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1. পিৃথবীর বায়ুম েলর উ সীমা কত?

উঃ ভূ-পৃ  থেক ায় ১০,০০০ িকিম।
2. পিৃথবীর বায়ুম েল কান গ ােসর পিরমান সবািধক?

উঃ নাইে ােজন (৭৮.০৮%)
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3. পিৃথবীর বায়ুম েল অি েজন গ ােসর গড় পিরমান কত?

উঃ ২০.৯৪%

4. পিৃথবীর বায়ুম েল কাবন ডাই অ াইড গ ােসর গড় পিরমান কত?

উঃ ০.০৩%

5. পিৃথবীর বায়ুম েল কান িনি য় গ ােসর পিরমান সবািধক?

উঃ আগন (০.৯৩%)

6. পিৃথবীর বায়ুম েল ওেজান গ ােসর গড় পিরমান কত?

উঃ ০.০০০০৬%

7.এেরােসাল িক?

উঃ পিৃথবীর বায়ুম েল জলীয় বা  এবং অিত সূ  ধূিলকণা, লবণ কণা
ভৃিত জব ও অৈজব কণা িলেক একে  এেরােসাল বেল।

8. পিৃথবীর বায়ুম েলর সমম ল অ েলর িব ৃ িত কত?

উঃ ভূ-পৃ  থেক ায় ৮৫ িকিম পয ।
9. পিৃথবীর বায়ুম েলর িবষমম ল অ েলর িব ৃ িত কত?

উঃ ভূ-পেৃ র উে  ৮৫ িকিম থেক ১০,০০০ িকিম পয ।
10. পিৃথবীর বায়ুম েলর সবিন  রিটর নাম িক?

উঃ ঘনম ল বা ােপাি য়ার।
11. পিৃথবীর বায়ুম েলর সেবা  রিটর নাম িক?

উঃ বিহঃম ল বা এে াি য়ার। (অেনেকর মেত Magnetosphere)

12. সাধারন তাপ াস-এর হার কত?

উঃ িত ১০০০ িমটাের ৬.৫ িডি  C

13. কান অ েল ােপাি য়ােরর গভীরতা সবািধক ?

উঃ িনর ীয় অ েল।
14. কান অ েল ােপাি য়ােরর গভীরতা সবেচেয় কম?

উঃ ম  অ েল।
15. ােপাি য়ােরর গড় গভীরতা কত?
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উঃ সমু তল থেক ১২-১৪ িকিম।
16.িনর ীয় অ েল ােপাি য়ােরর গড় গভীরতা কত?

উঃ ১৭ িকিম।
17. ম  অ েল ােপাি য়ােরর গড় গভীরতা কত?

উঃ ০৯ িকিম।
18. ােপাি য়ােরর উ সীমা িক নােম পিরিচত?

উঃ ােপাপজ।
19. ােপাপজ কথািটর অথ িক?

উঃ ীক শ  ােপাপজ এর অথ হল ‘Where The Mixing Stops’

অথাৎ যখােন উ তা ও উ তার ি য়া একাকার হেয় যায়।
20. ােপাপজ শ িট সব থম ক ব বহার কেরন?

উঃ Sir Napier Shaw

21. ওেজান গ ােসর রঙ িক কৃিতর?

উঃ নীল।
22. কত ী াে  সব থম ওেজান গত স েক জানা যায়?

উঃ ১৯৮৫ সােল।
23. ওেজান গত সব থম কান মহােদেশর বায়ুম েল আিব ৃ ত হয়?

উঃ আ াকিটকা।
24. Ozone Hole (ওেজান গত) শ িট সব থম ক ব বহার কেরন?

উঃ ডঃ ফারেমন।
25. িত বছর কান সময় ওেজান েরর সবািধক য় ঘেট?

উঃ সে র থেক নেভ র মােস।
26. কান গ াস ওেজান েরর সবািধক িবনাশসাধন কের?

উঃ ােরা ু েরা কাবন (CFC)।
27. ওেজান েরর ঘন  কান একেকর সাহােয  কাশ করা হয়?

উঃ ডবসন একক (DU)।
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28. াকৃিতক সৗরপদা কােক বেল?

উঃ ওেজান রেক।
29. কত সােল, কান যে র সাহােয  সব থম ওেজান গ ােসর ঘন
পিরমাপ করা হয়?

উঃ ১৯২০ সােল, ডবসন অিতেব িন কেটািমটার যে র সাহােয ।
30. কার নামানুসাের ওেজান েরর ঘনে র একেকর নামকরন করা
হেয়েছ?

উঃ ি িটশ পদাথিবদ গডন ডবসন।
31. ওেজান গত সব থম ক আিব ার কেরন?

উঃ ডঃ ফারেমন।
32. িনর ীয় অ েল ওেজান গ ােসর গড় ঘন  কত?

উঃ ২৫০ DU

33. নািতশীেতা  অ েল ওেজান গ ােসর গড় ঘন  কত?

উঃ ৩৫০ DU

34. ম  ও উপেম  অ েল ওেজান েরর গড় ঘন  কত?

উঃ ৪৫০ DU

35. ওেজান র সংর েনর জন  কত ীঃ মি ল চুি  া িরত হয়?

