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**Geomorphology স িকত কেয়কিট িবখ াত বই ও বই িলর লখক :

1. Principles of Geology – চালস লেয়ল (Charles Lyell)

2. Principle of Geomorphology – থনেবির (W.D. Thornbury)

3. Morphology of Earth -এল িস িকং (L.C. King)

4. Our Mobile Earth - ডিল (Daly)
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5. World Geomorphology – ই এম ীেজস (E.M. Bridges)

6. The Nature of Physical geography- গির (Gregory)

7. The Physical Basis of Geography and An Outline of

Geomorphology উলি জ (Wooldridge)

8. The Unstable Earth – জ এ ি য়াস (JA. Steers)

9. A treatise, the great Ice Age – জমস গইিক (James Geikie)

10. Illustration of The Huttonian Theory of The Earth – জন
েফয়ার (John Playfair)

11. Theory of the Earth - জমস হাটন (James Hutton)

Geomorphology স িকত কতক িল িবখ াত উি  :

‘Egypt is the gift of Nile’- হেরােডাটাস (Herodotus)

Rivers make their own valley – িলওনােডা দ া িভি  (Leonardo da

Vinci)

থম ‘Base Level-এর ধারণা- জ ড ু পাওেয়ল (J.W.Powell)

‘Present is the key to the past’, No vestige of beginning – no

prospect of an end - জমস হাটন (James Hutton)

Cyclic nature of the earth history ধারণা- জমস হাটন (James

Hutton)

Complexity of geomorphic evolution is more common than

simplicity -থনেবির (Thornbury).

***Mission Geography***

** িশলাল ণ ও ভূিম প (Lithology & Landforms) :-

• িশলাল ণ (Lithology) বলেত- িশলার যাি ক ও রাসায়িনক বিশ বণ,

দানার আকৃিত, খিনেজর সম য়, থন ইত ািদ িশলাপাঠেক বাঝায়।
• পিৃথবীপেৃ র ভূিমভােগর আকৃিত, ব ু রতা, উ তা, ঢালেক- ভূিম প
বেল।

missiongeographyindi…
on Asteroid

Milan Kar on Asteroid

Samiran Sarkar on

FATHER OF DIFFERENT

BRANCHES O…
Rajib Biswas on FATHER

OF DIFFERENT

BRANCHES O…

ARCHIVES

October 2016

September 2016

August 2016

July 2016

June 2016

May 2016

PDFmyURL lets you convert a complete website to PDF automatically!

https://missiongeographyindia.wordpress.com
https://missiongeographyindia.wordpress.com
https://missiongeographyindia.wordpress.com/2015/11/15/asteroid/comment-page-1/#comment-27
https://missiongeographyindia.wordpress.com/2015/11/15/asteroid/comment-page-1/#comment-26
https://missiongeographyindia.wordpress.com/2016/09/22/father-of-different-branches-of-geography/comment-page-1/#comment-25
https://missiongeographyindia.wordpress.com/2016/09/22/father-of-different-branches-of-geography/comment-page-1/#comment-24
https://missiongeographyindia.wordpress.com/2016/10/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/2016/09/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/2016/08/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/2016/07/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/2016/06/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/2016/05/
http://pdfmyurl.com/entire-website-to-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


ভূিম েপর পযায় িতনিট-

(1) থম পযােয়র ভূিম প – (First order relief)- উদা, মহােদশ ও
মহাসাগর।
(2) ি তীয় পযােয়র ভূিম প – (Second order relief) – উদা: পবত,

মালভূিম, সমভূিম।
(3)তৃতীয় পযােয়র ভূিম প- (Third order relief)- উদা: িগিরখাত,

াবনভূিম।
আবহিবকার (Weathering) –

• থম ‘পযায়ন ি য়া’ (Gradation) শ িট ব বহার কেরন- ভূিব ানী
চ ারিলন ও স ািলসব াির।
• ইংেরিজ “Denudation” শ িটর উৎপি - ল ািটন শ  ‘‘Denudare’

থেক যার অথ- To strip bare

বা To lay bare

• আবহিবকার ি য়ায় িশলা র চুণিবচূণ হয় িক - অপসািরত হয় না।
• আবহিবকার, য়ীভবন ও পিু ত েয়র সি িলত ফলেক একে -

ন ীভবন (Denudation) বেল।
• যাি ক আবহিবকার- উয় ম , শীতল ম , ম ায় অ ল, উ  পাবত
ও শীতল জলবায়ু অ েল ঘেট থােক।
• রাসায়িনক আবহিবকার – িনর ীয়, উ -আ , া ীয় মৗসুমী, আ
নািতশীেতায় জলবায়ু অ েল ঘেট থােক।
• ইংেরিজ “Exfoliation’ শ িটর অথ- “Peeling away’ বা খাসা
ছাড়ােনা।
• ানাইট িশলায় – শ েমাচন আবহিবকার ঘেট।
• িবষমস  িশলায় – ু কণা িবশরণ (granular

disintegration)আবহিবকার ঘেট।
• ব াস  িশলায় – র চাই িবি করণ (block disintegration)ঘেট
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থােক। ।
• আবহিবকােরর ফেল ী ও ট ালাস ারা পবেতর পাদেদশ আবৃত
থাকেল, তােক- কে ড (Felsenmer) বেল।
• রাসায়িনক আবহিবকােরর হাইে ািলিসস ি য়ায়- উপেগালাকৃিত
আবহিবকার (spheroidal weathering) হয়।
• বৃি ব ল া ীয় অ েল- রাসায়িনক আবহিবকােরব াধান  দখা যায়।
• জারণ (Oxidation) ি য়ার ারা – লাহার ওপর মিরচা পেড়।
• চুনাপাথর গিঠত অ েল – কােবােনশন বা অ ারেযাজন ি য়ায়
আবহিবকার ঘেট।
• যাি ক আবহিবকােরর ফেল িশলার – ভৗত ধেমর পিরবতন ঘেট।
• ক ালিশয়াম কােবােনট ক ালিশয়াম বাই কাবেনেট পিরণত হয়-

অ ারেযাজন (Carbonation) ি য়ায়।
• ব  জলাভূিমেত ব াকেটিরয়ার কােজর ারা- িবজারণ (Reduction)

ি য়া অিধক কাযকরী হয়।
• কিলকরণ ি য়ায় আবহিবকার ঘেট- উপকূল অ েল।
• হমাটাইট িলেমানাইেট পিরণত হয় – জলেযাজন (Hydration)

ি য়ার ারা।
• সমস  িশলায় – শ েমাচন আবহিবকার ঘেট।
• ছােটানাগপরু মালভূিমেত টর দখা যায়- ানাইট িশলায়।
• ভূপেৃ র অ  নীেচ াম মান অ ালিুমিনয়াম, লাহা, িসিলকা ও চুেনর
ানীয় ক ীভবেনর ফেল উৎপ  এক কিঠন ক হল-

িডউির া /আবহিবকার ক/কুইরাস।
• E.J. wayland 1934সােল ‘চঁাচন তল’ (Etch plain) শ িট ব বহার
কেরন।
• ফলেসনমার (Felsenmer)-এর অপর নাম- Block spade/Rock Sea

(িশলা সমু )।

★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
(Indian River)

কদমকদম  বাহবাহ বাবা  Mud flow (
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• য সব ফাটল ারা বৃহদায়তন বা ার কম সংখ ার বেড়া বেড়া খে
িবভ  হয় তােদর – Kensprung বেল।
• িশলাখে র ওপেরর অংশ আবহিবকােরর ারা এতটাই পিরবিতত হয়
য অন েদর থেক রং, সি  বা বিশ  ারা ত  হেয় পেড় এেক –

প ািটনা (Patina) বেল।
• বষম মূলক আবহিবকােরর ফেল  ও নানা আকৃিতর িশলা ভূিমর
উপর দ ায়মান থােক। এেদর সি িলত ভােব – ডু forzit (Hoodo

Rock) বেল।
• আবহিবকার া পদােথর নীেচ অবি ত িশলা গিঠত ভূিমেক-

‘আবহিবকার ভূিমতল’ (Basal Surface of Weathering) বেল।
• ‘Deep Weathering Theory’-এর ব া হেলন- িলনটন।
• সবািধক রাসায়িনক আবহিবকার ঘেট- া ীয় মৗসুমী জলবায়ু অ েল।
• আবহিবকােরর ফেল উৎপ  মৃি কাময় িশিথল িশলাচুণেক- রেগািলথ
বেল।
• রাসায়িনক আবহিবকাের া ীয় অ েল- ল ােটরাইট মৃি কা সৃি  হয়।
• ‘উপেগালাকার’ (Spheroidal Weathering) আবহিবকােরর ব া
হেলন- ওিলয়ার।
***Mission Geography***

** পিু ত য় (Mass Wasting) :-

• সরাসির অিভকষজ বেলর ভােব ভূিমর ঢাল বেয় অব ার ও মৃি কার
ানা র ক- পিু ত য় বেল।

• ল ািটন শ  ‘solum’ (যার অথ মৃি কা) এবং “Fluere” (যার অথ
বাহ) থেক- Solifluction শ িট এেসেছ যার অথ মৃি কা বাহ।

