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মিভা  - ক 
 
১। মিকল্পগুমলর থেগক সমিক উত্তরমট মনিবাচন কগর থলগ া :- ১×১৪=১৪ 
১) পাম র পাগ়ের মগ া আকৃম র িদ্বীপ, থে নদীর থমাহনা়ে  মি  হগ়েগে, থসমট হল -- ক) 
নীলনদ,  ) মমমসমসমপ-মমগসৌমর,  ) মসনু্ধনদ, ঘ) থহা়ো়াংগহা। 
২) শুষ্ক অঞ্চগল সৃষ্ট ম মর া গক িলা হ়ে। ক) ধ্ান্দ,  ) ‘V’ আকৃম র উপ যকা,  ) কযামন়েন, ঘ) 
মন্থকূপ।  
৩) থে প্রমি়ো়ে ভূ-পৃগের উচ্চ া িৃমি পা়ে,  াগক িগল -- ক) আগরাহন,  ) অিগরাহন,  ) 
আিহমিকার, ঘ) নগ্নভিন প্রমি়ো 
৪) থে প্রমি়ো়ে অমভকগষবর টাগন উচ্চভূমমর ঢাল িরাির মামট ও মশলাস্তর থনগম আগস  াগক িগল 
- ক) আিহমিকার,  ) পেবা়েন প্রমি়ো,  ) অন্তেবা  প্রমি়ো, ঘ) পুঞ্জক্ষ়ে প্রমি়ো। 
৫) লিণেুক্ত মশলাস্তগরর ওপর নদীর প্রধ্ান ক্ষ়ে প্রমি়োমট হল -- ক) অিঘষব  ) ঘষবন ক্ষ়ে  ) 
দ্রিণ ক্ষ়ে ঘ) েলপ্রিাহ ক্ষ়ে। ৬) থকান্ প্রাকৃম ক শমক্তর ক্ষ়েকাগের ফগল ই়োদবা়াং সৃমষ্ট হ়ে? ক) 
নদী  )মহমিাহ  ) িা়ুে ঘ) সমুদ্র র। Ek24.in 
৭) মরুসমপ্রা়ে ভূমমগ  কমিন মশলা মি  মকেু অনুচ্ছ পাহাড় অিমশষ্টা়াংশ ভূমমরূপ মহগসগি থেগক 
ো়ে-- ক) ই়োদব়াং  ) েুইগ ন  ) িামল়োমড় ঘ) ইনগসলিােব। 
৮) ভারগ র প্রা়ে মাঝ ান মদগ়ে থে অক্ষগর া মিসৃ্ত  রগ়েগে  া হল -- ক) মনরক্ষগর া  ) মকর 
ক্লামন্তগর া  ) ককবটিামন্তগর া ঘ) মূলমধ্যগর া। 
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৯) ভারগ র রােয পুণ বিগনরমূল মভমত্ত মেল -- ক)  াগদযর সাদৃশয  ) ভাষা  ) অেবননম ক অিস্থা, 
ঘ) ভূ-প্রকৃম    সাদৃশয। 
১০) থে রােযমট থভগে থ গলঙ্গানা রাগেযর সৃমষ্ট হ়ে থসমট হল -- ক) মধ্যপ্রগদশ  ) মিহার  ) উত্তর 
প্রগদশ ঘ) অন্ধ্রপ্রগদশ। 
১১) ভারগ র নিীন ম রাগেযর নাম হল – ক) উত্তরা ন্ড  ) থ গলঙ্গানা ) ঝাড় ন্ড ঘ) থ া়ো। 
১২)  ঙ্গানদীর উৎস হল -- ক)  গঙ্গাত্রী মহমিাহ  ) েমুগনত্রী মহমিাহ  ) মস়োগচন মহমিাহ ঘ) 
থেমু মহমিাহ। 
১৩) থ াদািরী ও কৃষ্ণা নদীর িন্দ্বীগপর মাগঝ অিমস্থ  হ্রগদর নাম হল -- ক) থকাগলরু  ) পুমলকট 
 ) মচল্কা ঘ) থভম্বনাদ। ek24.in 