উঃ ১৯৮৭ সােলর ১৬ ই সে র। কানাডার মি ল শহের।
36. িত বছর কান িদনিট আ জািতক ওেজান র সংর ন িদবস
িহেসেব পালন করা হয়?

উঃ ১৬ ই সে র।
37. ওেজান র য়েরােধর জন  কত ীঃ বসু রা সে লন অনুি ত হয়?

উঃ ১৯৯২ সােলর ৩-১৪ ই জনু।
ািজেলর িরও-িড- জিনেরা শহের।

38. পিৃথবীর গড় উ তা বৃি র জন  কান ীনহাউস গ াস সবািধক দায়ী?
উঃ কাবন ডাই অ াইড।

Atmosphere Simple

Questions and Answers

★আমাজেনরআমাজেনর  অভ েরঅভ ের  ফুটফুট
নদীনদী★

★পৃিথবীপৃিথবী  আসেলআসেল  দিুটদিুট  েহরেহর
সম য়সম য়

অবাকঅবাক  করাকরা  িকছুিকছু  তথতথ
(Amazing Facts)

অিলি েকরঅিলি েকর  িকছুিকছু  তথতথ

আে য়আে য় মালভূিমমালভূিম  Volcanic

Plateau

আজবআজব  তথতথ

আপিনআপিন  িকিক  Update ?

আমােদরআমােদর  পৃিথবীপৃিথবী  (Our

Earth)

এএ  িপিপ  জজ  আবদলুআবদলু  কালােমরকালােমর
১৫িট১৫িট  উিউি  ( APJ Abdul

Kalam 15 Quotes)

একএক  নজেরনজের  ভারেতরভারেতর  নদনদীনদনদী
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39. ওেজান র সংর েনর জন  কত ীঃ িভেয়না কনেভনশন অনুি ত
হয়?

উঃ ১৯৮৫ সােলর ২২ শ মাচ। অি য়ার িভেয়না শহের।
40. কত ীঃ, ক সবা থম বায়ুম েলর উ তা বৃি র ঘটনায় ‘ ীনহাউস’

শ িট ব বহার কেরন?

উঃ ১৯০১ সােল, সুইিডশ আবহিবদ নীলস াফ একেহাম।
41. িনি য় সৗর িবিকরেণর পিরমান কত?

উঃ ৩৪%

42. কাযকরী সৗরতােপর পিরমান কত?

উঃ ৬৬%

43. কান একেকর ারা সৗর তর িল পিরমাপ করা হয়?

উঃ মাই ন (Micron)।
44. সূয থেক আগত সৗরতােপর কত শতাংশ পিৃথবীর বায়ুম ল হন
কের?

উঃ ১৯%

45. সূয থেক আগত সৗরতােপর কত শতাংশ পিৃথবীর ভূ-পেৃ  পিতত
হয়?

উঃ ৪৭%

46. পিৃথবীর ভূ-পেৃ  পিতত সৗরতােপর কত শতাংশ ত  সূয রি
েপ ভূ-পেৃ  এেস প ছায়?

উঃ ১৯%

47. পিৃথবীর ভূ-পেৃ  পিতত সৗরতােপর কত শতাংশ মঘপু  থেক
িব ুিরত হেয় ভূ-পেৃ  এেস প ছায়?

উঃ ২৩%

48. পিৃথবীর ভূ-পেৃ  পিতত সৗরতােপর কত শতাংশ আকাশ থেক
আেলার িবিকরণ েপ ভূ-পেৃ  এেস প ছায়?

(Indian River)

কদমকদম  বাহবাহ বাবা  Mud flow (

তত  বাহবাহ)

গাশার মগাশার ম  – ১১ or Hidden

Peak

চঁ ােদরচঁােদর  উৎপিউৎপি  (Origin of

the Moon)

জানাজানা  অজানাঅজানা

জায়ারভাটাজায়ারভাটা  [Tides]

তুিমতুিম  িকিক  জানজান?

পরী াপরী া  িতিত  2016-2017

পৃিথবীরপৃিথবীর  তাপবলয়তাপবলয়
[Temperature Belts of the

Earth]

াকৃিতকাকৃিতক  দেুযাগদেুযাগ (Natural

Disaster)

িবিভিবিভ  পিরমাপকপিরমাপক  যয

িবিভিবিভ  িবষেয়রিবষেয়র  জনকঃজনকঃ
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উঃ ০৫%

49. তাপ হন ও িবিকরেণর ে  পিৃথবীেক িক প ব  িহেসেব ধরা হয়?

উঃ কৃ ব  বা Black Body

50. বায়ুম েলর বাতায়ন িক?

উঃ পিৃথবী থেক বায়ুম েলর িদেক িবিকিরত দীঘ তিড়ৎ-চু কীয়তর
িলেক বায়ুম েলর বাতায়ন বা Atmospheric Window বেল।

51. সূয থেক া  মাট তাপশি র কত শতাংশ পিৃথবীেত এেস প ছায়?

উঃ ায় ২০০ কািট ভােগর মা  ১ ভাগ।
52. সূয থেক আগত সৗরতােপর কত শতাংশ পিৃথবীর বায়ুম ল ারা
সরাসির শািষত হয়?

উঃ ১৭%

53. সূয থেক আগত সৗরতােপর কত শতাংশ পিৃথবীর বায়ুম েলর মঘ
ও এেরােসাল জাতীয় পদাথ ারা শািষত হয়?