• সব থম Solifluction শ িট উপ াপন কেরন- J.G. Anderson

(1906)।
• J.Daylik পিরে িসয়াল জলবায়ুেত Solifluction শ িটর পিরবেত-

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

বকালবকাল  দদ(Baikal Lake)
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‘congelinuction’ শ িট উপ াপন কেরন।
• K.Brayan (1946) সব থম “Cryoturbation’শ িট ব বহার কেরন
যার ারা – রেগািলেথর পু  িবচলন ক বাঝায়।
• পিু ত েয়র তগিত স  ি য়া হল- কদম বাহ (Mud flow)।
• গাছ, বড়া, টিল াফ পা  নীেচর িদেক বঁেক যায়- মৃি কা িবসপন
(Soil creep)-এর ফেল।
• মািটর নীেচ য ের জল সারাবছর বরফ অব ায় থােক সই রেক-

িচরিহমন বা পামা  বেল।
• ‘পামা ’ শ িট থম ব বহার কেরন – S.W. Mullar।
• বার বার অব র স পােতর ফেল িনেরট ভূিমিশলার ওপর খােতর সৃি
হয়। এেদরেক- স পাত চুট (avalanches chutes) বেল।
ঢােলর িববতন (Evolution of Slope)

• অনুভূিমক অথবা উ তল থেক উ িদেক অথবা িন িদেক াভািবক
এবং কৃি ম ভূপেৃ র নিতেক – ঢাল (Slope) বেল।
• য ভূিম েপর উপেরর অংেশ তুলনামূলকভােব নীেচর অংেশর তুলনায়
বশী ঢাল যু  থােক, তােক – উ ল ঢাল (Concave Slope) বেল।
• ঢাল ৬ কার- ভৃ  ঢাল বা খাড়া ধাল,সরলেরখাব ধাল,উ ল
ধাল,অবতল ধাল,িম  ধাল,সুষম ঢাল।
• ভৃ  ঢােল উৎপ  িশলাচুণ সি ত হেত পাের না ফেল এেক – মু  পা
ঢাল (Free-Face Slope) বেল।
• য ঢােলর উে  উ ল ও িনে  অবতল ঢাল ল  করা যায় তােক –

সরলেরখাবত ঢাল বেল।
• সরলেরখাবত ঢাল (Rectilinear Slope)- অব র িনয়ি ত ঢাল নােম
পিরিচত।
• সুষম ঢাল য সব অ েল অব ান কের সখােন সেমা িত রখা িল-

সমদেূর অবি ত হয়।

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

Hons Exam 2016

Suggestion for K.U & C.U.
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• ঢােলর ম াসমান ত  (Slope Decline Theory)-এর ব া হেলন-

W.M.Davis (1899) |

• ঢােলর পিরবতন (Slope Replacement) তে র ধারণা দন-

W.Penck |

• ঢােলর সমা রাল প াদ অপসারণ (Parallel Retreat of Slope)

তে র ব া হেলন- L.C. King

• ‘The development of hillside slopes’ গেবষনাপ িটর লখক
হেলন- A.Wood

• ঢােলর িন াংেশর তী  ভূিম য়েক- ভৗম অব য় (Basal Sapping)

বেল।
• ‘ধবুক ঢাল’ (Constant slope)-এর কথা সব থম বেলন- A.Wood

জলচ  (Hydrological Cycle)-

• য চ াকার পেথ বািরম েলর জলবায়ুম ল ও িশলাম েলর মধ  িদেয়
কিঠন, তরল, গ াসীয় অব ার মাধ েম আবিতত হেয় পনুরায় বািরম েল
িফের আেস, তােক – জলচ  বেল।
• জলচে র উপাদান িল হল : – (i) বা ীভবন ও বা ীয় ে দন (ii)

ঘনীভবন (iii) অধে পন (iv) জল িনকাশ.
• জলচ  একিট- ব  ণালীর (Closed system)-এর অ গত।
• সারা পিৃথবীর জলিনকােশর এক-চতুথাংেশর িকছু বশী জল িনকািশত
হয় – এিশয়া মহােদশ থেক।
• তম মহােদেশর নাম হেলা – অে িলয়া।
• উি েদর পাতা থেক বা ীভবন-এর ি য়ােক — বাপীয় ে দন
(Evapotranspiration) বেল।
• িশলার ফঁাকেফাকর এর মধ  িদেয় চুইেয় চুইেয় জল নীেচ েবশ করার
ি য়ােক — অনু বণ (Percolation) বেল।

• েবশ েরর মেধ  িদেয় জল চুইেয় নীেচ নেম যায় এই ি য়ােক —

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

Bermuda Triangle

Bermuda Triangle Mystery

and New Theory

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
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পির বন (Infiltration) বেল।
• মৃি কার িভতর িদেয় জেলর পিরচলন ধেমর নাম– িশলার েবশ তা
(Permeability)।
জলিনকাশ (Run off)-

• ভূপেৃ র উপর িদেয় জল বেয় িগেয় কােনা খােত পড়েল, জেলর এই
বাহেক — জলিনকাশ (Run off) বেল।

• জলিনকাশ (Run off) িতন কার–(i) পৃ  বাহ (Surface Run off),

(ii) অভ র  বাহ (Sub-Surface Run off) এবং (iii) িভি  বাহ
(Base Run off)।
• যখন মাধ াকষণ শি র ভােব জল ভূপেৃ র উপর িদেয় গিড়েয় যায়
তােক — পৃ  বাহ (Surface Run off) বেল।
• সব থম ‘Run off cycle-এর ব াখ া দন- খ াত জলত িবদ
William Hoyt

• ভূপৃ  নদীনালা িদেয় লভােগর জল সমুে  িনগত হেল তােক-

িডসচাজ বেল।
• বৃি পাত, বরফগলা জল ভৃিতর ারা জেলর পনুঃ াি  ঘেট, এেক-

িরচাজ বেল।
• স াব  বা ীয় ে দন (Potential Evapotranspiration) কাশ
করা হয়- ‘PET’ ারা।
• কােনা একিট িবেশষ অব ায় য পিরমাণ কৃত বা ীয় ে দন
সংঘিটত হয় তােক- যথাথ বা ীয় ে দন (Absolute

Evapotranspiration) বেল।
• েবশ  িশলা ের ভৗমজেলর উপেরর সীমা বরাবর য রখািট পাওয়া
যায় তােক- ভৗম জল র (Ground Water Table) বেল।
• িনিদ  আয়তেনর জলবাহী িশলার মেধ  কতটা ভূজল রেয়েছ তার
আয়তনেক – ভূজলেদহ (Groundwater body) বেল।
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• পযায়কালীন েরর নীেচ ায়ীভােব জল সি ত থােক, ঐ রেক – ায়ী
স ৃ  র বেল।
***Mission Geography***

** নদী গিঠত ভূিম প ও ি য়া- Fluvial Landform & Process :-

• ল ািটন শ  ‘Fluvius’- থেক Fluvial শ িটর উৎপি , যার অথ নদী।
• ভারেতর কেয়কিট আদশ নদীর নাম হল –গ া, পু  এবং িস ু ।
• দিুট নদীর মধ বতী ানেক বেল- দায়াব।
• ধান নদী, উপনদী ও শাখা নদী িবেধৗত অ লেক – নদী অববািহকা
(River Basin) বেল।
• উপনদী ও শাখানদীসহ মূল নদী য অ েলর উপর িদেয় বািহত হয়
সই সম  অ লিটেক নদীর – ধারণ অববািহকা (Catchment area)

বেল।
• পাশাপািশ অবি ত দিুট নদী অববািহকেক য উ ভূিম পথৃক কের তােক-

জলিবভািজকা (water Divide) বেল।
• ভারেতর সাতপরুা পবত – নমদা ও তা ীর জলিবভািজকার উদাহরণ।
• ভারেতর িতনিট জলিবভািজকা অ ল হল—(i) উ েরর কারােকারাম
অ লসহ িহমালয়, (ii) মধ  ভারেতর িব  ও সাতপরুা অ ল এবং (iii)
পি ম উপকূেল সহ াি  বা পি মঘাট পবতমালা।
• কেলারােডা নদীর া  ক ািনয়ন একিট- িগিরখাত (George)-এর নাম।
• নদীর িনিদ  অংশ িদেয় যত ঘনিমটার জল িত সেকে  বািহত হয়
তার একেকর নাম- িকউেমক।
• ভারেতর উ তম জল পাতিটর নাম – যাগ/ গরেসা া/মহা া গা ী
জল পাত (সরাবতী নদীর ওপর)।
• পিৃথবীর উ তম জল পাত এর নাম হল- ভেনজেুয়লার সে
অ াে ল জল পাত (কারাও নদীর ওপর)।
• পিৃথবীর বৃহ ম নদী গিঠত ীপিটর নাম – ইলহা-দ -মারােজা(আমাজন
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নদী)।
• পিৃথবীর গভীরতম িগিরখােতর নাম হল – এল ক ানন দ  কলকা ( প )

িগিরখাত।
• ভারেতর বৃহ ম নদী গিঠত ীপিটর নাম – পেু র মাজিুল ীপ।
• িবে র বৃহ ম নদী অববািহকা হল – আমাজন নদীর অববািহকা।
• ভারেতর বৃহ ম নদী অববািহকা হেলা- গ া নদীর অববািহকা।
• ‘ভূিমর িন য়সীমা’ (Base level of Erosion) ধারনািট উপ াপন
কেরন- J.W.Powell (1875)

• ষ  ঘােতর সূ  (Sixth Power Low) ব া হেলন- G.K.Gilbert

• থম ‘Grade’ (পযায়/ ম) শ িট উপ াপন কেরন- 1876 সােল G.K.