১৪) লযাগটরাইট মৃমত্তকা থদ া ো়ে। থকাো়ে? -- ক)  াগঙ্গ়ে সমভূমম  ) পমিমঘাট পিবগ র পমিম 
ঢাগল  ) সুন্দরিগন ঘ) মরু অঞ্চল। 
১৫) ভারগ র ধ্ান  গিষণা ার আগে -- ক) পুসা়ে  ) কলকা া়ে  ) কটগকঘ) থচন্নাইগ়ে। 
১৬) ভারগ  থো়োর উৎপাদগন প্রেম স্তানামধ্কারী রােযমট হল -- ক) মহারাষ্ট্র  ) উত্তর প্রগদশ  ) 
মিহার ঘ) পমিমিঙ্গ। 
১৭) ভারগ  থহক্টরপ্রম  ধ্ান উৎপাদগন প্রেম স্থানামধ্কারী রােযমট হল --ক) পমিমিঙ্গ  ) উত্তর 
প্রগদশ  ) পাঞ্জাি ঘ) মধ্যপ্রগদশ। 
১৮) ভারগ র 'মসমলকন ভযামল' হল --ক) থিঙ্গালুরু  ) থচন্নাই  ) হা়েদরািাদ ঘ) কলকা া। 
১৯) থলৌহ-ইস্পা  মশগল্পর প্রগ়োেনী়ে কাাঁচামাল হল - ক) আকমরক থলাহা  ) ক়েলা  ) মযাঙ্গামনে 
ঘ) সিগুমলই মিক। 
২০)  ঙ্গা অযাকশান প্ল্যান কমবসূচীমট  ৃহী  হ়ে -- ক) ১৯৭২  ) ১৯৯৬  ) ১৯৮৬ ঘ) ২০০৯ 
মরিঃ। ek24.in 
২১) ভারগ র িৃহত্তম িহুমু ী নদী পমরকল্পনা হল ক) ভাড়া না াল  ) দাগমাদর  ) মরহান্দ ঘ) 
হীরাকুাঁদ। 
২২) ভারগ র একমট লিণাক্ত হ্রগদর উদাহরণ হল-- ক) পযা়াং ়াং  ) থলাকটাক  ) ডাল ঘ) 
বিকাল। 
২৩) ভারগ র সিবামধ্ক েলগসচ করা হ়ে থে পিম গ  থসমট --ক) কূপ ও নলকুপ  ) েলাশ়ে  ) 
 াল ঘ) থফা়োরা। 
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২৪) উত্তর পমিম ভারগ  গ্রীষ্মকাগল থে ধূ্মলঝড় থদ া ো়ে,  া হল -- ক) কালনিশা ী  ) লু,  ) 
আাঁমধ্ ঘ) পমিমম ঝঞ্ঝা। 
২৫) ভারগ  মৃমত্তকা স়াংরক্ষগণ  ৃহী  একমট পিম  হল -- ক) ঝুমচা়ে  ) েলগসচ  ) পশুচারণ 
ঘ) ফামলচাষ। 
২৬) সামুমদ্রক লিণাক্ত িা াস প্রগ়োেন হ়ে --ক) ইকুচাগষ  ) চা চাগষ  ) পাট চাগষ ঘ) কমফ 
চাগষ। 
২৭) পমিমিগঙ্গ থপগরাগকমমকযাল মশল্প থকন্দ্র অিমস্থ  -- ক) েুনপুগট  ) শঙ্করপুগর  ) হলমদ়ো়ে 
ঘ) দীঘা়ে। 
২৮) ভারগ র দীঘব ম ো ী়ে সড়কমট হল -- ক) ১ নম্বর  ) ২ নম্বর  ) ৬ নম্বর ঘ) ৭ নম্বর 
ো ী়ে সড়ক। 
২৯) ২০ মরস্টাগে আদমসুমারী অনুো়েী ভারগ র মহান গরর স়াং যা হল -- ক) ৫৫মট  ) ৫৩মট 
 ) ৫১মট ঘ) ৪৯ মট। ek24.in 
৩০) থে মশলা থেগক কৃষ্ণ মৃমত্তকা সৃমষ্ট হগ়েগে, থসমট হল -- ক) িযাসল্ট  ) মনস  ) গ্রানাইট ঘ) 
চুনাপাের। 
 