উঃ ০২%

54. সৗর বক িক?

উঃ বায়ুম েলর উপিরভােগর এক বগ িমটার সমতলে েক যিদ আগত
সৗর-িকরেণর িদেক ল  ভােব ধরা হয়, তেব ওই এক বগ িমটার

সমতলে ে  পিৃথবী থেক সূেযর গড় দরূে  িত এক সেক  সমেয় য
পিরমান সৗর-িকরণ পাওয়া যায়, তােক সৗর বক বা Solar Constant

বেল।
55. পিৃথবীর িনর ীয় অ ল, ম  অ ল অেপ া কত ন বিশ
সৗররি  পেয় থােক?

উঃ ২.৫ ন।
56. িবিকরণ জিনত বপরীত  উ াপ কাথায় দখা যায়?

উঃ উ  ও মধ  অ াংশ-এ অবি ত লভােগ, রাি কােল।
57. পাবত  অ েল শীতকােল, রাি েবলা িন ািভমুখী বায়ুেক িক বেল?

বকালবকাল  দদ(Baikal Lake)

ভ ূ পভ ূ প  স পাতস পাত  বাবা  Debris

avalanche( ত বাহত বাহ)

ভারতভারত  আমারআমার  ভারতবষভারতবষ

ভূেগালভূেগাল  এবংএবং  আমরাআমরা

মহাকাশমহাকাশ-রহসরহস

মৃি কামৃি কা  িবসপণিবসপণ  বাবা  Soil creep

(ধীরধীর  বাহবাহ)

রহস ময়রহস ময় মহািবমহািব

রহস ময়রহস ময় মহািবমহািব  2

িশলািশলা  সস

িশলািশলা  িবসপণিবসপণ  বাবা  Rock creep

(ধীরধীর  বাহবাহ)

সবসব  থেকথেক  বড়বড় রহসরহস

হলােনাহলােনা  মালভূিমমালভূিম  Tilted

Plateau

BA/BSC Part-I Geography
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উঃ ক াটােবিটক বায়ু।
58. কান একেকর সাহােয  বায়ুচাপ পিরমাপ করা হয়?

উঃ প াসক াল বা িমিলবার।
59. কান যে র সাহােয  বায়ুর চাপ পিরমাপ করা হয়?

উঃ ব ােরািমটার।
60. সমু পেৃ  বায়ুর চােপর পিরমান কত?

উঃ ১০১৩ িমিলবার।
61. কান িব ানীর নামানুসাের
কািরওিলস বেলর নামকরন করা

হেয়েছ?

উঃ Gaspard-GustaveDe Coriolis

62. কািরওিলস বল ধানত কান দিুট
কারেনর ওপর িনভরশীল?

উঃ অ াংশীয় অব ান ও বায়ুর
গিতেবগ।
63. রাফেনস ল  িক?

উঃ ভূ-পৃ  থেক উ েরর বায়ুর
গিতেবেগর াসেক রাফেনস ল
বেল।
64. বায়ুর অিভসরণ িক?

উঃ বায়ুর গিতেবগ যিদ সামেনর িদেক
কমেত থােক, তখন তােক অিভসরণ বা
Convergence বেল।
65. িতসরণ িক?

উঃ ঘষনজিনত কারেন বা অন  কােনা
কারেন বায়ুর গিতেবগ বৃি া

Hons Exam 2016

Suggestion for K.U & C.U.

Barringer Crater or িবে রিবে র
বৃহ মবৃহ ম  উ াপাতউ াপাত

Bermuda Triangle

Big Bang Theory

BLACK HOLE

Black Hole and Universe

Black Holes

Block Mountain

BLOOD (FIVE-STORY)

FALLS ANTARCTICA

Blue Hole or ুু হালহাল

Brahmaputra River পুপু
নদনদ

Cartogram

Climate change
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হেল, তােক িতসরণ বা Divergence

বেল।
66. বায়ুচােপর তারতেম র ধান
কারন কয়িট ও িকিক?

উঃ ৩ িট। উ তা, উ তা ও জলীয়
বা ।
67. সমু তল থেক ১ িকিম উ তায়
বায়ু চােপর পিরমান কত?

উঃ ৮৯৮.৮ িমিলবার।
68. উ চাপ অ েল উঃ গালােধ কান
িদেক বায়ু বািহত হয়?

উঃ ঘিড়র কঁাটার িদেক বা Clockwise

69. উ চাপ অ েল দঃ গালােধ কান
িদেক বায়ু বািহত হয়?

উঃ ঘিড়র কঁাটার িবপরীত িদেক বা
Anti Clockwise

70. িন চাপ অ েল উঃ গালােধ
বায়ু কান িদেক বািহত হয়?

উঃ ঘিড়র কঁাটার িবপরীত িদেক বা
Anti Clockwise

71. িন চাপ অ েল দঃ গালােধ
বায়ু কান িদেক বািহত হয়?

উঃ ঘিড়র কঁাটার িদেক বা Clockwise

72. পিৃথবীর বায়ুম েলর বায়ুচাপ
বলেয়র সংখ া কত?

উঃ ৭ িট।
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Earth

Earth flow বাবা  ভূিমভূিম  বাহবাহ
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73. পিৃথবীর বায়ুম েলর বায়ুচাপ
বলয় িলর মেধ  কয়িট উ চাপ বলয়
ও কয়িট িন চাপ বলয়?

