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1. ভূঅভ েরর র িবন ােসর সবেথেক হালকা পদাথ ারা গিঠত রিট
হল- ভূ ক।
2. মহাসমুে র তলায় ভূ েকর িব ার- 5-10 িকিম।
3. িসয়াল ও িসমা যথা েম য িশলা ারা গিঠত — ানাইট ও ব াস ।
4. িসয়াল ও িসমার মেধ  িবযিু  রখা অবি ত -কনরাড িবযিু ।
5. মােহা িবযিু  রখা পথৃক কেরেছ য দিুট রেক– ভূ ক ও উ
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ম ল।
6. উ  ও িন  ম েলর মেধ  অবি ত –যািপিট িবযিু েরখা।
7. বিহঃেক  ম ল ও িন  ম েলর মেধ  অবি ত িবযিু েরখা–
েটনবাগ।

৪. লম ান িবযিু েরখার অব ান — অ ঃ ও বিহঃেক ম ল- এর মােঝ।
9. যািপিট িবযিু েরখার গভীরতা– 700 km

10. েটনবাগ িবযিু েরখার গভীরতা– 2900 km

11. লহম ান িবযিু েরখার গভীরতা — 5150 km

12. কনরাড িবযিু েরখার আেপি ক ঘন  কত– 2.8 – 3 াম/ঘন সিম।
13. মােহা িবযিু  রখার আেপি ক ঘন  – 3.3-3.4 াম/ঘনেসিম।
14. েটনবাগ িবযিু েরখার আেপি ক ঘন  – 5.5-10 াম/ঘনেসিম।
15. লম ান িবযিু েরখার আেপি ক ঘন –12.3-13.3 াম/ঘনেসিম।
16. িনেফিসমা ও ােফিসমা স িকত – ম েলর সে ।
17. িসয়াল ও িসমা স িকত — ভূ েকর সে ।
18. উ  ম ল পিরিচত– ােফিসমা নােম।
19. িনেফিসমার গভীরতা কত — 700 – 2900 km

20. যািপিট– 700 km , েটনবাগ— 2900 km , লম ান — 5150 km

21. সিঠক ম — মােহা, যািপিট, েটনবাগ, লম ান
22. বিহঃ ও অ  ক ম েলর গভীরতা যথা েম — 5150 3 6371 km

23. ‘S’ তর  য ের অদশৃ  হেয় যায়– ক ম ল।
24. ােফিসমার উপাদান িল যথা েম — ািময়াম, লাহা, িসিলকন,

ম াগেনিসয়াম।
25. ক ম লেক সংে প বলা হয়– িনেফ ।
26. মহােদশীয় পাত য িশলা ারা গিঠত — ানাইট।
27. মহাসাগরীয় পাত য িশলা ারা গিঠত — ব াস ।
28. ভূঅভ ের র আেছ– 3 িট।
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29. জেলর উৎস হল– িশলাম ল।
30. িসয়াল — মহােদশীয় ভূ ক গঠন কের । িসমা -মহাসাগরীয় ভূ ক গঠন
কের।
31. ব ার নামানুসাের- রখা িলর নামকরণ করা হেয়েছ।
32. িসয়াল ও িসমা যথা েম য জাতীয় িশলা ারা গিঠত– ানাইট ও
ব াস ।
33. িসয়াল ও িসমার কৃিত যথা েমঃ– আি ক ও ারকীয়।
34. M িবযিু তেলর অপরনাম — মােহা।
35. য িব নী থম ল  কেরন ভূ েকর মহােদশীয় অংশ ানাইট ও
মহাসাগরীয় অংশ ব াস  িশলায় তির –এডওয়াড সুেয়স।
36. েটনবাগ িবযিু  রখা : বেনা েটনবাগ : 1912 ী া ।
37. অ ঃেক ম েল ‘P’ তরে র গিতেবগ 11-23 িকিম/ সেকে ।
38. P ও S তরে র ব াপক গিত িবে প ঘেট য িবযিু েরখায়– ও হাম।
39. েটনবাগ িবযিু েরখায় P তরে র গিতেবগ সেকে  — 13.6 িকিম।
40. শী  হল- (ক) অিত াচীন ায়ী ভূ-খ  (খ) ি ক ামিবয়ানযেুগ গিঠত
(গ) পিৃথবীেত 11 িট শী  অ ল িচি ত করা হেয়েছ।
41. টন- ভূ েকর অেপ াকৃত ি িতশীল অংশ।
ইহা– কলািসত িশলা ারা গিঠত।
এখােন- মৃদ ুতাপ বাহ ল  করা যায়।
াটফম – টেনর একিট অংশ।