উত্তরিঃ- ১)  ২)  ৩) ক ৪) ঘ ৫)   ৬)  ৭) ঘ ৮)   ৯)   ১০) ঘ ১১)  ১২)ক ১৩) ক ১৪)   
১৫)  ১৬)ক ১৭)   ১৮)ক ১৯) ঘ ২০)  ২১) ২২) : ২৩) ক.   ২৪)   ২৫) ঘ ২৬) ক. ঘ ২৭) 
  ২৮ ) ঘ ২৯)   ৩০) ক।  
 

মিভা  –   
২। মনগদবশ অনুো়েী নীগচর প্রশ্নগুমলর উত্তর দাও : 

 
উপমিভা  – ১ 
 
১। মনম্নমলম   িাকযগুমল শুি হগল পাগশ ‘শু’ এি়াং অশুি হগল পাগশ 'অ' থলগ া থে থকাগনা ৬মট। 
১×৬=৬ 
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১) েল প্রপাগ র পাদগদগশ মন্থকূগপর সৃমষ্ট হ়ে। ২) অক্ষা়াংগশর মভমত্তগ  মহমগর ার উচ্চ া 
পমরিম ব  হ়ে। ৩) িা ান িামল়োমড় থেগক মসফ িামল়োমড় সৃমষ্ট হ়ে। ৪) ভারগ র প্রেম সুগ াকল 
পমিমিগঙ্গ স্থামপ  হ়ে। ৫) ভারগ  সিবামধ্ক েনঘনত্বপূণব রােয হল পমিমিঙ্গ। ৬) থপগরারসা়েণ 
মশল্পগক ভারগ র ‘আধু্মনক মশল্প দানি” িলা হ়ে। ৭)  ঙ্গা সমভূমমর প্রাচীন পমল মি  অঞ্চলগক 
ভাঙ্গর িগল। ৮) ভারগ র সগিবচ্চ মালভূমম হল থডকান রযাপ। ek24.in ৯) মিহার ও েমত্তশ ড় 
রাগেয িান্তী়ে মচরহমরৎ অরনয থদ া ো়ে। ১০) ভারগ র অমধ্কা়াংশ ধ্ান শী কাগল রমিশসয 
মহসাগি চাষ হ়ে। ১১) িযাগরন দ্বীপ হল মৃ  আগগ্ন়ে ম মরর উদাহরণ। ১২) ধ্ানগক  ৃষ্ণা ব ফসল 
িলা হ়ে। ১৩) মমশগরর কা া । পৃমেিীর অপিাহন সৃষ্ট হ্রদ। ১৪) সুন্দরিন হল পৃমেিীর িৃহত্তম 
মযানগগ্রাভ অরণয। (১৫) লাক্ষাদ্বীগপ প্রা়ে ২৬মট দ্বীপ আগে। উিঃ- ১) অ ২) শূ ৩) শু ৪) শূ ৫) অ 
৬) শূ ৭) শূ ৮) অ ৯) অ ১০) অ ১১) অ ১২) শূ ১৩) শূ ১৪) শু ১৫) আ 
 
উপমিভা  -- ২ 
 
উপেুক্ত শে িমসগ়ে শূনযস্থান পূরণ কগরা থে থকাগনা ৬মট। ১×৬=৬ (১) থদিপ্র়োগ  ভা ীরেী ও --
---- নদীর মমলগন  ঙ্গানদীর সৃমষ্ট হগ়েগে। ২) িান্তী়ে পুিামল 8) থেটিা়ুে -----িা়ুেগক ভারগ  
আসগ  িাধ্া থদ়ে। ৩) ভারগ র মূল ভূ গের দমক্ষণ ম অ়াংশ --- ভারগ র সিবামধ্ক েনিহুল 
শহর। ৫) শহরগক দমক্ষণ ভারগ র মযাগঞ্জস্টার িলা হ়ে। ek24.in ৬) ২০১১ মরস্টাগের 
আদমশুমামর অনুসাগর ভারগ র শ া়াংশ। ৭) ----- থমঘাল়ে মালভূমমর সগিবাচ্চ অ়াংশ। ৮) িন্দরগক 
আরিসা গরর রামণ িলা হ়ে। ৯) পৃমেিীগ  কমফ উৎপাদগন ভার  ----- স্থান অমধ্কার কগর 
আগে। ১০) নদী গভব অিঘষব প্রমি়ো়ে সৃষ্ট   বগুমলগক -িগল। ১১) মহমিাহপৃগে আড়াআমড় ও 
সমান্তরাল ফাটলগুমলগক ----িগল। ১২) ই়োদা়াং  ুি  ীক্ষ্ণ হগল,  াগক -------- িলা হ়ে। ১৩) 
থকালাগহাই পিব শৃগঙ্গর পূগিব মহনু্দগদর  ীেবস্থাগন গুহা অিমস্থ । ১৪) কুমা়ুেন মহমালগ়ে সৃষ্ট হ্রদগুমল 
----- নাগম পমরমচ । 
 