উঃ ৪ িট উ চাপ বলয় ও ৩ িট
িন চাপ বলয়।
74. পিৃথবীর বায়ুম েলর উ চাপ
বলয় িল িকিক?

উঃ ককটীয় উ চাপ বলয়, মকরীয়
উ চাপ বলয়, উ র ম েদশীয়
উ চাপ বলয় ও দি ন ম েদশীয়
উ চাপ বলয়।
75. পিৃথবীর বায়ুম েলর িন চাপ
বলয় িল িকিক?

উঃ িনর ীয় িন চাপ বলয়, উ র
ম বৃ  েদশীয় িন চাপ বলয়,

দি ন ম বৃ  েদশীয় িন চাপ
বলয়।
76. I.T.C.Z. শ িটর অথ িক?

উঃ Inter Tropical Convergence Zone

77. িনর ীয় িন চাপ বলেয়র
অ াংশগত অব ান কত?

উঃ িনর েরখা থেক উভয়িদেক ৫-১০
িডি  উঃ/দঃ অ াংেশর মেধ ।
78. ককটীয় ও মকরীয় উ চাপ
বলেয়র অ াংশগত অব ান কত?

উঃ ককটীয় উ চাপ বলয় –

Erosional landforms of

River or Fluvial

Evolution of landforms

under River or Fluvial

Evolution of landforms

under River or Fluvial and

Glacial and Aeolian or

Wind Questions and

Answers

Formation of Soil

Galaxy

General knowledge
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Geography Question and

Answer

Geomorphology Questions
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ককট াি  রখার উ ের, ২৫
থেক ৩৫ িডি  উঃ অ াংেশর

মেধ ।
মকরীয় উ চাপ বলয় – মকর াি
রখার দি েন, ২৫ থেক ৩৫ িডি

দঃ অ াংেশর মেধ ।
79. উঃ ও দঃ ম বৃ  েদশীয়
িন চাপ বলেয়র অ াংশগত অব ান
কত?

উঃ উ র ম বৃ  েদশীয় িন চাপ
বলয় – ৬০ থেক ৬৫/৭০ িডি  উ র
অ াংেশর মেধ ।
দি ন ম বৃ  েদশীয় িন চাপ
বলয় – ৬০ থেক ৬৫/৭০ িডি  দি ন
অ াংেশর মেধ ।
80. উঃ ও দঃ ম েদশীয় উ চাপ
বলেয়র অ াংশগত অব ান কত?

উঃ উ র ম েদশীয় উ চাপ বলয় –

৬৫/৭০ থেক ৯০ িডি  উঃ
অ াংেশর মেধ ।
দি ন ম েদশীয় উ চাপ বলয় –

৬৫/৭০ থেক ৯০ িডি  দঃ
অ াংেশর মেধ ।
81. ােপাি য়ােরর কান অংশিটেক সেমা  অ ল বেল?

উঃ ােপাপজ।
82. বায়ুম েলর কান েরর ওপের গাধূিলর আেলা প ছায় না?

and Answers
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Gobal warming
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উঃ ােটাি য়ার।
83. পিৃথবীর বায়ুম েলর কান েরর মধ  িদেয় জট িবমান চলাচল কের?

উঃ ােটাি য়ার।
84. ােটাি য়ােরর িব ৃ িত কত?

উঃ ভূ-পেৃ র ওপের ১৪ িকিম থেক ৩০ িকিম পয ।
85. ােটা-ি য়ােরর উ সীমা িক নােম পিরিচত?

উঃ ােটাপজ।
86. পিৃথবীর বায়ুম েলর কান ের ওেজান গ াস দখা যায়?

উঃ ােটাি য়ার(এই রিটেক ওেজােনাি য়ার ও বেল।)
87. মেসাি য়ােরর িব ৃ িত কত?

উঃ ভূ-পেৃ র ওপের ৩০ িকিম থেক ৬০ িকিম পয । (অন  মেত, ৫০
থেক ৮০ িকিম।)

88. মেসাি য়ােরর উ সীমা িক নােম পিরিচত?

উঃ মেসাপজ।
89. পিৃথবীর বায়ুম েলর কান ের আয়েনর উপি িত দখা যায়?

উঃ আয়েনাি য়ার।
90. আয়েনাি য়ােররিব ৃ িত কত?

উঃ ভূ-পেৃ র ওপের ৬০ িকিম থেক ৪০০-৫০০ িকিম পয ।
91. পিৃথবীর ম  অ েল বায়ুম েলর কান ের ম েজ ািত দখা যায়?

উঃ আয়েনাি য়ার।
92. থােমাি য়ার িক?

উঃ আয়েনাি য়ার ের বায়ুর উ তা ত বৃি  পায় বেল, তাই এেক
থােমাি য়ার বেল।
93. পিৃথবীর বায়ুম েলর কান র থেক বতার তর  পনুরায় ভূ-পেৃ
িফের আেস?

উঃ আয়েনাি য়ার।

Indian Monsoon or

ভারেতরভারেতর  মৗসু িমমৗসু িম  জলবায়ুজলবায়ু

Indian Navigation System

(NABIK)
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Satellite System (NABIK)
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94. এে াি য়ােররিব ৃ িত কত?