42. মহীভাবক ও িগিরজনী আেলাড়নেক সি িলত ভােব ডায়া িফজম
বেলেছন –িগলবাট।
43. মহীভাবক ও িগিরজনী আেলাড়ন, ইউ ািটক আেলাড়ন,সমি িতক
আেলাড়ন হল–অ ঃজাত ি য়া।
44. বিহঃজাত ি য়া হল- পিু ত য়।
45. অ াসেথেনাি য়ার –ভূ- ক ও ম েলর সি  এলাকায় অবি ত।
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এিট- সা , উয়, দবুল ি িত াপক র।
এিট– পিরচলন তাপে ােতর চািলকা শি ।
46. ভূঅভ ের িত 32 িমটাের –1°C হাের তাপমা া বােড়।
47. ভূপৃ  থেক পিৃথবীর কে র দরূ  –6370 km

48. দি ণ আি কায় অবি ত পিৃথবীর গভীরতম খিনর ( সানা) গভীরতা
— 3–4 km

49. িশলাম েলর গড় গভীরতা কত –100 km

50. পিৃথবীর চৗ ক  সৃি  হেয়েছ– বিহঃেক  ম েল।
51. য িব ােন িশলার সম  ি য়া, বিশ , কৃিত ভৃিত আেলাচনা করা
হয় তােক বলা হয়– পে ালিজ।
52. পে া একিট – ীক শ , যার অথ িশলা।
53. পিৃথবীেত ায় 1000 খিনজ পদাথ আেছ এর মেধ –10 িট।
54. “সম  িশলার জনক’ বলা হয় –আে য় িশলােক।
55. আে য় িশলা – রীভূত িশলা।
ইহা - িটকাকার।
এর-ভ ুরতা কম।
56. িনঃসারী িশলা : লাভা িশলা ও পাইেরা া ।
উদেভদী িশলা : পাতািলক ও উপপাতািলক।
57. পাইেরা া  এর উদাহরণ হল- টাফ।
58. কৃত জমাটব  হওয়ায় িনঃসারী িশলার কণা িল– খুবই সূ ।
অিত ধীর গিতেত শীতল হওয়ায় উদেবাধী িশলার কণা িলর — আকার
বড় হয়।
59. আি ক িশলায় িসিলকা ও ারকীয় অ াইেডর পিরমান যথা েম–

65% ও 35%

60. থন অনুযায়ী আে য় িশলােক—5 ভােগ ভাগ করা যায়।
61. ানাইট ও ব াস  িশলায় গিঠত পাহােড়র চূড়া িল যথা েম, — গাল

★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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ও চ া া ধরেনর হয়।
62. পালিলক িশলার বিশ  -(a) ইহা রীভূত (b) জীবা  দখা যায় (c)

সিছ তা (d) িটক অনুপি ত।
63. পা িরত প- ানাইট > িনস , আগইট > হনের  , ব াস  >

অ াি েবালাইট।
64. পা িরত প- (ক) বেল পাথর > কায়াটজাইট
(খ) চুনা পাথর > মােবল
(গ) কাদাপাথর > ট
65. াে ার পা িরত পিট হল– সােপ াইট
66. নাইস > িফলাইট, িফলাইট > িশ  এিট - পা িরত িশলা থেক সৃ
পা িরত িশলা.