Gilbert

• একিট নদী সেবা  কীরকম আয়তেনর িশলাখ  পিরবহন করার
যাগ তা রােখ তােক – ঐ নদীর সামথ  (Stream Competency) বেল।
• ভূপেৃ  নদীর বািষক জল বােহর পিরমাণগত য াসবৃি  ঘেট তােক –

ঋতুিভি ক নদীবতন (River Regime) বেল।
• ফরাসী নদী িব ানী পােদ ঋতুিভি ক নদীবতনেক- িতন ভােগ ভাগ
কেরন।
• (i) সরল নদীবতেন নদীেত বছের মা  একবার জেলর পিরমাণ বােড়
এবং কেম। উদাহরণ- ভালগা, গ া,ইয়াং-িস-িকয়াং।
• (ii) ি মাি ক নদীবতেন দইু বার জল বােড় কেম। উদাহরণ—আমাজন,

জাইের, গ ারন, ওব ইত ািদ নদী।
• (iii) জিটল নদীবতেন নদীর জল অিধক বার বােড় কেম। উদাহরণ—

রাইন, দািনয়ুব, িমিসিসিপ।
• নদীেত সমেয়র ব বধােন জল বাহ কী প িবিভ তা লাভ কের তা
ােফর মাধ েম উপ াপন করা হেল ঐ াফেক – হাইে া াফ বেল।

• নদীর জল বাহ ও নদীখােতর গভীরতা, এই দিুট জলরািশর িভি েত
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অি ত পিরেলখেক – Rating curve বেল।
• িবপরা নদীর (Obsequent Stream) অপর নাম- ভৃ তট নদী।
উদাহরণ—িশবািলক পবেতর উ র ঢােল এই কার নদী দখা যায়।
• পবূবতী বা পবূগামী (Antecedent stream) নদীর উদাহরণ হল িস ু ,
শত , পু ।
• ঝাড়খে র সুবণেরখা নদীর মুির থেক চাি ল পয  অংশিট- অধ ােরাপ
নদীর উদাহরণ।
• নদীর ে েদ জেলর িনেচ নদীখােতর য অংশ থােক, জলিবদ ায়
তার দঘ েক – আ  পিরসীমা (Wetted Perimeter) বা ভূিম পিরসীমা
বেল।
•  জলবায়ু অ েলর িগিরখাত িলেক – ক ািনয়ন বেল।
• পিৃথবীর মেধ  সবািধক গভীরতম ক ািনয়ন হল- আেমিরকার
অ ািরেজানা েদেশর কেলারােডা নদীর া  ক ািনয়ন।
• রঁািচ মালভূিমর ওপর গ ুজাকৃিত পাহােড় প াট অ েল পেরশনাথ
পাহােড়র চারপােশ – ক িবমুখী জলিনগম ণালী (Radial Drainage

Pattern) দখা যায়।
• অনুগামী নদীর িবপরীতমুখী বািহত নদীেক – িবপরা নদী (obsequent

stream) বেল। উদা—িশবািলক পবেতর উ র ঢােল এই নদী দখা যায়।
• ভূিমভােগর ারি ক ঢাল অনুসরণ কের যসব নদী বািহত হয় তােদর
– অনুগামী নদী (consequent stream) বেল। উদা-পি মঘাট পবেতর
পি মিদেক বািহত বিশ , পয়ি নী নদী।
• য সব নদী অনুগামী নদীর িদেকই বািহত হয় তােদর – পনুভবা নদী
(Resequent Stream) বেল।
• যসব নদী ভূ াকৃিতক পিরবতেনর (উ ান কােযর) সে  সে
সাম স পণূ য়কায চািলেয় পবূ বাহ বজায় রাখেত স ম হয়, তােদর –

পবূবতী নদী বা পবূগামী নদী (Antecedent stream) বেল। উদা—িস ু ,
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শত , পু ।
• ক মুখী জলিনগম ণালী (Centripetal drainage pattern) দখা
যায়- উ রাখ  রােজ র দরাদনু উপত কায়/ নপােলর কাঠমা ু
উপত কায়।
• িপেনট জলিনগম ণালী ল  করা যায়- িহমালেয়র দি ণ াে র
পাদেদশ অ েল এবং নমদা নদীর অববািহকায়।
• সমা রাল জলিনগম নালী (Parallel Drainage Pattern) দখা যায়-

ভারেতর পি ম উপকূলীয় তটভূিমেত িকংবা ছাটােনাগপরু মালভূিমর
া েদেশর খাড়া ঢােল।

• ধনুকাকৃিত (Arcuate Delta) ব- ীেপর উদাহরণ হল- পা, রান,

হায়াংেহা, গ া, নীল ইত ািদ নদীর ব- ীপ। • পািখর পােয়র মেতা ব-

ীেপর (Bird foot delta বা Finger Delta) উদাহরণ- মািকন যু রাে র
িমিসিসিপ নদীর ব- ীপ।
• কাসেপট ব- ীেপর উদাহরণ হল- েনর এে া, ইতািলর তাইবার
ইত ািদ নদীর ব- ীপ।
• খাড়ীয় ব- ীপ (Estuarine) এর উদাহরণ হল- ইউেরােপর রাইন নদীর
ব- ীপ।
• সমু  তর  ভািবত (wave influenced Delta) ব- ীেপর উদাহরণ
হল- ািজেলর সাও াি সেকা নদীর ব- ীপ।
• ফাদল আকৃিতর জায়ার-ভাটা ভািবত ব- ীেপর উদাহরণ হল- গ া,
নাইজার, মকং ইত ািদ নদীর ব- ীপ।
• লােবট বা ব জনী (Lobet or Fan) আকৃিতর ন ায় ব ীপ হল- নীল,

রান ইত ািদ নদীর ব- ীপ।
• পিৃথবীর উ তম (979 িম.) জল পাত হল- ভেনজেুয়লার কারাও-এর
একিট শাখানদীর উপর অবি ত স াে া অ া ল।
• বািষক জল বােহর পিরমােণর িদক থেক পিৃথবীর বৃহ ম জল পাত (6

System)
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ল  িকউেসক) হল- কে া জাতে র বােয়ামা (Boyoma)।
• পিৃথবীর শ তম (10৪ িকিম) জল পাত-এর নাম- লাওস দেশর
খান।
• পিৃথবীর সুদশৃ তম জল পাত হল- আেমিরকা যু রা  ও কানাডার
সীমাে  স  লের  নদীর উপর গিঠত নায় া।
• তী  নদী বাহ একলােফ না নেম িসিড়র মেতা ছাট ছাট ধােপ িনেচ
নামেল তােদর – খরে াত (Rapids) বেল। উদাহরণ—আি কারজাইের
নদী একািদ েম 32িট যািপড সৃি  কের 270 িম. িনেচ নেম এেসেছ,

ছাটনাগপেুরর পাহাড়ী অ েলর নদী, সুবণেরখা নদীর  ুইত ািদ।
• যখন ছাট বা খুব ছাট ছাট জল পােতর অজ  ধারা িসিড়র মেতা
ঢাল বেয় একািধক ধােপ ধােপ নীেচর িদেক নােম তখন তােক – কাসেকড
বেল। উদাহরণ—রািচর জানহা জল পাত, উ র আয়ারল াে র িটয়ারস
অফ ন।
• য জল পােত চুর পিরমােণ জল বািহত হয় তােদর – ক াটারা
বেল। উদাহরণ—খাতুম থেক আেসায়ান পয  নীলনেদর গিতপেথ 6িট
িবখ াত ক াটারা  ল  করা যায়।
• পটেহাল (Pot hole)-এর সৃি  হয়- নদীর অবঘষ ি য়ার ারা।
• Barbed Drainage Pattern/বড়িশ আকৃিতর জলিনগম ণালী ল
করা যায়- গাদাবরী নদীর সে  ই াবতীর নদী স েম।
• নদী ােসর ঘটনা বিশ (বৃ পীেতও দখা যায়) দখা যায়- জাফির পী
জলিনগম ণালীেত।
• সুবণেরখা নদীর উপর ড় জল পাত, নমদা নদীর উপর ধায়াধার
জল পাত (MP) হেলা – িনক পেয়ে র উদাহরণ।
• উপত কার মেধ  উপত ক ভূিম েপর কৃ  উদাহরণ হল- কেলারােডা
নদীর া  ক ািনয়ন।
• াভািবক বা াকৃিতক সতু (Natural Bridge)-এর উদাহরণ হল-
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কেলারােডা নদীর উপনদী ি জ ীেকর ওপর অবি ত Rainbow Bridge.