উঃ ভূ-পেৃ র ওপের ৪০০-৫০০ িকিম থেক ১০০০ িকিম।
95. Magnetosphere িক?

উঃ এে াি য়ােররউে  ২০০০-৪০০০ িকিম উ তায় য ের ইেলক ন
ও াটন আয়ন িল বলয়াকাের অব ান কের, তােক Magnetosphere

বেল।
96. কান ের ভ ান অ ােলন িবিকরন বলয় দখা যায়?

উঃ Magnetosphere

97. আয়েনাি য়ােরর ধান উপাদান িক?

উঃ আণিবক নাইে ােজন ও পারমাণিবক অি েজন।
98. মেসাি য়ােরর ধান উপাদান িক?

উঃ ওেজান গ াস।
99. ওেজান শ িটর অথ িক?

উঃ ীক শ  Ozo থেক ওেজান শ িট এেসেছ, যার অথ হল গ ।
100. পিৃথবীর বায়ুম েলর কান রেক ‘জীবকূেলর র াকতা’ বেল?

উঃ ওেজান র।
101. বায়ুপেু র গড় পিরিধ কত?

উঃ ১৬০০ িকিম।
102. া ীয় ও ম  বায়ুপু  কয় কার ও িকিক?

উঃ ৪ কার। া ীয় মহােদশীয় বায়ুপু (CT), া ীয় সামুি ক
বায়ুপু (MT),মহােদশীয় ম  বায়ুপু (CP),সামুি ক ম  বায়ুপু (MP)।
103. তাপগিতর পিরবতন অনুসাের, বায়ুপু  কয় কার ও িকিক?

উঃ ২ কার। শীতল বায়ুপু  বা K বায়ুপু  এবং উ  বায়ুপু  বা W
বায়ুপু ।
104. শীতল বায়ুপু  কয় কার ও িকিক?

উঃ ৪ কার। শীতল সামুি ক ম  বায়ুপু  (MPK), শীতল মহােদশীয়
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Part 2

Landforms Mountain

Plateau Plains Big

Questions and Answers
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ম  বায়ুপু  (CPK), শীতল া ীয় সামুি ক বায়ুপু  (MTK), ও শীতল
া ীয় মহােদশীয় বায়ুপু  (CTK)

105. বায়ুপেু র উৎস অ েলর অ াংশীয় অব ােনর িভি েত, বায়ুপু
কয় কার ও িকিক?

উঃ ৪ কার। িনর ীয় বায়ুপু  (E), া ীয় বায়ুপু  (T), ম  বায়ুপু
(P), ম বৃ ীয় বায়ুপু  (A)

106. লভাগ ও জলভােগর িভি েত, বায়ুপু  কয় কার ও িকিক?

উঃ ২ কার। মহােদশীয় বায়ুপু  (C), সামুি ক বায়ুপু  (M)

107. বায়ুপেু র ধান াথিমক উপাদান িল িকিক?

উঃ বাতাসি ত উ তা ও আ তা, িবিভ  কার মেঘর অব ান ও
অধঃে পন, ায়ী বা অ ায়ী তীপ ঘূণবাত, বায়ুপু  সীমা ।
108. বায়ুপু  ী কােল ভূিমভােগর ওপর িদেয় যাওয়ার সময় কান কার
মেঘর সৃি  হয়?

উঃ িকউমূেলািন াস।
109. Frontogenesis শ িটর অথ িক?

উঃ Frontogenesis একিট লািতন শ  যার অথ হল – ‘Creation Of

Altogether New Front’ বা বায়ু াচীর সংগঠন ি য়া।
110. Frontogenesis শ িট সব থম ক ব বহার কেরন?

উঃ Tor Bergeron

111. বায়ু াচীর কয় কার ও িকিক?

উঃ ৪ কার। উ  বায়ু াচীর, শীতল বায়ু াচীর, অ ধৃত বায়ু াচীর, ি র
বায়ু াচীর।
112. Frontolysis শ িটর অথ িক?

উঃ Frontolysis একিট লািতন শ , যার অথ হল – ‘Dissipation Or

Weakening Of An Air Front’ বা বায়ু াচীেরর িবেলাপ ি য়া।
113. Frontogenesis ও Frontolysis এর অ বতী সমেয়র ব বধান কত?
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উঃ ৭-১০ িদন।
114. বায়ু বাহ কয় কার ও িকিক?

উঃ ২ কার। উল  বায়ু বাহ ও অনুভূিমক বায়ু বাহ।
115. I.T.C.Z. এর বৃহ ম অংশ কানিট?

উঃ শা  ও ভারত মহাসাগরীয় সংেযাগ েলর I.T.C.Z.

116. িনয়ত বায়ু বােহর ধান কারন িক?

উঃ পিৃথবীর আবতন গিত।
117. িনর ীয় শা বলেয়র অ াংশগত অব ান কত?

উঃ িনর েরখা থেক উভয় িদেক ৫-১০ িডি  উঃ/দঃ অ াংশ।
118. অ  অ াংেশর অ াংশগত অব ান কত?

উঃ ৩০-৩৮ িডি  উঃ/দঃ অ াংশ।
119. গজনশীল চি শার অ াংশগত অব ান কত?

উঃ ৪০-৫০ িডি  দঃ অ াংশ।
120. আয়ন বায়ু ও পি মা বায়ুর অ াংশগত বাহ অ ল কত?

