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উচ্চমাধ্যমমক ভূগ াল সাগেশন 

 

Part-A (Marks-35) 

 

7x5 = 35 

 

1) মনম্নমলমিত প্রশ্নগুমলর উত্তর দাও: (মিকল্প প্রশ্নগুমল লক্ষনীয়) 

(a) োপাগন ললৌহ-ইস্পাত মশগল্পর উন্নমতলাগভর দুমি কারণ ললগিা। কানাডা কা ে মশগল্পর উন্নত 

লকন? ভারগত িাদয প্রমিয়াকরণ মশগল্পর সমসযা কী কী? 2+3+2 / অথিা কার্স্ট অঞ্চগল 

'লডালাইন' ও 'পাতন প্রস্তর' কীভাগি সৃমি হয় তা মিত্র সহ িযািযা কর। পর্টায়ণ কাগক িগল? 

(b) মৃমত্তকা সৃমিগত আমদ মশলা ও েলিাযু়র ভূমমকা সংগক্ষগপ আগলািনা কর। ইলুমভগয়শন কাগক 

িগল?5+2 / অথিা উপরু্ক্ত মিত্রসহ নামতশীগতাষ্ণ ঘূণটািাগতর েীিনিি িযািযা কগরা। 5 

(c) েীিবিমিত্রয সংরক্ষগণর গুরুত্ব িা প্রগয়ােনীয়তা উগেি কগরা। েীিবিমিগত্রয Hot Spots কী 

5+2 / অথিা ভূমধ্যসা রীয় অঞ্চল ফল উৎপাদগন মিিযাত লকন? দমক্ষণ ভারগত কমফ িাগের 

উন্নমতর কারণগুমল কী কী? শসযািতটন এর সংঙ্গা দাও 3+3+1 

(d) ভারগত  িামদপশুর সংিযা সিটামধ্ক হগলও এই লদগশ দুগ্ধ প্রমিয়াকরণ মশল্প উন্নমত লাভ 

কগরমন লকন? ব্রামেগল রিার মশল্প  গ়ে ওঠার সমসযাগুমল ললগিা। ভারগত ততরী লপাশাক মশল্প 

উন্নমত লাভ কগরগে লকন? 2+3+2 অথিা েনমিিতটন মগডগলর মিমভন্ন পর্টাগয়র তিমশিযগুমল ললগিা। 

পমরব্রােন িলগত কী লিাঝ? 5+2  
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(e) ল াষ্ঠীিদ্ধ েনিসমত  গ়ে ওঠার অনুকূল পমরগিশ িণটনা কগরা। কার্টািমলর মভমত্তগত 

লপৌরিসমতর লেমণ মিভা  কগরা। 3+4 অথিা গ্রামীন ও লপৌরিসমতর পাথটকয ললগিা/ ভারগত 

ন রায়গণর প্রধ্ান সমসযাগুমল ললগিা। 4+3 

(f) েনঘনত্ব ও মানুে েমম অনুপাগতর পাথটক্র্ ললগিা। কী ধ্রগণর লভৌগ ামলক পমরগিগশ মিমক্ষপ্ত 

েনিসমত  গ়ে ওগঠ? 5+2 অথিা পমিম ভারগত লপগরা রসায়ণ মশগল্পর উন্নমতর কারণগুমল ললগিা। 

ভারগত কাপটাস িয়ণ মশগল্পর সমসযাগুমল ললগিা। লপগরারসায়ণ মশল্প িলগত কী লিাঝায়? 3+2+2 

 

Part-B (Marks-35) 

 

1x21 = 21 

(1) সমঠক উত্তরমি লিগে নাও (সকল প্রশ্ন আিমশযক) – 

(1) অগু্নৎপাগতর সময় মযা মার সাগথ লর্ উত্তপ্ত েল লিমরগয় আগস তাগক িগল — (a) সহোত 

গুল (b) উৎসয (c) ভাগদাস (d) আিমহক েল। 

(2) ভূ-পৃষ্ঠ লথগক মিগয়মিক স্তর পর্টন্ত মিসৃ্তত অসমৃ্পক্ত স্তরগক িগল- (a) আকুইফার (b) 

অযাকুইকুড (c) ভাগদাস স্তর (d) অযাকুইিাডট 

(3) অিগরাহর প্রমিয়ার ফগল সৃি একমি ভূমমরূপ হল – (a) ক্ষয়োত পিটত (b) আগগ্নয় পিটত 

(c) প্লািন ভূমম (d) িাোদা। 

(4) ভারগতর একমি উগেিগর্া য কার্স্ট অঞ্চল হল – (a) কাশ্মীর উপতযকা (b) অেন্তাগুহা (c) 

লিারাগুহা (d) মিন্ধ্য পািটতয অঞ্চল। 

(5) প্রশমমত মুমক্তিার PH এর মান- (a) 6.0 (b) 6.5 (c) 7.0 (d) 75 
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(6) মহউমাস সমৃদ্ধ নামির রং হয় (a) কাগলা (b) লাল (c) ধূ্সর (d) হলুদ 