• ভারেত িবখ াত কােট র িগিরখাত (Koteshwar gorge)- অলকান া
নদীর ারা সৃ ।
• নদী গেভ সৃ  বািট আকৃিত (Bowl Shaped)/বতুলাকার বড় বড়
গত িলেক – া পলু বেল।
• িবিভ  েমর উপনদী িল তােদর মূল নদীর সে  সবসময় সমেকােণ
িমিলত হয়- জাফরী পী জলিনগম ণালীেত।
• ধান নদী ও তােদর উপনদীসমূহ উভেয়ই সমেকােণ িমিলত হয়-

আয়তাকার (Rectangular) জলিনগমন ণালীেত।
• উপনদী িল ধান নদীর সে  সু েকােণ িমিলত হয় – বৃ পী
জলিনগম ণালীেত।
• নদীর ব- ীপ অ েল – িবনুিন পী জলিনগম ণালী (Braided

Pattern) গেড় ওেঠ।
• অসংগত জলিনগম ণালী/ কৗিণক জলিনগম ণালী (Barbed

Pattern) সাধারণত – নদীর উৎস অ েল গেড় উেঠ।
• িবে র দিুট ু তম নদীর নাম- মািকন যু রাে র রা (Roe) এবং িড (D)

• নদীর বহন মতা িতনিট িবষেয়র উপর িনভর কের —(i) নদীেত জেলর
পিরমাণ, (ii) নদী ােতর বগ ও (iii) বািহত িশলার আকার ও ওজন।
• কােনা নদীর িন য় করার মতা িফের পাওয়ার ঘটনােক-

Rejuvenation/নদীর পনূেযীবনলাভ বেল।
• গ া ব- ীেপর উ রাংশ হল – মৃত ায় ব- ীপ (Moribund Delta)-এর
উদাহরণ।
• সু রবন অ ল একিট – সি য় ব- ীপ (Active Delta)-এর িনদশন।
• গ া- ীেপর মধ াংশ এক কার – পিরণত ব- ীপ (Mature Delta) এর
িনদশন।
• কােনা নদীেক অন  নদী অিধ হণ করেল তােক – নদী াস বেল।
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• নদী যখােন কােনা সমু , দ, বা বড় জলাশেয় িমিলত হয় সই
িমলন লেক নদীর – মাহনা বেল।
• িমেয় ার কথািট এেসেছ- তুরে র বাক ব ল িমেয় স নদীর
নামানুসাের।
• নদীর পনুেযৗবন লােভর ফেল নদীর দঘ  বরাবর য িব ুেত উ
উপত কার পেুরােনা মৃদ ুঢােলর সে  িন  উপত কার নতুন খাড়াঢ়াল
িমিলত হয়, তােক – িনক পেয়  বেল।
• একিট অ বািহনী নদীর উদাহরণ হল- রাজ ােনর লিুন নদী।
• লনুী নদী রাজ ােনর আজমীেরর কােছ নাগাপাহােড়র আনাসাগর দ
থেক উৎপ  হেয় – জরােটর কে র রাণ-এ পেড়েছ।

***Mission Geography***

** চ ীয় ও আচ ীয় ধারণা (Cyclic and Non-cyclic Concept) :-

• চ ীয় ধারণািট টল াে র ভূিব ানী জমস হটন (1785) থম াব
কেরন তঁার িবখ াত বই- ‘Cyclic Nature of the Earth History’- ত।
• াভািবক য়চ  ধারণািটর উপ াপক হেলন – W.M.Davis (1899)।
• “ াভািবক য়চ ” বলা হয়- নদীর য়চ েক।
• W.M. Davis, 1899 সােল Geographical cycle of erosion ধারনািট
উপ াপন কেরন- জমস হাটেনর চ ীয় ধারণা এবং চালস ডারউইেনর
Origin of Species by means of Natural Selection-এর উপর িভি
কের।
• ‘Geographical Essay” িটর লখক হেলন – W.M.Davis।
• ম  অ েল পবেতর পাদেদশীয় ায় সমতলভূিমেক – পিডেম  বেল।
• য়চে র শষসীমা হল – সমু পৃ ।
• একািধক য়চেকর িচ যু  অ লেক বেল- Polycyclic Landscape

• ডিভেসর য়চে র ধারণািট – আব  িনয়মতে র অ ভু ।
• পিৃথবীর সব  সমু পেৃ র অবনমনেক – ইউ ািটক পনূেযৗবন লাভ
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বলা হয়।
• য়চেকর বাধক  পযােয় গিঠত হয়- পিনে ন।
• অসমিবকাশ তে র (Laws of Unequal Development) ব া
হেলন- C.H. Crickmay (1933).

• াবনভূিম ও অ ু রাকৃিত দ গিঠত হয়- ডিভেসর য়চে র বাধক
পযােয়।
• ি কেমর অসমিবকাশ ত  য়চে র ধারণািট – উ ু  ণালীর
অ ভু ।
• “Die morphologische Analyse”- ে র লখক হেলন- ওয়ালথার
প ।
• L.C.King তঁার পাদসমতলীকরন ত  (Pediplanation Concept)

কাশ কেরন-1948 সােল ।
• জামান শ  Entwicklung শে র অথ- িবকাশ (Development)।
• অ  পললযু  বা পলল শূন  নদীম েক – রশয া নদীম  (bedrock

terraces) বেল।
• আচকীয় ধারণার (Non cyclic concept) সমথক হেলন – জ িট হ াক,

চারেল, ালার।
• পাদেদশীয় ধাপ (Piedmont treppen) ধারনািট বতন কেরন-

W.Penck

• ব ু রতাহীন িন  সমভূিমেক প -এর নামানুসাের – াইমারা
(Primarrumpt) বেল।
• ডিভেসর ভূিম েপর উ ান ও িবকাশ একিট – পযায় িমক ি য়া।
• সম ায় ভূিমর মােঝ মােঝ কিঠন িশলা ারা গিঠত অবিশ  পাহাড় বা
িঢিবেক- মানাডনক বেল।
• ি কেমর মেত য়চে র শষ পযােয় – প ানে ন গিঠত হয়।
• ম  য়চে  ানীয় িন য় সীমা হল – ায়া দ।
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• সম ায় ভূিম (Peneplain) – উ ল ঢালযু  হেয় থােক।
• য়চে র যৗবন অব ায় নদী উপত কা েলা ইংেরিজ – ‘V’ আকৃিতর
হয়।
• নদী ােসর ঘটনা ঘেট য়চে র – যৗবন অব ায় (youthful stage)।
• বৃ পী জলিনগম ণালীর সৃি  হয় য়চে র – যৗবন অব ায়।
• নদীর ম কমুখী য়কােযর ফেল – নদী ােসর সৃি  হয়।
• য়চে র পিরণত পযােয় ধান নদী িলেত – পযািয়ত ঢােলর সৃি
হয়।
• ডিভেসর মেত ভূিম প হল গঠন, ি য়া ও পযােয়র সি িলত
পিরণিত। এেক -’Trio of Davis’ বেল। • ভূিম প গঠেন ‘িসমাটােেজিন
শি র উপর  িদেয়েছন – L.C. King।
• ভূ-দশৃ াবিল হল অবেরাহন ি য়া ও উ ান পেবর ধারাবািহকতার
একিট সি িলত প- প  ।
• ভূিম প িববতেনর াথিমক পেব – ‘ াইমারা ’-এর সৃি  হয়।
• পিডে ন এর ধারণা দন – L.C. King।
• ভূিম প গঠেন মিহভাবক ও িগিরজিন আেলাড়েনর কথা বেলেছন –

W:M. Davis।
• ডিভস তার য়চ  ধারণািট উপ াপন কেরন – ােফর সাহােয ।
• পে র মেত ীয়মান িববতন হল য়চে র – Absteigende

Entwicklung অথাৎ তৃতীয় বা সবেশষ পযায়।
• পাদসমতলীকরন মতবাদিটর জনক হেলন—L.C.King।
• পিডে েনর ওপর অবি ত অবিশ  পাহাড় বা উ ভূিমেক বলা হয় –

ইনেসলবাজ।
• ভূিমভােগর পনুেযৗবন লাভেক িনেদশ কের- যগুল নদী ম ।
• ‘Geomorphic forms are expression of the phase and rate of

upliftment in relation of
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Degradation”—বেলেছন- W.Penck

• “Erosion can not wait for the completion of upliftment”—

W. Penck

• “Landscape feature pass through an orderly series of

change, just as do human beings in their life spent’—

A.N.Strahler

• ‘Cyclic nature of the Earth History’ ে র রচিয়তা- জমস হাটন।
• ডিভেসর য়চেক িতনিট ( যৗবন, পিরণত, বাধক ) ও পে র য়চে
– পাচিট পযায় আেছ।
***Mission Geography***

** নদীর পনুেযৗবনলাভ (Rejuvenation of River) :-

• নদীর িন েয়র মতা পনু ীিবত হওয়ােক – নদীর পনুেযৗবন লাভ
বেল।
• নদীর পনুেযৗবন লাভ ঘেট- সমু পেৃ র পতন হেল অথবা অন  কােনা
াকৃিতক কারেণ নদীর য় করার মতা বৃি  পেল।

• পনুেযৗবন িতন কার। যথা—(i) গিতময় পনুেযৗবন লাভ (ii) সমু  গেভর
আয়তন বৃি র ফেল পনুেযৗবন লাভ, (iii) ি িতশীল পনুেযৗবন লাভ।
• পনুেযৗবেনর কারণ িল হল—(i) মহীভাবক ও িগিরজিন আেলাড়ন, (ii)

ভূিমতাপ, (ii) জলবায়ুর পিরবতন, (iv) সমু পেৃ র জলতেলর উ তা
বৃি , (v) নদীপেথর ঢােলর পিরবতন, (vi) নদীর বাঝা াস, (vii)

সমু গেভর আয়তন বৃি  (ix) নদী াস (x) ভাজ, চুিত, (x) অ ু ৎপাত।
• নদীর বাঝা াস, নদী াস, জলবায়ুর পিরবতেনর ফেল – ি িতশীল
পনুেযৗবনলাভ (Static Rejuvenation) ঘেটl