উঃ আয়ন বায়ু – উভয় গালােধ ৫-১০ িডি  উঃ/দঃ অ াংশ থেক ৩৫
িডি  উঃ/দঃ অ াংশ।
পি মা বায়ু – উভয় গালােধ, ৩৫ িডি  উঃ/দঃ অ াংশ থেক ৬০-৬৫
িডি  উঃ/দঃ অ াংশ।
121. ইউেরােপর আ স পাবত  অ েলর উ  ও  ানীয় বায়ু িক নােম
পিরিচত?

উঃ ফন বা ফ ান।
122. উ র আেমিরকার রিক পাবত  অ েলর উ  ও  বায়ু িক নােম
পিরিচত?

উঃ িচনুক।
123. ‘িচনুক’ শ িটর অা িরক অথ িক?

উঃ তুষার-খাদক বা Snow-Eater

New Earth

New Planets

Nickname of Countries

Ocean

Ocean Current

Oceanography

Oceanography Questions

and Answers

Origin of the Earth or

পৃিথবীরপৃিথবীর  সৃ িসৃ ি  রহসরহস

Origin of the Universe

Our galaxy’s impossible

collision could break

gravity

Our Moon

Outer Space
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124. পবেতর চূড়া থেক িন ািভমুখী শীতল ও ভারী বায়ু িক নােম
পিরিচত?

উঃ ক ািটয়ােবিটক বায়ু।
125. যেুগা ািভয়ােত ানীয় ক ািটয়ােবিটক বায়ু িক নােম পিরিচত?

উঃ বারী।
126. াে  ানীয় ক ািটয়ােবিটক বায়ু িক নােম পিরিচত?

উঃ িম াল।
127. আলা ায় ানীয় ক ািটয়ােবিটক বায়ু িক নােম পিরিচত?

উঃ টাকু।
128. সা া আনা িক?

উঃ দি ন ক ািলেফািনয়ােত িচনুক বায়ু বাহ সা া আনা নােম পিরিচত।
129. প াস তৃণভূিম অ েল বািহত উ  ানীয় বায়ু িক নােম পিরিচত?

উঃ পাে েরা।
130. খামিসন িক?

উঃ সাহারা ম ভূিম থেক িমশেরর ওপর বািহত এক কার উ  ানীয়
বায়ু।
131. ী কােল উ র পবূ ভারেত বািহত উ  ানীয় বায়ু িক নােম
পিরিচত?

উঃ ল।ু
132. ইতািলর িসিসিল ীেপর ওপর বািহত উ  ানীয় বায়ু িক নােম
পিরিচত?

উঃ িসরে া।
133. আি কার িগিন উপকূেল বািহত উ  ও  ানীয় বায়ু িক নােম
পিরিচত?

উঃ হারমা ান।
134. আঁিধ িক?

(পাঠেকরপাঠেকর  দরবােরদরবাের)

Plains [সমভূিমসমভূিম  ]

Plateau [মালভূিমমালভূিম  ]

Rainbow

Regional Geography of

West Bengal

Remote Sensing

Remote Sensing & GIS

Residual or Erosional

Mountain য়জাতয়জাত  পবতপবত

Saturn's Moon Titan has

lot of Methane Seas

SCALE

SILFRA RIFT VALLEY: ZONE

BETWEEN TWO PLATES

Slide Avalanche

Slide বাবা  সস

With PDFmyURL anyone can convert entire websites to PDF!

https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/plains-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a6%ad%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%bf/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/plateau-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%ad%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%bf/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/rainbow/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/regional-geography-of-west-bengal/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/remote-sensing/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/remote-sensing-gis/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/residual-or-erosional-mountain-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%9f%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%a4/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/saturns-moon-titan-has-lot-of-methane-seas/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/scale/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/silfra-rift-valley-zone-between-two-plates/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/slide-avalanche/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/slide-%e0%a6%ac%e0%a6%be-%e0%a6%a7%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%b8/
http://pdfmyurl.com/entire-website-to-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


উঃ ী কােল উ র পি ম ভারেত স ােবলা য উ  ও  ধূিলঝড়
বািহত হয়, তােক আঁিধ বেল।

135. Pineapple Express িক?

উঃ হাওয়াই ীপপু  ও উ র আেমিরকার শা  মহাসাগরীয় উপকূেল
অিতির  আ তা যু  য বায়ু চুর বৃি পাত ঘটায় তােক Pineapple

Express বেল।
136. উ র পবূ ইতািলেত বািহত শীতল  ানীয় বায়ু িক নােম
পিরিচত?

উঃ বারা।
137. িসমুম িক?

উঃ সাহারা ম ভূিম ও মধ ােচ  বািহত তী   ও উ  ানীয় বায়ুেক
িসমুম বেল।
138. দঃ আেমিরকার আি জ পবেতর পবূ ঢােল বািহত  ানীয় বায়ু
িক নােম পিরিচত?

উঃ জা া।
139. শীতকােল সািবয়ােত বািহত অিত শীতল ানীয় বায়ু িক নােম
পিরিচত?

উঃ কাসাভা।
140. ি গাল িক?

উঃ ীস, মা া সহ পি ম ভূ-মধ  সাগরীয় অ েল বািহত শীতল ানীয়
বায়ুেক ি গাল বেল।
141. ইয়ােমা (Yamo) িক?