উত্তরিঃ- ১) অলকানন্দা, ২) থমৌসুমম, ৩) কনযাকুমামরকা, ৪) মুম্বাই, ৫) থকাগ়েম্বাগটার, ৬) ৭৪.০৪ 
শ া়াংশ, ৭) মশল়াং পাহাড়, ৮) থকামচ, ৯) ষে, ১০) মন্থকুপ, ১১) থিভাস, ১২) মনমডল, ১৩) 
অমরনাে, ১৪)  াল। 
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উপমিভা  – ৩ 
একমট িা দুমট শগে উত্তর দাও থে থকান ৬মট। ১×৬=৬ ১) থে উচ্চভূমম দুমট নদী িযিস্থাগক পৃেক 
কগর  ার নাম থলগ া। উিঃ-েলামিভামেকা। ২) সাহারা়ে িালুকাম়ে মরুভূমম কী নাগম পমরমচ ? 
উিঃ-আ ব। ৩) মরু অঞ্চগলর শুষ্ক নদী া গক কী িগল? উিঃ ও়োমদ। ৪) দমক্ষণ ভারগ র দীঘব ম 
নদীর নাম কী? উিঃ- থ াদািরী। ৫) ভারগ র সগিবাচ্চ ম মরপে থকানমট? উিঃ- কারাগকারাম। ৬) 
ভারগ র একমট োম়েদ ফসগলর নাম থল । উিঃ-  রমুে। ভারগ র থকান মৃমত্তকা কাপবাস চাগষর 
পগক্ষ আদশব? উিঃ- থরগুর। ৮) ভারগ র মরু অঞ্চগল থকান ধ্রগনর স্বভামিক উমিদ থদ া ে়ে? 
উিঃ- থেগরাফাইট। ৯) ভারগ র থকান রােয িৃমষ্টর েল স়াংরক্ষগন সিবামধ্ক  ামমলনাডু়। ১০) থকান 
সড়ক পগের মাধ্যগম মদল্লী, মুম্বাই, থচন্নাই ও কলকা া েুক্ত হগ়েগে? উিঃ থসানামল চ ুভূবে। ১১) 
ভারগ র থকান অরগনয মস়াংহ পাও়ো ো়ে? উিঃ- ম র। ১২) একই নদীগ  অিস্থানর  কু্ষদ্র কু্ষদ্র 
েলপ্রপা গক কী িগল? উিঃ- কাসগকড। ১৩)  ুষারপাগ র ফগল িরগফর ঘনত্ব ও দৃঢ় া িৃমি 
থপগল  াগক কী িগল? উিঃ- ফাণব। ১৪) আ়ে গন ভারগ র িৃহত্তম রাগেযর নাম কী? উিঃ- রােস্থান। 
১৫) আ়ে গন ভারগ র কু্ষদ্র ম থকন্দ্রশামস  অঞ্চল থকানমট? উিঃ- লাক্ষাদ্বীপ। ১৬) ভারগ র 
শী ল ম স্থাগনর নাম কী? উিঃ- লাডাগক হ্রাস (40°C) ek24.in 

উপমিভা  – ৪ 
িামমদগকর সগঙ্গ ডানমদক মমমলগ়ে থলগ া।          5x8=8 
 
িামমদক                ডানমদক 
ক) থেকি সভযান।     (১) মশিসমুদ্রম েলপ্রপা  
 ) আটাকামা।       ২) পৃমেিীর দ্রু  ম মহমিাহ 
 ) সরাি ী নদী।      ৩) এমশ়োর দীঘব ম নদী 
ঘ) ই়ো়াং-মস-মক়ো়াং।      ৪) পৃমেিীর শুষ্ক ম মরুভূমম 
উিঃ-১)  , ২) ক, ৩) ঘ, ৪)  । 
মিভা -          ২×৬=১২ 
 