• মহীভাবক ও িগিরজিনক আেলাড়েনর কারেণ- গিতশীল পনুেযৗবন লাভ
ঘেট।
• ডিভেসর মেত িতনভােব গিতশীল পনুেযৗবন লাভ ঘেট। যথা—(i)
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সমভােব উ ান, (ii) মৃদভুােব হলােনা উ ান, (iii) িখলান আকৃিতর
উ ান।
• উপত কা সবেচেয় বিশ গভীর হয়-গিতশীল পনুেযৗবন এর ফেল ।
• ি িতশীল পনুেযৗবন লাভ হেল – উপত কা গিতশীল, ইউ াি েকর
তুলনায় কম গভীর হয়।
• ভূআে ালেনর ফেল সমু ব  িব ৃ ত হেল মহােদশীয় িহমবাহ-এর
গলেনর ফেল সমু পেৃ র উ তার পিরবতন ঘেট – ইউ ািটক পনুেযৗবন
লাভ ঘেট।
• পনুেযৗবন লােভর ফেল গিঠত ভূিম প : – (1) উপত কা অ বতী
উপত কা, (2) িনক পেয়  বা খাজিব ু, (3) কিতত নদী বঁাক, (4) াভািবক
বা াকৃিতক সতু, (5) নদী ম ।
• উপত কার মেধ  উপত কা দখা যায়- কেলারােডা নদীর া  ক ািনয়ন-

এ ।
• িনকিব ুেত জল পােতর সৃি  হেয়েছ- মধ েদেশ জ লপেুর নমদা
নদীর ধায়াধারা-এ।
• ঝাড়খে র সুবণেরখায় ড়ু জল পাত হল – িনক জল পাত।
• দি ণ ভারেতর কৃয়া, কােবরী, গাদাবরী নদীেত- 10-15 িমটার ল া
কিতত নদীবাক দখা যায়।
• খািদত বা কিতত (Truncated) নদীবাক দইু কার। যথা—(1) সমঢাল
িবিশ  পিরখােবি ত নদীবাক (2) অসমঢাল িবিশ  পিরখােবি ত নদীবঁাক।
• নদী উপত কায় একািধক নদীম  – একািধক য়চ  িনেদশ কের।
• নদীম  দখা যায় – গ া, িত া, পু  নদীেত ।
• নদীম  দইু কার। যথা—(a) িতসাম /যু  নদীম  (b) অ িতসাম  বা
অযু  নদীম ।
• িতসাম  নদীম  সৃি  হয়- িন মুখী য়কােযর ফেল ।
• অ িতসাম  নদীম  গেড় ওেঠ- নদী বােকর এক পাে  িন মুখী য় ও
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অপর পাে  পা েয়র মাধ েম ।
• নদীম  গেড় ওেঠ- উ -আ  জলবায়ুেত ।
• নদীবাক গেড় ওেঠ–নদীর মধ  ও িন গিতেত ।
***Mission Geography***

Edited by Sourav Sarkar (Admin).

Whatsapp Group- 9735337699.
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Geomorphology SAQ -2
july 23, 2016, posted in geomorphology questions and answers, geomorphology

saq, ku ba/bsc geoh questions and answers, mission slst-2 for geo(h/pg)

1. নদী (River) কােক বেল ?

উ র:- বৃি র জল, তুষার-গলা জল, দ বা ঝণার জল ভূিমর ঢাল
অনুসাের গিড়েয় এেস াভািবক য জলধারা বা জলে ােতর সৃি  কের
তােক নদী বেল ।
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2.  অ েল কামল িশলার ওপর গিঠত নদী উপত কােক কী বেল ?

উ র:-  অ েল কামল িশলার ওপর গিঠত নদী উপত কােক
ক ািনয়ন (Canyon) বেল ।
3. একিট পিৃথবী িবখ াত ক ািনয়েনর (Canyon) নাম কী ?
উ র:- উ র আেমিরকার কেলারােডা নদীর া  ক ািনয়ন একিট পিৃথবী
িবখ াত ক ািনয়ন ।
4. পিৃথবীর বৃহ ম ব- ীপ (Delta) কানিট ?

উ র:- পিৃথবীর বৃহ ম ব- ীপ হল
গ া নদীর মাহনা ।
5. স য় কাজ সবািধক হয় নদীর কান গিতেত ?

উ র:- স য় কাজ সবািধক হয় নদীর িন গিতেত ।
6. ামলীন (Drumlin) কী ?
উ র:- ামলীন (Drumlin) হল
িহমবােহর স য়কােযর ফেল সৃ  এক কার ভূিম প । ভূ-পেৃ র ওপর
এেদর দখেত অেনকটা উলটােনা চামেচর মত ।
7. িহমবাহ কী ?
উ র:- চলমান বরেফর পেক
িহমবাহ (Glacier) বেল ।
8. ি য়ান কী ?
উ র:- চলমান বািলয়ািড়েক ি য়ান বেল ।
9. িগিরখাত কােক বেল ?

উ র:- নদী উপত কা গভীর হেল তােক িগিরখাত বেল ।
10. নদীর কান েল পিলশ ু  গিঠত হয় ?

উ র:- নদীর উ  ও মধ গিতর সংেযাগ েল পিলশ ু  গিঠত হয় ।
11. রেস মাতােন (Roche Moutonne) কী ?
উ র:- রেস মাতােন (Roche Moutonne) হল িহমবােহর য়কােযর
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ফেল সৃ  এক কার ভূিম প ।
12. বায়ু বােহর ারা সু  বািলকণা ব দেুর বািহত ও সি ত হেয় য
ভূিম প গঠন কের তােক কী বেল ?

উ র:- বায়ু বােহর ারা সু  বািলকণা ব দেুর বািহত ও সি ত হেয় য
ভূিম প গঠন কের তােক লােয়স (Loess) বেল ।
13. বাহমান বায়ুর গিতপেথর সে  সমা রালভােব গেড় ওঠা
বািলয়ািড়েক (Sandune) কী বেল ?

উ র:- বাহমান বায়ুর গিতপেথর সে  সমা রালভােব গেড় ওঠা
বািলয়ািড়েক অনুৈদঘ  বািলয়ািড় (Longitudinal Dune) বেল ।
14. ম কূপ সৃি  হয় কীভােব ?

উ র:- নদীর য়কােযর ফেল ম কূপ সৃি  হয় ।
15. এিরিট (Arete) বা অ ােরৎ কী ?
উ র:- এিরিট বা অ ােরৎ হল
িহমবােহর য়কােযর ফেল সৃ  এক কার ভূিম প ।
16. পাবত  অ েল নদী উপত কার দ’ুপােশ থাকা ধাপযু  ভুিম পেক কী
বলা হয় ?

উ র:- পাবত  অ েল নদী উপত কার দ’ুপােশ থাকা ধাপযু  ভুিম পেক
নদীম  বলা হয় ।
17. পবেতর গােয় য সীমােরখার ওপর সারা বছর বরফ জেম থােক তােক
কী বেল ?

উ র:- পবেতর গােয় য সীমােরখার ওপর সারা বছর বরফ জেম থােক
তােক িহমেরখা (Snow Line) বেল ।
18. বিহঃিবেধৗত সমভূিম (Out-wash-Plain) িহমবােহর কান কােজর
ফেল গিঠত হয় ?

উ র:- বিহঃিবেধৗত সমভূিম (Out-wash-Plain) িহমবােহর স য়
কােজর ফেল গিঠত হয় ।
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19. িহমবাহ থেক িনঃসৃত জলে ােতর মাধ েম িহমবাহ উপত কায় য
সম  পিল সি ত হয় তােক কী বেল ?

উ র:- িহমবাহ থেক িনঃসৃত জলে ােতর মাধ েম িহমবাহ উপত কায় য
সম  পিল সি ত হয় তােক ভ ািল ন বেল ।
20. জল পাত কাথায় বিশ দখা যায় ?

উ র:- নদীর পাবত গিতেত জল পাত বিশ দখা যায় ।
21. বায়ু ও জলধারার যৗথ য় ও স য় কােজর ফেল কী গিঠত হয় ?

উ র:- বায়ু ও জলধারার যৗথ য় ও স য় কােজর ফেল পিডেম
(Pediment) গিঠত হয় ।
22. ায়-সমতল ম ভুিমর মেধ  িবি ভােব দঁািড়েয় থােক কিঠন িশলা
গিঠত িটলা িলেক কী বেল ?

উ র:- ায়-সমতল ম ভুিমর মেধ  িবি ভােব দঁািড়েয় থােক কিঠন
িশলা গিঠত িটলা িলেক
ইনেসলবাজ (Inselberg) বেল ।
23. বৃি হীন  ম ায় অ েলর নদী উপত কা যখন খুব গভীর হয়
তখন তােক কী বেল ?

উ র:- বৃি হীন  ম ায় অ েলর নদী উপত কা যখন খুব গভীর হয়
তখন তােক ক ািনয়ন (Canyon) বেল ।
24. িহমবােহ ঢাকা নদীখােত িহমবাহ বািহত নুিড়, কঁাকর, বািল ভৃিত
সি ত হেয় য দীঘ,  উঁচু আঁকাবঁাকা শলিশরার মত ভূিম প গিঠত হয়
তােক কী বেল ?

উ র:- িহমবােহ ঢাকা নদীখােত িহমবাহ বািহত নুিড়, কঁাকর, বািল ভৃিত
সি ত হেয় য দীঘ,  উঁচু আঁকাবঁাকা শলিশরার মত ভূিম প গিঠত হয়
তােক এসকার (Esker) বেল ।
25. িহমবােহর স য়কােযর ফেল া  াবেরখায় (Terminal Moraine)

সৃি  হওয়া ি েকাণাকার ভূিমেক কী বেল ?