উঃ জাপােনর সংকীণ উপত কা অ েল বািহত উ  ও  ানীয়
বায়ুেক ইয়ােমা (Yamo) বেল।
142. Tramontane িক?

উঃ মধ  ইউেরােপর উপত কা অ েল বািহত উ  ানীয় বায়ুেক

Slump বাবা  াা

Social Geography

Solifluction (ধীরধীর  বাহবাহ)

Some Basic Facts About

India

SOME INTERESTING FACTS

ABOUT SUN

Some Lake or িবিভিবিভ  দদ

Space

Space Exploration

Space Science

Space Ship

Spiral Galaxy

Statistical methods

Subsidence

Sun-Ring
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Tramontane বেল।
143. লেভচ (Levech) িক?

উঃ েন বািহত উ  িসরে া বায়ু লেভচ (Levech) নােম পিরিচত।
144. লে  (Leste) িক?

উঃ ম ািদেয়রা ও মরে ােত বািহত উ  িসরে া বায়ু লে  (Leste)

নােম পিরিচত।
145. ি কিফ ার িক?

উঃ অে িলয়ােত বািহত উ  উ ের হাওয়ােক ি কিফ ার বেল।
146. Blackroller িক?

উঃ উ র আেমিরকার িব ীণ সমভূিম অ েল বািহত তী  গিতেবগ
স , ধূিলকনা িমি ত, উ  ানীয় বায়ুেক Blackroller বেল।
147. Shamal িক?

উঃ পারস  উপসাগর ও ইরােকর ওপর বািহত উ  ানীয় বায়ুেক
Shamal বেল।
148. বুরান (Buran) িক?

উঃ পবূ রািশয়া ও মধ  সাইেবিরয়ােত বািহত তী  শীতল হাওয়ােক বুরান
বেল।
149. পগুা (Purga) িক?

উঃ রািশয়ার তু া অ েল বািহত বরফশীতল বাতাস ক পগুা (Purga)

বেল।
150. পাপাগােয়া িক?

উঃ পাপাগােয়া উপসাগর ও কা ািরকার উ র-পি ম উপকূেল বািহত
শীতল ানীয় বায়ুেক পাপাগােয়া বেল।
151. ি য়ােজম িক?

উঃ আমাজন উপত কা অ েল বািহত শীতল ানীয় বায়ুেক ি য়ােজম
বেল।
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152. হাবুব িক?

উঃ সুদােন বািহত শীতল ানীয় বায়ুেক হাবুব বেল।
153. ি জাড িক?

উঃ পবূ রিক পাবত  অ েল বািহত শীতল ানীয় বায়ুেক ি জাড বেল।
অেনকসময়, আ াকিটকায় বািহত অিত শীতল বায়ুেকও ি জাড বেল।
154. ি ভাট িক?

উঃ রামািনয়ােত বািহত শীতল, ি জােডর মেতা ানীয় বায়ুেক ি ভাট
বেল।
155. Diablo িক?

উঃ উ র ক ািলেফািনয়ার সান াি সেকা উপসাগর অ েল বািহত
উ ,  ানীয় বায়ুেক Diablo বেল।
156. এিলফ া া িক?

উঃ ভারেতর মালাবার উপকূেল সে র অে াবর মােস বািহত ানীয়
বায়ুেক এিলফ া া বেল।
157. Gilavar িক?

উঃ পবূ আজারবাইজােনর বাকু অ েলর ওপর বািহত উ  ানীয়
বায়ুেক Galivar বেল।
158. Halny িক?

উঃ দি ন পাল া  ও াভািকয়ার তাতরা পাবত  অ েল বািহত উ
ানীয় বায়ুেক Halny বেল।

159. মািরন িক?

উঃ াে র িলয়ঁ উপসাগর অ েল বািহত উ , আ  ানীয় বায়ুেক
মািরন বেল।
160. িমনুয়ােনা িক?

উঃ দি ন ািজল ও উ েয়েত বািহত শীতল ানীয় বায়ুেক
িমনুয়ােনা বেল।
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161. ঘূণবাত কয় কার ও িকিক?

উঃ ২ কার। া ীয় ঘূণবাত ও নািতশীেতা  ঘূণবাত।
162. Cyclone শ িটর অথ িক?

উঃ Cyclone শ িট ীক শ  Kukloma বা Kyklos থেক এেসেছ, যার
অথ হল – সােপর কু লী।
163. ঘূণবােতর কে  বায়ুর চােপর গড় পিরমান কত?

উঃ ৮৫০-৯০০ িমিলবার।
164. Cyclone শ িট সব থম ক ব বহার কেরন?

উঃ হনরী িপিডংটন (১৯৪৮)।
165. ঘূণবােতর চ ূ  িক?

উঃ িতিট ঘূণবােতর মাঝখােন একিট ক  থােক, যখােন বায়ুর কৃিত
শা  হয়। এেক ঘূণবােতর চ ূ  বেল।
166. ঘূণবােতর বায়ু বােহর সেবা  ও সবিন  গড় গিতেবগ কত?

উঃ সেবা  গড় গিতেবগ ৪০০ িকিম/ঘঃ এবং সবিন  গড় গিতেবগ ২০
িকিম/ঘঃ
167. া ীয় ঘূণবাত কাথায় সৃি  হয়?