 

www.ek24.in


EK24 News Madhyamik Geography Suggestion 2022 PDF – মাধ্যমমক ভূগ াল সাগেশন 
 

www.ek24.in 

৩। নীগচর প্রশ্নগুমলর স়াংমক্ষপ্ত উত্তর দাও (মিকল্প প্রশ্নগুমল লক্ষনী়ে) 
১) থলাগ়েগসর স়াংজ্ঞা দাও।/ নগ্নীভিন কাগক িগল? ২) “অপসারণ   ব” কীভাগি সৃমষ্ট হ়ে?/ 
িা বেুক্ত কী? ৩) পাম র পাগ়ের মগ া িদ্বীপ কীভাগি  মি  হ়ে। / প্রপা কৃপ কাগক িগল?৪) 
মমগলট ো ী়ে শসয িলগ  কী থিাঝ? /  েযপ্রেুমক্ত মশল্প কী? ৫) অনুসারী মশল্প কাগক িগল? / 
সামামেক িণসৃেগনর দুমট উগেশয থল । ৬) েীমিকাসত্তা মভমত্তক কৃমষ িলগ  কী থিাঝ?/ 
মশমপ়াংগলন কাগক িগল? ৭) 'থেইকান্টার' কী? / দুন কী? /নুনাট কী? / েলচি কী?৮) ভারগ র 
মরু উমিগদর দুমট বিমশষ্টয থলগ া।/ মালনাদ থকাো়ে অিমস্থ ? ৯) ধ্াপচাগষর গুরুত্ব কী? / 
ek24.in মেটমহল কী? ১০) মহউমাস কী? / িাম চা কৃমষ কী? / ধ্ারণগো য উন্ন়েন কী? 
  
(মিভা  ঘ) 
৪। নীগচর প্রশ্নগুমলর স়াংমক্ষপ্ত উত্তর দাও (মিকল্প প্রশ্নমূল লক্ষনী়ে) : 
(১) নদীর থমাহনা়ে ি-দ্বীপ থকন  গড় ওগি িযা যা কর। / ম মর া  ও কযামন়েগনর পােবকয থলগ া। 
২) অনুনদঘবয ও িা বান িামল়োমড়র মগধ্য পােবকয থলগ া / মরু অঞ্চগল িা়ুের কাগের প্রাধ্ানয থদ া 
ো়ে। থকন? ৩) ভারগ র পূিব ও পমিম উপকূগলর পােবকয থলগ া। ৪) ভারগ র সড়কপে ও 
থরলপগের ম নমট কগর সুমিধ্া থলগ া।/ আধু্মনক থো াগো  িযিস্থা িলগ  কী থিাঝ? ৫) পাঞ্জাি 
িা হমর়োনা রাগেযর কৃমষ উন্নম র প্রধ্া ম নমট কারণ িযা যা কর। ৭) ভারগ  অরনয স়াংরক্ষগনর 
ম নমট প্রধ্ান উপা়ে থলগ া। ৮) SAARC কী? এর উগেশযগুমল থলগ া।/ ভারগ র মিমান 
চলাচগলর প্রধ্ান সমসযাগুমল থলগ া।/ থলৌহ ইস্পা  মশল্পগক ‘সকল মশগল্পর মূল িলা হ়ে কারণ 
িযা যা কর। / ভারগ র েনস়াং যা িৃমির কারণ থলগ া। 
 
মিভা  – ভ      ৫×২=১০ 
 
৫। নীগচর প্রশ্নগুমলর মনগদবশ অনুো়েী উত্তর দাও। ৫.১। থে থকান দুমট প্রগশ্নর উত্তর দাও – 
১) মহমিাগহর ক্ষ়েকাগেবর অেিা সঞ্জ়ে কাগেবর ফগল সৃষ্ট ম নমট ভূমমরূগপর সমচত্র মিিরণ দাও। 
শুষ্ক অঞ্চগল িা়ুে ও েলধ্ারার মমমল  কাগেবর ফগল  মি  ভূমমরূপগুমল মচত্রসহ িণবনা কর। ২) 
নদীর ক্ষ়েকাগেবর ফগল অেিা সঞ্জ়েকাগেবর ফগল  মি  ভূমমরূপগুমল মচত্রসহ মিিরণ দাও। ৩) 
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িা়ুের ক্ষ়েকাগেবর ফগল সৃষ্ট ম নমট ভূমমরূগপর সমচত্র িণবনা কর।/ মহমিাহ ও েলধ্ারার মমমল  
কাগেবর ফগল সৃষ্ট ভূমমরূপগুমল মচত্রসহ িণবনা কর। 
 