PDFmyURL lets you convert a complete website to PDF automatically!

http://pdfmyurl.com/entire-website-to-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


উ র:- িহমবােহর স য়কােযর ফেল া  াবেরখায় (Terminal

Moraine) সৃি  হওয়া ি েকাণাকার ভূিমেক কম (Kame) বেল ।
26. রাজ ােনর ম ভূিম অ েল চল  বািলয়ািড়েক (Sabdune) কী বেল
?

উ র:- রাজ ােনর ম ভূিম অ েল চল  বািলয়ািড়েক (Sabdune)

ি য়ান বেল ।
27. উ গিতেত নদীর ধান কাজ কী ?
উ র:- উ গিতেত নদীর ধান কাজ হল য় ।
28. উ গিতেত নদীর ধান কাজ কী ?
উ র:- উ গিতেত নদীর ধান কাজ হল য় ।
29. ইয়াদাং ভূিম প কাথায় দখা যায় ?

উ র:- ইয়াদাং ভূিম প দখা যায়  অ েল ।
30. সম ায় ভূিমেত অবি ত গালাকার অনু  িটলােক কী বেল ?

উ র:- সম ায় ভূিমেত অবি ত গালাকার অনু  িটলােক
মানাড ক বেল ।

31.  গৗর ভূিম পিট িকেসর তরে র ারা গিঠত হয় ?

উ র:- গৗর ভূিম পিট বায়ুর তরে র ারা গিঠত হয় ।
32. পাবত বােহনদী উপত কার আকৃিত ইংেরিজ কান অ েরর মেতা
হয় ?

উ র:- পাবত বােহনদী উপত কার আকৃিত ইংেরিজ ’ V ’ অ েরর মেতা
হয় ।
33. পাবত  অ েল িহমবাহ উপত কার আকৃিত ইংেরিজ কান অ েরর
মেতা হয় ?

উ র:- পাবত  অ েল িহমবাহ উপত কার আকৃিত ইংেরিজ ‘U’ অ েরর
মেতা হয় ।
34. িহমৈশল কােক বেল ?
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উ র:- সমুে  ভাসমান িবশালাকৃিত িহমবাহেক িহমৈশল বেল ।
35. িফয়ড কী ?
উ র:- সমুে াপকূল সংল  আংিশক জলপণূ িগিরখাতেক
িফয়ড বেল ।
36. প াটান ার িকভােব সৃি  হয় ?

উ র:- িহমিসিঁড়র মেধ  িহমবাহ-গলা জল জেম প াটান ার সৃি  হয় ।
37. ভােসস কী ?
উ র:- িহমবােহর উপেরর পেৃ র ফাটল িলেক ভােসস বেল ।
38. হামাদা কী ?
উ র:- রময় অমসৃণ ম ভুিমেক
হামাদা বেল ।
39. বাখান (Barkhan) কী ?
উ র:- িতযক বািলয়ািড়েক
বাখান বেল ।
40. বায়ুর কান কােজর ফেল বাখান (Barkhan) সৃি  হয় ?

উ র:- বায়ুর স য় কােজর ফেল বাখান সৃি  হয় ।
41. রািপড কী ?
উ র:- কিঠন িশলাযু  অ েল কম ঢালযু  ছােটা ছােটা জল পাতেক
রািপড বেল ।
42. ায়া কােক বেল ?

উ র:- ম ভূিম অ েল সৃ  দেক
ায়া বেল ।

43. মাহানা কােল বেল ?

উ র:- নদী যখােন এেস সমুে  মেশ তােক নদীর মাহানা বেল ।
***Mission Geography***

Edited by Sourav Sarkar (Admin).
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leave a comment

Weathering and
Formation of Soil Short
Questions and Answers
july 22, 2016, posted in geomorphology saq, weathering and formation of soil

short questions and answers

**আবহিবকার [Weathering] ও মািটর উৎপি  [Formation of Soil] :-

:- আবহিবকার সাধারণত কয় কার ও কী কী [Types Weathering]

?
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উ র:- আবহিবকার সাধারণত িতন কার , যথা , —(ক)যাি ক
আবহিবকার[Mechanical Weathering] ও (খ)রাসায়িনক আবহিবকার
[Chemical Weathering] (গ) জিবক আবহিবকার[Organic

Weathering] ।
:- যাি ক আবহিবকার [Mechanical Weathering] সবািধক কাথায়

ঘেট ?

উ র:- যাি ক আবহিবকারম  অ েলসবািধক ঘেট ।
:- রাসায়িনক আবহিবকার [Chemical Weathering] সবািধক

কাথায় ঘেট ?

উ র:- রাসায়িনক আবহিবকারবৃি ব ল া ীয় অ েলসবািধক ঘেট ।
:- কাবিনকরণ (Carbonation) ি য়ািট কান আবহিবকােরর দৃ া

?

উ র:- কাবিনকরণ (Carbonation) ি য়ািটরাসায়িনক
আবহিবকােররদৃ া  ।

:- শ েমাচন [Exfoliation] ি য়ািট কান আবহিবকােরর দৃ া  ?

উ র:- শ েমাচন ি য়ািটযাি ক আবহিবকােররদৃ া  ।
:- শ েমাচন [Exfoliation] ি য়ািট মূলত কাথায় ঘেট ?

উ র:- শ েমাচন ি য়ািট মূলত ানাইট িশলায়ঘেট ।
:- খিনজ থেক অি েজন িবযু  হেল য রাসায়িনক আবহিবকার

স  হয় তােক কী বেল ?

উ র:- খিনজ থেক অি েজন িবযু  হেল য রাসায়িনক আবহিবকার
স  হয় তােকহাইে ালাইিসসবেল ।

:- লৗহযু  িশলায় জল সংেযােগ অি েজেনর রাসায়িনক িবি য়ােক
কী বেল ?

উ র:- লৗহযু  িশলায় জল সংেযােগ অি েজেনর রাসায়িনক
িবি য়ােকজারণ(Oxidation) বেল ।
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:- উ  ম  অ েল বিশ মা ায় কান আবহিবকার দখা যায় ?

উ র:- উ  ম  অ েল বিশ মা ায়যাি ক আবহিবকার(Mechanical

Weathering) দখা যায় ।
:- সবািধক রাসায়িনক আবহিবকার কান অ েল ঘেট থােক ?

উ র:- সবািধক রাসায়িনক আবহিবকার া ীয় মৗসুিম অ েলঘেট থােক
।

:- উ তার তারতেম  রিবিশ  িশলা পয়ঁােজর খাসার মেতা খুেল
গেল তােক কী বেল ?

উ র:- উ তার তারতেম  রিবিশ  িশলা পয়ঁােজর খাসার মেতা খুেল
গেল তােকশ েমাচন[Exfoliation] বেল ।

:- কান জলবায়ু অ েল যাি ক আবহিবকার [Mechanical

Weathering] াধান  পায় ?

উ র:- উ  ম  অ েল যাি ক আবহিবকার াধান  পায় ।
:- কান ি য়ার ফেল িশলায় মরেচ ধের ?

উ র:-জারণ(Oxidation) ি য়ার ফেল িশলায় মরেচ ধের ।
:- তুষােরর ারা সংঘিটত যাি ক আবহিবকার বিশ দখা যায় কান

অ েল ?

উ র:- তুষােরর ারা সংঘিটত যাি ক আবহিবকার বিশ দখা যায়শীতল
অ েল।

:- কানও ােনর মািট বায়ু বােহর ারা পিরবািহত হেয় দরুবতী ােন
সি ত হেল তােক কী মািট বেল ?

উ র:- কানও ােনর মািট বায়ু বােহর ারা পিরবািহত হেয় দরুবতী ােন
সি ত হেল তােকেলােয়স মািটবেল ।

:- য মািটেত কাদার ভাগ বিশ থােক তােক কী মািট বেল ?

উ র:- য মািটেত কাদার ভাগ বিশ থােক তােকএঁেটল মািটবেল ।
:- তাপমা া পিরবতেনর জন  সংঘিটত যাি ক আবহিবকােরর ফেল কী
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হয় ?

উ র:- তাপমা া পিরবতেনর জন  সংঘিটত যাি ক আবহিবকােরর
ফেল ু কণা িবশরণ[Granular Disintegration] হয় ।

:- আ  চুনাপাথরযু  অ েল কান আবহিবকার বিশ মা ায় দখা
যায় ?

উ র:- আ  চুনাপাথরযু  অ েলরাসায়িনক আবহিবকার(Chemical

Weathering) বিশ মা ায় দখা যায় ।
:- ভূপৃ  চুনিবচূণ িশলাসমূহ য ি য়ার মাধ েম অপসািরত হয় তােক

কী বেল ?

উ র:- ভূপৃ  চুনিবচূণ িশলাসমূহ য ি য়ার মাধ েম অপসািরত হয়
তােক য়ীভবনবেল ।

:- জল বাহ ারা পিরবািহত মািটেক কী মািট বেল ?

উ র:- জল বাহ ারা পিরবািহত মািটেকপিলমািটবেল ।
:- িহমিসিঁড়র মেধ  য দ সৃি  হয় তােক কী বেল ?

উ র:- িহমিসিঁড়র মেধ প াটান ার দসৃি  হয় ।
:- িহমবােহর স য়কােজর ফেল কী সৃি  হয় ?