উঃ িনর েরখা থেক উভয় িদেক, া ীয় ম েল ৫-৩০ িডি  উঃ/দঃ
অ াংেশর মেধ ।
168. পিৃথবীর বলতম ও সবািধক িব ংসী ঝড় কানিট?

উঃ টেনেডা।
169. টেনেডা শ িটর অথ িক?

উঃ টেনেডা শ িট ািনশ শ  Tornada থেক এেসেছ, যার অথ হল –

ব িবদু ৎসহ ঝড়বৃি ।
170. পিৃথবীর কাথায় কাথায় টেনেডা দখা যায়?

উঃ ধানত আেমিরকা যু রা , মি েকা, পি ম ভারতীয় ীপপু ।
171. পিৃথবীর সবািধক টেনেডা বন অ ল কানিট?
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উঃ আেমিরকা যু রাে র িমিসিসিপ-িমেসৗরীনদীর মাহানা অ ল।
172. ভারত মহাসাগের সৃ  া ীয় ঘূণবাত িক নােম পিরিচত?

উঃ সাইে ান।
173. চীন সাগের সৃ  া ীয় ঘূণবাত িক নােম পিরিচত?

উঃ টাইফুন।
174. জাপান সাগের সৃ  া ীয় ঘূণবাত িক নােম পিরিচত?

উঃ তাইফু।
175. িফিলপাইনস সাগের সৃ  া ীয় ঘূণবাত িক নােম পিরিচত?

উঃ ব া ই।
176. ক ািরিবয়ান সাগের সৃ  া ীয় ঘূণবাত িক নােম পিরিচত?

উঃ হ ািরক ান।
177. অে িলয়ার িনকট দঃ-পঃ শা  মহাসাগের সৃ  া ীয় ঘূণবাত িক
নােম পিরিচত?

উঃ উইিল উইিল।
178. বছেরর কান ঋতুেত সবেচেয় বিশ টেনেডার সৃি  হয়?

উঃ ী  ও বস কােল।
179. বছেরর কান সময় সবেচেয় বিশ টাইফুন সৃি  হয়?

উঃ জলুাই থেক অে াবর মােস।
180. টুই ার িক?

উঃ আেমিরকা যু রাে  বল শি শালী টেনেডােক অেনক সময় টুই ার
বেল।
181. কান কার ঘূণবােত বায়ু াচীর দখা যায়?

উঃ নািতশীেতা  ঘূণবাত।
182. কান কার ঘূণবােত বায়ু াচীর দখা যায় না?
উঃ া ীয় ঘূণবাত।
183. কান কান িব ানী সব থম নািতশীেতা  ঘূণবাত স েক
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আেলাকপাত কেরন?

উঃ V. Bjerknes & J. Bjerknes

184. ব ােরা িপক আবিহক অব ায় কান কার ঘূণবাত সৃি  হয়?

উঃ া ীয় ঘূণবাত।
185. ব ােরাি িনক আবিহক অব ায় কান কার ঘূণবাত সৃি  হয়?

উঃ নািতশীেতা  ঘূণবাত।
186. Anticyclone শ িট সব থম ক ব বহার কেরন?

উঃ স ার াি স গ ন।
187. কান মহােদেশ সারা বছর ায়ী তীপ ঘূণবাত িবরাজ কের?

উঃ আ াকিটকা।
188. ি -ক ীয় বায়ু স ালন মেডল ক দান কেরন?

উঃ পলম ান।
189. কত ীঃ, ক হ াডিল স ালন কাষ আিব ার কেরন?

উঃ ১৭৩৫ সােল, িব ানী হ াডিল।
190. ি -ক ীয় বায়ু স ালন মেডেল কয়িট স ালন কাষ রেয়েছ ও
িকিক?

উঃ ৩ িট। হ াডিল স ালন কাষ, ফেরল স ালন কাষ, ম  স ালন
কাষ।

191. ক সব থম অ াংশ বরাবর বায়ু বাহ ল  কেরন?

উঃ িগলবাট ওয়াকার (১৯২২-২৩)।
192. কার নামানুসাের ওয়াকার স ালেনর নামকরন করা হেয়েছ?

উঃ িগলবাট ওয়াকার।
193. S.O.I. এর অথ িক?

উঃ Southern Oscillation Index

194. El-Nino শ িটর অথ িক?

উঃ El-Nino একিট ািনশ শ  যার অথ হল Christ Child বা দরু
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বালক।
195. La-Nina শ িটর অথ িক?

উঃ La Nina একিট ািনশ শ  যার অথ হল Little Girl বা শা  মেয়।
196. ENSO শ িটর অথ িক?

উঃ El Nino Southern Oscillation

197. ভূ-পু  থেক কত িকিম উ তায় জট বায়ু বািহত হয়?

উঃ ৭.৫-১৪ িকিম।
198. ক, কন জট বায়ুেক Thermal Wind বেলেছন?

উঃ িব ানী িপটারসন, কারন জটবায়ু স ূন তাপীয় কারেন উ ূত হয়।
199. জটবায়ুর গড় গিতেবগ কত?

উঃ ৪০-১০০ িমটার / সেক
200. বছেরর কান সময় জট বায়ু বাহ দখা যায়?

উঃ শীতকােলর া -কাল থেক মাচ-এি ল বা এি ল- ম মাস পয ।
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