৫x২ = ১০ 
৫.২। থে থকাগনা দুমট প্রগশ্নর উত্তর দাও : ১) ভারগ র ন রা়েগণর প্রধ্ান সমসযাগুমল আগলাচনা 
কর। / ভারগ র পমরিহন িযিস্থার গুরুত্ব ৮ আগলাচনা কর। ২) ভারগ র শহর িা ন র  গড় 
ওিার প্রধ্ান কারণগুমল থদগ া। ভারগ র মিমভন্ন অঞ্চগল েনিন্টগনর  ার গমযর কারণগুমল 
থলগ া। ৩) পূিব ও মদযভারগ  থলৌহ ইস্পা  মশগল্পর ঘ থকন্দ্রভিগনর কারণগুমল থলগ া।/ 
পমিমভারগ  থপগরারসা়েণ মশগল্পর অমধ্ক উন্নম র কারণ িযা যা কর। ৪) পমিম ভারগ  কাপবাস 
ি়েন মশগল্পর অমধ্ক উন্নম র কারণ আগলাচনা কর।। ভারগ র পমলমৃমত্তকা ও কৃষ্ণমৃমত্তকার 
বিমশষ্টযগুমল স়াংগক্ষগপ থলগ া। ৫) ভারগ র েলিা়ুে মন়েন্ত্রগনর - কারণগুমল আগলাচনা কর। উত্তর 
ও দমক্ষণ ভারগ র নদীগুমলর মগধ্য পােবকয থলগ া।। ৬) পান মি  ম/চা/কাপবাস /হফ চাগষর 
অনুকূল প্রাকৃম ক পমরগিশ িণবনা কর। ৭) ভারগ র মিমভন্ন জ্বলগস শ্রী পিম গুমল সম্বগন্ধ থলগ া। 
/ ভার ী়ে কৃমষর প্রধ্ান সমসযা ও সমাধ্ানগুমল থলগ া। ek24.in 
 
(মিভা  – চ)     ১×১০=১০ 
৬। ভারগ র প্রদত্ত থর া মানমচগত্র মনম্নমলম   গুমল উপেুক্ত নাম ও প্র ীকসহ মচমি  কগরা। 
১) নদী --  াপ্তী, মহানদী, কু়ো, থ াদািরী, কাগিরী,  ঙ্গা। ২) পিব  -- আরািমল্ল, মিন্ধয, মশিামলক, 
নীলম মর, সা পুরা। ek24.in 
৩) দুিার িৃমষ্টপা েুক্ত অঞ্চল, ভারগ র শুি ম অঞ্চল, একমট িৃমষ্টো়ে অঞ্চল, পূিব ভারগ র 
একমট লযাগটরাইট অেিা লিণাপ্ত মুমক্তম এpল, ভারগ র একমট থলামহ  মৃমত্তকা অঞ্চল, ভারগ র 
থকন্দ্রী়ে অরণয  গিষণা ার, ভারগ র একমট কমফ / ইমু / মমগলট/  ম উৎপাদক অঞ্চল, পমিম 
ভারগ র িৃহত্তম থপগরাগকমমকযাল মশল্প থকন্দ্র, ভারগ র িৃহত্তম  েযপ্রেুমক্ত মশল্প থকন্দ্র, ভারগ র 
হাইগস িন্দর, দিঃ ভারগ র একমট আন্তেবাম ক মিমান িন্দর, মিশা াপত্তনম িন্দর, পিঃ ভারগ র 
একট ১২ স্বাভামিক িন্দর, পূিব ভারগ র একমট মহান র, ভারগ র সিবামধ্ক েনঘনত্বপূণব 
থকন্দ্রশামস  অঞ্চল মচল্কা হ্রদ, মালািার উপকূল, মসমলকন ভযামল, মযানগগ্রাভ অরণয, পারাদ্বীপ িন্দর, 
ভারগ র রূঢ়। 
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