(7) একমি আঞ্চমলক মৃমত্তকার উদাহরণ 21 - (a) (b) লরগ াস (c) পঞ্জ (d) পমলমুমক্তকা। 

(8) িুনাপাথর ও িৃমির েল দ্বারা সৃি কািটমলক অযামসগডর রাসায়মনক মিমিয়াগক িগল – (a) 

অঙ্গারগর্ােন (b) আদ্রমিগেেন (c) েলগর্ােন (d) োরণ 

(9) মৃমত্তকা পমরগলগির A স্তগর লথগক B স্তগর পদাগথটর অপসারগণর পদ্ধমতগক িগল- (a) 

মহউমনমফগকশন (b) সযামলনাইগেশন (c) ইলুমভগয়শন (d) এলুমভগয়শন 

(10) লস্পাগডাসল' মৃমত্তকার একমি উদাহরণ দাও (a) পডঞ্জল (b) পমলমামি (c) িারগনাগোম (d) 

লযাগিরাইি 

(11) অগু্নযৎপাতোত পদাথট দ্বারা  মঠত মৃমত্তকা, হল- (a) অমগ্নসল (b) অযামিসল (C) অযামিস (d) 

অযালমফসল 

(12) ওগোনস্তর ধ্বংগসর েনয লর্  যাস প্রধ্ানত দায়ী (a) CO, (b) CFC (c) SO, (d) CH 

(13) মমগথন  যাগসর একমি উৎস হল (a) ধ্ানেমম (b) ফগলর িা ান (c) িা িা ান (d) ফুগলর 

িা ান। 

(14) কযামলগফামনটয়া লর্ েলিাযু় অঞ্চগলর অন্ত টত, তা হল – (a) লমৌসুমম (b) মুর (c) 

ভূমধ্যসা রীয় (d) তুঙ্গা  

(15) লকানমি মগ্রন হাউস  যাস নয়? – (a) CO, (b) O, (c) O, (d) CFC 

(16) দমক্ষণ মিন সা গর উদূ্ভত ঘূণটিাত লক িলা হয়- (a) িাইফুন (b) িগনটগডা (c) হযামরগকন (d) 

উইমল-উইল।  

(17) লমমিগকা উপসা র ও কযামরমিয়ান সা গরর িান্তীয় ঘূণটিাত লর্ নাগম পমরমিত তা হল – (a) 

হযামরগকন (b) িাইফুন (c) িগনটগডা (d) লুমম। 
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(18) একমি মুক্ত ভাসমান েলে উমদ্ভগদর নাম- (a) লহা লা (b) পদ্ম (c) শালুক (d) কিুমরপানা। 

(19) লমৌসুমম িাযু় হল এক প্রকাগরর (a) স্থানীয় (b) সামময়ক (c) মনয়ত (d) অমনয়মমত িাযু়। 

(20) “এল মনগনা লদিা র্ায় লকান মহাসা গর? (a) আিলামিক (b) প্রশান্ত (c) ভারত (d) 

ভূমধ্যসা গর। 

(21) েীিনবিমিত্রয হিস্পগিটর একমি উদাহরণ হল – (a) ম র অরণয (b) করগিি োতীয় উদযান 

(C) সাইগলি ভযামল (d) মশিপুর োতীয় উদযান। 

(22) িমিপুর োতীয় উদযান লর্ রাগেয অিমস্থত – (a) কণটািক (b) অসম (c) গুেরাি (d) 

পমিমিঙ্গ 

( 23 ) ‘েীিবিমিত্রা' শব্দমি সিটপ্রথম িযিহার কগরন – (a) ওয়াল্টার লরাগেন (b) নরমযান 

মযায়ারস (c) িালটস ডারউইন (d) রিািট । 

(24) লর্ েলিাযু় অঞ্চগল েীিবিমিত্রা সিটামধ্ক, তার নাম- (a) িান্তীয় িৃমি অরণয (b) লমৌসুমম (c) 

ভূমধ্যসা রীয় (d) তুিা লিাযু় অঞ্চল। 

(25) “নীল মিপ্লি” কথামি েম়েত লকান উৎপাদগনর সগঙ্গ (a) ধ্ান (b) মৎসয (c) আলু (d) দুধ্ 

(26) মিগনর লকান প্রগদশ ধ্ান আধ্ার? (a)  ানসু (c) লিমেং (d) হগিই। 

(27) মমগলি োতীয় শসা লর্ কৃমেপদ্ধমতর প্রধ্ান ফসল, তা হল – (a) স্থানান্তর (b) প্রথা ত (c) 

লসিন (d) কৃমে  

(28) শ্রীলঙ্কায় লর্ ফসলমি 'মলমভং ফাগমটমী' নাগম পমরমিত তা হল – (a) সয়ামিন (b) ডাি (c) 

কমফ িীে (d) সূর্টমুিী। 

(29) ভারগতর 'লেত মিপ্লি' এর েনক হগলন—- (a) নমযান (b) স্বামীনাথন (c) ভাম টস কুমরগয়ন 