উ র:- িহমবােহর স য়কােজর ফেল াবেরখা(Moraine) সৃি  হয় ।
:- ম ভূিম অ েল সৃ  দেক কী বেল ?

উ র:- ম ভূিম অ েল সৃ  দেক ায়া(Playa) বেল ।
:- চলমান বািলয়ািড়েক কী বেল ?

উ র:- চলমান বািলয়ািড়েকবাখান(Barkhan) বেল ।
:- আবহিবকােরর ফেল িশলাসমূহ চুণিবচুণ হেয় একধরেনর ভূ-

আ রেণর সৃি  হয় তােক কী বেল ?

উ র:- আবহিবকােরর ফেল িশলাসমূহ চুণিবচুণ হেয় একধরেনর ভূ-

আ রেণর সৃি  হয় তােকেরেগািলথবেল ।
:- উ  অ াংেশ তুষারি য়ার ফেল সৃ  কাণিবিশ  িশলাখে র
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স য়েক কী বেল ?

উ র:- উ  অ াংেশ তুষারি য়ার ফেল সৃ  কাণিবিশ  িশলাখে র
স য়েকিশলাসমু বেল ।

:- য ি য়ার ফেল মূল িশলার ভতেরর র উ ু  হেয় পেড় তােক
কী বেল ?

উ র:- য ি য়ার ফেল মূল িশলার ভতেরর র উ ু  হেয় পেড়
তােকনি ভবনবেল ।

:- মৃি কা সৃি  কীভােব হয় ?

উ র:-আবহিবকােরর মাধ েমমৃি কা সৃি  হয় ।
:- মৃি কা সৃি র ধান উপকরণ কী ?

উ র:- মৃি কা সৃি র ধান উপকরণ হল িয়ত িশলা।
***Mission Geography***
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পিৃথবীর িবিভ  ভূিম প —পবত, মালভূিম ও সমভূিম :-

1. :- ভি ল পবত বা ভঁাজ পবত (Fold Mountain) সৃি র ধান কারণ
কী ?
উ র:- ভি ল পবত বা ভঁাজ পবত (Fold Mountain) সৃি র ধান
কারণভুখে র পা বতী চলন।
2. :- ভারেতর িহমালয় পবত কান িণর পবত ?

উ র:- িহমালয় পবতভি ল পবতবাভঁাজ পবত(Fold Mountain) িণর
পবত।
3. :- ইউেরােপর আ স ও জরুা পবত কান িণর পবত ?

উ র:- ইউেরােপর আ স ও জরুা পবতভি ল পবতবাভঁাজ পবত(Fold

Mountain) িণর পবত ।
4. :- আি কার আটলাস পবত কান িণর পবত ?

উ র:- আি কার আটলাস পবতভি ল পবতবাভঁাজ পবত(Fold

Mountain) িণর পবত ।
5. :- উ র আেমিরকার রিক পবত কান িণর পবত ?

উ র:- উ র আেমিরকার রিক পবতভি ল পবতবাভঁাজ পবত(Fold

Mountain) িণর পবত ।
6. :- দি ণ আেমিরকার আি জ পবত কান িণর পবত ?

উ র:- দি ণ আেমিরকার আি জ পবতভি ল পবতবাভঁাজ পবত(Fold

Mountain) িণর পবত ।
7. :- প পবেতর মাথা কমন আকৃিতর দখেত হয় ?

উ র:- প পবেতর মাথাচ া াআকৃিতর দখেত হয় ।
8. :- ভারেতর সাতপরুা পবত কান িণর পবত ?

উ র:- ভারেতর সাতপরুা পবত প পবত(Block Mountain) বাচু িত
পবত(Faulty Mountain) িণর পবত ।
9. :- ভারেতর নীলিগির পবত কান িণর পবত ?

PDFmyURL lets you convert a complete website to PDF automatically!

http://pdfmyurl.com/entire-website-to-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


উ র:- ভারেতর নীলিগির পবত প পবত(Block Mountain) বাচু িত
পবত(Faulty Mountain) িণর পবত ।
10. :- ভারেতর আ ামালাই পবত কান িণর পবত ?

উ র:- ভারেতর আ ামালাই পবত প পবত(Block Mountain) বাচু িত
পবত(Faulty Mountain) িণর পবত ।
11. :- ভারেতর িব  পবত কান িণর পবত ?

উ র:- ভারেতর িব  পবত প পবত(Block Mountain) বাচু িত
পবত(Faulty Mountain) িণর পবত ।
12. :- াে র ভাজ পবত কান িণর পবত ?

উ র:- াে র ভাজ পবত প পবত(Block Mountain) বাচু িত
পবত(Faulty Mountain) িণর পবত।
13. :- জামািনর াক ফের  কান কান িণর পবত ?

উ র:- জামািনর াক ফের প পবত(Block Mountain) বাচু িত
পবত(Faulty Mountain) িণর পবত ।
14. :- ভারেতর আরাব ী পবত কান িণর পবত ?

উ র:- ভারেতর আরাব ী পবত জাত পবত বা অবিশ (Relict বা
Erosional বা Residual Mountain) িণর পবত ।
15. :- ভারেতর পবূঘাট পবত কান িণর পবত ?

উ র:- ভারেতর পবূঘাট পবত জাত পবত বা অবিশ (Relict বা
Erosional বা Residual Mountain) িণর পবত ।
16. :- িবহােরর রাজমহল পবত কান িণর পবত ?

উ র:- িবহােরর রাজমহল পবত জাত পবত বা অবিশ (Relict বা
Erosional বা Residual Mountain) িণর পবত ।
17. :- েনর িসেয়রা নভাদা পবত কান িণর পবত ?

উ র:- েনর িসেয়রা নভাদা পবত জাত পবত বা অবিশ (Relict

বা Erosional বা Residual Mountain) িণর পবত ।
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18. :- ইটািলর িভসুিভয়াস পবত কান িণর পবত ?

উ র:- ইটািলর িভসুিভয়াসপবতআে য়
পবতবাস য়জাতপবত(Volcano বা Mountain of accumulation)

িণর পবত ।
19. :- জাপােনর ফুিজয়ামা পবত কান িণর পবত ?

উ র:- জাপােনর ফুিজয়ামা পবতআে য়
পবতবাস য়জাতপবত(Volcano বা Mountain of accumulation)

িণর পবত ।
20. :- আি কার িকিলমা ােরা পবত কান িণর পবত ?

উ র:- আি কার িকিলমা ােরা পবতআে য়
পবতবাস য়জাতপবত(Volcano বা Mountain of accumulation)

িণর পবত ।
21. :- মি েকার পােপাক ােটেপটল পবত কান িণর পবত ?

উ র:- মি েকার পােপাক ােটেপটল পবতআে য়
পবতবাস য়জাতপবত(Volcano বা Mountain of accumulation)

িণর পবত ।
22. :- দি ণ আেমিরকার অ াকনকা য়া পবত কান িণর পবত ?

উ র:- দি ণ আেমিরকার অ াকনকা য়া পবতআে য়
পবতবাস য়জাতপবত(Volcano বা Mountain of accumulation)

িণর পবত ।
23. :- দি ণ আেমিরকার িচে ারােজা পবত কান িণর পবত ?

উ র:- দি ণ আেমিরকার িচে ারােজা পবতআে য়
পবতবাস য়জাতপবত(Volcano বা Mountain of accumulation)

িণর পবত ।
24. :- দি ণ আেমিরকার কেটাপাি  পবত কান িণর পবত ?

উ র:- দি ণ আেমিরকার কেটাপাি  পবতআে য়
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পবতবাস য়জাতপবত(Volcano বা Mountain of accumulation)

িণর পবত ।
25. :-  উপত কা (Rift Valley) কাথায় দখা যায় ?

উ র:- প পবেত  উপত কা (Rift Valley) দখা যায় ।
26. :- দােমাদর উপত কা কান িণর উপত কার উদাহরণ ?

উ র:- দােমাদর উপত কা হল ভারেতর একিট  উপত কার (Rift

Valley) উদাহরণ ।
27. :- ভারেতর একিট জীব  আে য় পবেতর নাম কী ?
উ র:- ভারেতর একিট জীব  আে য় পবত হলব ােরন ীপ ।
28. :- ভি ল পবত কান িশলা থেক সৃি  হয় ?

উ র:- ভি ল পবতপালিলক িশলা(Sedimentary Rocks) থেক সৃি
হয় ।
29. :- ব বি  মালভূিম (Dissected Plateau) িবি  হয় মূলত
িকেসর ারা ?
উ র:- ব বি  মালভূিম (Dissected Plateau) িবি  হয় মূলতনদী
উপত কা ারা।
30. :- পিৃথবীর বৃহ ম উ -মালভূিমর নাম কী ?
উ র:- পিৃথবীর বৃহ ম উ -মালভূিম নাম হলিত ত মালভূিম।
31. :- ঝাড়খে র ছাটনাগপরু মালভূিম কান িণভু  মালভূিম ?

উ র:- ঝাড়খে র ছাটনাগপরু মালভূিমব বি  মালভূিম(Dissected

Plateau) িণভু  মালভূিম ।
32. :- কণাটেকর মালনাদ মালভূিম কান িণভু  মালভূিম ?

উ র:- কণাটেকর মালনাদ মালভূিমব বি  মালভূিম(Dissected

Plateau) িণভু  মালভূিম ।
33. :- মধ ভারেতর িব  মালভূিম কান িণভু  মালভূিম ?

