=৬

অেিা
উপগ্রহ বচকত্র্র িযিহার থিক া।

২.৩.১ বহমিাহ ও পিবৈগাকত্র্র মকধ্য সৃ ি িািিকক ক়ী িকি?
২.৩.২ িায়ু চাপ মাপা হয় থকাি েকের সাহাকেয?

বিভাগ - 'ঙ'

২.৩.৩ একবি ধ্াৈি বিষাক্ত িেবয পোকেবর িাম থিক া।
২.৩.৪ থকাি বৈবেকৈ ভরা থোয়ার সিকচকয় শবক্তশাি়ী হয়?
২.৩.৫ ভারকৈর থকাি রাকেয চন্দি গাকির পবরমাে সিকচকয় থিবশ?
২.৩.৬ ভারকৈর েু বি থপকরা-রসায়ি বশল্পকককের িাম থিক া।
২.৩.৭ ভারকৈর প্রেম থিসরকাবর থরকির িাম ক়ী?

৫) ৫.১ থে থকাকিা েু বি প্রকশ্নর উত্তর োও :

৫x২=১০

৫.১.১ বহমিাকহর ক্ষয়কাকেবর িকি সৃ ি বৈিবি প্রধ্াি ভূ বমরূপ বচত্র্সহ িেবিা
ককরা।
৫.১.২ উষ্ণৈার ৈারৈকমযর বভবত্তকৈ িায়ু মণ্ডকির স্তরবিিযাস আকিাচিা ককরা।

২.৩.৮ ISRO -এর পুকরা িাম ক়ী?

৫.১.৩ বিশ্ব উষ্ণায়কির কারে ও িিািি স়াংকক্ষকপ থিক া।

২.৪ িামবেককর সাকে ািবেককর গুবি বমবিকয় থিক া : ১x৪=৪

৫.১.৪ থোয়ারভািা িিািি আকিাচিা ককরা।
৫.২ থে থকাকিা েু বি প্রকশ্নর উত্তর োও :

িামবেক

ািবেক

২.৪.১ সিু ে বিপ্লি

১. বিে সম্পে

২.৪.২ থিািিাগপুর মািভূ বম

২. বশিচর থেকক থপারিন্দর

২.৪.৩ কাপবাস িয়ি বশল্প

৩. গম

২.৪.৪ পূ িব - পবিম কবরক ার

৪. আকমোিাে

৫x২=১০

৫.২.১ প্রস্থ িরাির বহমিাকহর ভূ -প্রকৃবৈ িেবিা ককরা।
৫.২.২ ভারকৈর ধ্াি চাকষর অিু কূি প্রাকৃবৈক পবরকিকশর িেবিা োও।
৫.২.৩ পবিম ভারকৈ কাপবাস িয়ি বশকল্পর থকে়ীভিকির কারেগুবি িযা যা
ককরা।
৫.২.৪ ভারকৈ অসম েিস়াং যা িন্টকির কারেগুবি আকিাচিা ককরা।

বিভাগ - 'চ'
৬. প্রশ্নপকত্র্র সকে প্রেত্ত ভারকৈর থর া-মািবচকত্র্ বিম্নবিব ৈগুবি উপেু ক্ত প্রৈ়ীক
ও িামসহ বচবিৈ ককর মািবচত্র্বি উত্তরপকত্র্র সকে েুক়ে োও :

১x১০=১০

৬.১ সাৈপুরা পিবৈ ৬.২ থগাোির়ী িে়ী ৬.৩ বচল্কা হ্রে ৬.৪ িিকর েু িার িৃ বিপাৈ
েু ক্ত অঞ্চি ৬.৫ কৃষ্ণমৃ বত্তকা অঞ্চি ৬.৬ েবক্ষে ভারকৈর একবি চা উৎপােক
অঞ্চি ৬.৭ ভারকৈর ধ্াি গকিষোগার ৬.৮ পূ িব ভারকৈর একবি থিৌহ-ইস্পাৈ
বশল্পককে ৬.৯ পবিমিকের আন্তেবাবৈক বিমাি িন্দর ৬.১০ ভারকৈর থ রকয়ি