(d) রস। 
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(30) শুদ্ধকৃমে লর্ সকল অঞ্চগল প্রিমলত, লসিাগন সিটামধ্ক িামেটক িৃমিপাগতর পমরমাণ হল – (a) 

25 (b) 50 (c) 75 (d) 100 লসমম 

(31) ভারগতর প্রথম পািকল স্থামপত হয়- (a) মরে়োয় (b) িযাগিগল (c) শ্রীরামপুগর (d) 

মিিা গ়ে। 

(32) ‘মশগল্পর অিস্থান ততত্ত্ব সিটপ্রথম প্রিতটন কগরন- (a) মেমারমযান (b) ভন থুগনন (c) 

আলগিড ওগয়িার (d) আ ি লাশ 

(33) মালগয়মশয়ার একমি গুরুত্বপূণট মশল্প হল- (a) পাি (b) কা ে (c) রিার (d) লপগরারসায়ন 

মশল্প। 

(34) কমর্স্ক লসাডা ও লসাডা অযাশ কাাঁিামাল মহগসগি িযিহৃত হয় – (a) পাি মশগল্প (b) কাপটাস 

িয়ন মশগল্প (c) কা ে মশগল্প (d) ললৌহ-ইস্পাত মশগল্প। 

(35) আগমমরকা রু্ক্তরাগের লডরগয়ি মিিযাত লকাণ মশগল্পর েনয? (a) কাপটাসিরণ (b) লমাির াম়ে 

(c) লপগরারসায়ণ (d) কা ে। 

(36) ওেন হ্রাস শীল কাাঁিামাগলর দ্রিযসূিক হল – (a) < 1 (b) >1 (c) 1 (d) 0 

(1) b (2) c (3) a (4) c (5) c (6) a (7) c (8) a (9) d (10) a (11) b (12) b (13) a (14) 

c (15) b (16) a (17) a (18) d (19) b (20) b (21) c (22) a (23) a (24) a (25) a (26) 

b (27) d (28) b (29) c (30) c (31) a (32) c (33) c (34) c (35) b (36) b 

 

(2) মনম্নমলমিত প্রশ্নগুমলর উত্তর দাও (মিকল্প প্রশ্নগুমল লক্ষনীয়): 1x14 = 14 

 

(1) কাগক িগল ললগিা- শসযািতটন / শসয প্র াঢ়তা/ আদ্রকৃমে/লেত মিপ্লি / অমলগ াকালিার / 

ভযাগলারাইগেশন / িাোর মভমত্তক উদযান কৃমে।  

www.ek24.in


EK24 News HS Geography suggestion 

www.ek24.in 

(2) লকরগল স্থানান্তর কৃমের নাম কী? উঃ— লপনাম/ ভারগতর মগধ্য লকান রােয কমফ উৎপাদগন 

প্রথম স্থান অমধ্কার কগর? উঃ-কণটমিক। 

(3) ভারগতর দুমি মিনািাদাম উৎপাদনকারী রাগেযর নাম ললগিা। উঃ গুেরাি ও রােস্থান 

(4) কাগক িগল ললগিা আইগসামিম/আইগসাগডাগপন/অনুসারী মশল্প/লেিকর্স্/লহমরগিে 

মশল্প/পমরিহগণর লদালকনীমত। 

(5) কা ে মশগল্পর িারমি কাাঁিামাগলর নাম ললগিা।/ দু টাপুরগক ভারগতর “িুঢ় িলা হয় লকন? 

(6) েনমিগফারণ কাগক িগল? / শূনয েনসংিযািৃমদ্ধ কাগক িগল? 

(7) মানুে েমম অনুপাগতর সংঙ্গা দাও।/ ‘অমতেনাকীণটতা কাগক িগল? 

(8) কাগক িগল ললগিা :--- ঔদ্ধমিিু িসমত/েলমিিু িসমত/লপৌর পুঞ্জ/সিুে 

গ্রাম/হযামগলি/লমঘামসমি। 

(9) ভারগত লম ামসমির নূনযতম েনসংিযা কত? উঃ ৫০ লক্ষ/ প্রথম লেমণ দুমি শহগরর নাম 

ললগিা। উঃ মদমে, লকালকাতা। 

(10) েীিবিমিত্রয হিস্পি িা উষ্মাগকন্দ্র কাগক িগল?/ িমহঃগক্ষত্রীয় সংরক্ষণ কাগক িগল? 

(11) কাগক িগল ললগিা— মগ্রনগডিা িা ব্ল্যাক লডিা লরড লডিা িা ইগকািুমরেম। 

(12) কাগক িগল ললগিা—ম োর/পর্টায়ন/অযাকুইফার /লযামপস/হামস, 

(13) কাগক িগল ললগিা লরগ ামলথ/ডুযমরিার্স্/ মহউমমমফগকশন/ শারীর িৃমত্তয় শুষ্ক মৃমত্তকা / 

এলুমভগয়শন / ির / মৃমত্তকা সংরক্ষণ / ডাফ/ লসালাম, 

(14) একমি লপগডাকযাল মৃমত্তকার উদাহরণ দাও। উঃ- লির্স্নাি। 
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