উ র:- মধ ভারেতর িব  মালভূিমব বি  মালভূিম(Dissected
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Plateau) িণভু  মালভূিম ।
34. :- ট বৃেটেনর ওেয়লস মালভূিম কান িণভু  মালভূিম ?

উ র:- ট বৃেটেনর ওেয়লস মালভূিমব বি  মালভূিম(Dissected

Plateau) িণভু  মালভূিম ।
35. :- িহমালয় ও কুনলনু পবেতর মেধ  অবি ত িত ত মালভূিম কান
িণভু  মালভূিম ?

উ র:- িত ত মালভূিমপবতেঘরা মালভূিম(Intermontane Plateau)

িণভু  মালভূিম ।
36. :- এলবুজ ও জাে াস পবেতর মেধ  অবি ত ইরােণর মালভূিম
কান িণভু  মালভূিম ?

উ র:- এলবুজ ও জাে াস পবেতর মেধ  অবি ত ইরােণর
মালভূিমপবতেঘরা মালভূিম(Intermontane Plateau) িণভু
মালভূিম ।
37. :- পি ক ও টরাস মেধ  অবি ত আনােতািলয়ার মালভূিম কান
িণভু  মালভূিম ?

উ র:- পি ক ও টরাস মেধ  অবি ত আনােতািলয়ার মালভূিমপবতেঘরা
মালভূিম(Intermontane Plateau) িণভু  মালভূিম ।
38. :- দাি ণােত র ডকান াপ মালভূিম কান িণভু  মালভূিম ?

উ র:- দাি ণােত র ডকান াপ মালভূিমলাভাগিঠতমালভূিম(Lava

Plateau) িণভু  মালভূিম ।
39. :- দাি ণাত  মালভূিমর উ র-পি মাংেশ অবি ত মহারা
মালভূিম কান িণভু  মালভূিম ?

উ র:- দাি ণাত  মালভূিমর উ র-পি মাংেশ অবি ত মহারা
মালভূিমলাভাগিঠতমালভূিম(Lava Plateau) িণভু  মালভূিম ।
40. :- আেমিরকা যু রাে র কলাি য়া- কনদীর অববািহকায়
অবি ত মালভূিম কান িণভু  মালভূিম ?
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উ র:- আেমিরকা যু রাে র কলাি য়া- কনদীর অববািহকায় অবি ত
মালভূিমলাভাগিঠতমালভূিম(Lava Plateau) িণভু  মালভূিম ।
41. :- পবূ আি কার সামািলয়া ও ইিথওিপয়ায় অবি ত মালভূিম
কান িণভু  মালভূিম ?

উ র:- পবূ আি কার সামািলয়া ও ইিথওিপয়ায় অবি ত
মালভূিমলাভাগিঠতমালভূিম(Lava Plateau) িণভু  মালভূিম ।
42. :- দি ণ আেমিরকার বিলিভয়ায় (অি ােনা) অবি ত মালভূিম
কান িণভু  মালভূিম ?

উ র:- দি ণ আেমিরকার বিলিভয়ায় (অি ােনা) অবি ত
মালভূিমলাভাগিঠতমালভূিম(Lava Plateau) িণভু  মালভূিম ।
43. :- পি ম মি েকায় (পি ম িসেয়রা মাে  ) অবি ত মালভূিম কান
িণভু  মালভূিম ?

উ র:- পি ম মি েকায় (পি ম িসেয়রা মাে  ) অবি ত
মালভূিমলাভাগিঠতমালভূিম(Lava Plateau) িণভু  মালভূিম ।
44. :- সমভূিম [Plains] কয় কার ও কী কী ?
উ র:- সমভূিমেক [Plains] নানা কাের ভাগ করা যায় ; যথা —
(ক)পিলগিঠত সমভূিম[AlluvialPlain] (খ) াবন সমভূিম[Flood Plain]

(গ)ব- ীপ সমভূিম[Deltaic Plain] (ঘ)উপকূল সমভূিম[Coastal Plain]

(ঙ)সম ায় সমভূিম। এছাড়া আরও অেনক রকেমর সমভূিম আেছ, যমন
—তর ািয়ত সমভূিম, দ-সমভূিম, লাভা সমভূিম, লােয়স সমভূিম ভৃিত ।
45. :- উ র ভারেতর সুিবশাল িস ু -গ া- পেু র সমভূিম কান
িণর সমভূিম ?

উ র:- উ র ভারেতর সুিবশাল িস ু -গ া- পেু র সমভূিমপিলগিঠত
সমভূিম[AlluvialPlain] িণর সমভূিম ।
46. :- ইয়াংিসিকয়াং নদীর অববািহকার সমভূিম কান িণর সমভূিম ?

উ র:- ইয়াংিসিকয়াং নদীর অববািহকার সমভূিমপিলগিঠত
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সমভূিম[AlluvialPlain] িণর সমভূিম ।
47. :- মকং নদীর অববািহকার সমভূিম কান িণর সমভূিম ?

উ র:- মকং নদীর অববািহকার সমভূিমপিলগিঠত
সমভূিম[AlluvialPlain] িণর সমভূিম।
48. :- মনাম নদীর অববািহকার সমভূিম কান িণর সমভূিম ?

উ র:- মনাম নদীর অববািহকার সমভূিমপিলগিঠত
সমভূিম[AlluvialPlain] িণর সমভূিম।
49. :- ইরাবতী নদীর অববািহকার সমভূিম কান িণর সমভূিম ?

উ র:- ইরাবতী নদীর অববািহকার সমভূিমপিলগিঠত
সমভূিম[AlluvialPlain] িণর সমভূিম ।
50. :- ইউে িটস নদীর অববািহকার সমভূিম কান িণর সমভূিম ?

উ র:- ইউে িটস নদীর অববািহকার সমভূিমপিলগিঠত
সমভূিম[AlluvialPlain] িণর সমভূিম ।
51. :- টাইি স নদীর অববািহকার সমভূিম কান িণর সমভূিম ?

উ র:- টাইি স নদীর অববািহকার সমভূিমপিলগিঠত
সমভূিম[AlluvialPlain] িণর সমভূিম।
52. :- িমিসিসিপ- িমেসৗরী নদীর অববািহকার সমভূিম কান িণর
সমভূিম ?

উ র:- িমিসিসিপ-িমেসৗরীনদীর অববািহকার সমভূিমপিলগিঠত
সমভূিম[AlluvialPlain] িণর সমভূিম ।
53. :- াবন সমভূিম [Flood Plain] কাথায় দখা যায় ?

উ র:- পিৃথবীর ায় সব নদীর তীের কম- বিশ াবন সমভূিম [Flood

Plain] দখা যায় ।
54. :- স য়জাত সমভূিম কােক বেল ?

উ র:- াবন সমভূিমেক স য়জাত সমভূিমও বেল । এই সমভূিম পিলমািট
সি ত হেয় গিঠত হয় বেল এেক স য়জাত সমভূিম বেল । গাে য়
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সমভূিম ভারেতর সববৃহৎ স য়জাত সমভূিম ।
55. :- ব- ীপ সমভূিম [Deltaic Plain] কাথায় দখা যায় ?

উ র:-গ া, পু , হায়াংেহা, ইয়াংিসিকয়াং, িমিসিসিপ-িমেসৗরী,
নীলনদ ভৃিত নদ-নদীর মাহনার কাছাকািছ জায়গায় ব- ীপ সমভূিম
[Deltaic Plain] দখা যায় ।
56. :- উপকূল সমভূিম [Coastal Plain] কাথায় দখা যায় ?

উ র:- এিশয়া, ইউেরাপ, উ র আেমিরকা ভৃিত সব মহােদেশর উপকূেল
উপকূল সমভূিম [Coastal Plain] দখা যায় । এই সমভূিম সাধারণত
সমুে র িদেক ঢাল ুহয় ।
57. :- যাবতীয় পবেতর মেধ  সবেচেয় নবীন কান িণর পবত ?

উ র:- যাবতীয় পবেতর মেধ  সবেচেয় নবীনভি ল পবত।
58. :- পিৃথবীর উ তম আে য়িগিরর নাম কী ?
উ র:- পিৃথবীর উ তম আে য়িগিরর নাম হলহাওয়াই ীেপর
মৗনােলায়া।

59. :-পিৃথবীরবৃহ ম সমভূিম কানিট ?

উ র:- পিৃথবীর বৃহ ম সমভূিম হলইউেরিশয়া সমভূিম।
60. :- ভারেতর একমা  সি য় আে য়িগির কানিট ?

উ র:- ভারেতর একমা  সি য় আে য়িগির হলব ােরন ীপ।
61. :- ভারেতর সেবা  মালভূিমর নাম কী ?
উ র:- ভারেতর সেবা  মালভূিমর নাম হললাদাখ।
62. :- পািখর পােয়র মেতা দখেত একিট ব- ীেপর নাম কী ?
উ র:- পািখর পােয়র মেতা দখেত একিট ব- ীেপর নাম হল মািকন
যু রাে রিমেসৗরী-িমিসিসিপরব- ীপ।
63. :- জীবা  দখা যায় কান ণীর পবেত ?

উ র:- জীবা  দখা যায়ভি ল ণীরপবেত ।
64. :- পিৃথবীর ছাদ কােক বেল ?
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উ র:- পামীর মালভূিমেকপিৃথবীর ছাদ বেল ।
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