67. নীেচর কানিট িচি ত কেরা।
কায়াটজাইট , মােবল, বেলপাথর . ট –এখােন িবজাতীয় হল-

বেলপাথর।
68. ভূগেভ চােপর ি িত াপকতা ন  হেল িশলার য জাতীয় পা র
ঘেট–গিতশীল।
69. বেলপাথর িশলায় — খিনজ তল সি ত থােক।
70. িনঃসার আে য় িশলার উদাহরণ– ব াস ।
71. উদেবাধী আে য় িশলার উদাহরণ- ানাইট।
72. উপপাতািলক আে য় িশলা হল- পরফাইির ও ডােলরাইট।
73. পাতািলক িশলা হল- ানাইট ও াে া।
74. ডকান াপ –ব াস  িশলায় গিঠত।
75. িদ ীর লাল ক া, উদয় িগির খ , িগির মি র,খাজরুাহ
মি র,জয়সলমীেরর সানার ক া য িশলায় তির — বেলপাথর।
76. গালাকার ভূ কৃিত য িশলা ারা গিঠতঃ — ানাইট।
77. বেলপাথেরর — েবশ তা খুব বিশ।

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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কাদাপাথেরর– সিছ তা খুব বিশ।
78. েবশ তা বিশ হেল জল ধারণ মতা– াস ও সি তা বিশ হেল
জলধারণ মতা– বৃি  পায়।
79. স ব লবন — অসংঘাত িশলা ও –রাসায়িনক ি য়ায় সৃি  হয়।
80. খিনেজর কািঠন  পিরমােনর লিট হল – মােহা ল।
81. মােহা েল সবিন  কািঠেন র খিনজিট হল -ট া ।
82. িশলা —-িসিলকার পিরমাণ
1.আি ক—> 65%

2. মধ বতী—65 – 55%

3. ারকীয়— 55 – 45%

4. অিত ারকীয়— 120° ।
103. দােকালম ভঁাজ দখা যায় -জরুা পব…
104. প াদ কষন ভাজ সৃি  হয়– কিঠন িশলা েয়র মধ ি ত নরম িশলার
যু  বেলর ভােব।
105. আবৃত ভােজ বা দিুট হেল থােক– িভ  কােণ ।
106. শভরন ভাজ দখেত অেনকটা আকৃিতর — V

107. একনত ভাজ গিঠত হয় — চাপ পীড়েনর ফল।
108. য ভােজর অ তল অনুভূিমক তেলর সে  ায় সমা রাল ভােব
অব ান কের তােক— শািয়ত ভাজ বেল।
109. দািজিলং িহমালয় য ভােজর উদাহরণ— শািয়ত।
110. একনত ভাজ সৃি  হয়– সংেকাচেনর ফেল।
111. ভােজর জ ািমিতক উপাদান – ি  ও ি েরখা।
112. য বেলর ভােব কামল পালিলক িশলা ের ভাজ পেড়– সংনমন।
113. াকৃিতক উ ভ  িল—পবত েপ অব ান কের।
114. রায়ন তল ও অনুভূিমক তল য রখা বরাবর পর রেক ছদ কের
তােক তােক বলা হয়–আয়াম।

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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115. িশলা েরর নিত ও আয়াম— াইেনিমটার যে র সাহােয  পিরমান করা
হয়।
116, িতসম ভােজ – বল সমান ও উভমুখী হয়।
117. ভাজযু  িশলা ের অনুগামী নদী সৃি  হয়– ভূিমর াথিমক ঢাল
অনুযায়ী।
118. অেধাভে র মধ  িদেয় ভূিমর ঢাল অনুসাের বািহত নদীেক বলা হয়–

অনুৈদঘ নদী।
119. চুিতর ফেল িশলা েরর কােনা অংেশর অনুভূিমক বা পা ীয়
ব বধানেক বেল– ব বিধ
120. অনুেলাম চুিত েয়র মধ বতী অবনত অংশেক বেল– সং  উপত কা
121. িবেলাম চুিত েয়র মধ বতী অবনত অংশেক বেল– যা  উপত কা।
122. দিুট সমা রাল চু◌্যিতর মধ বতী অংশ য উ ভূিম গঠন কের তােক
বেল– হা ।
123. দিুট িতযক চুিতর মধ বতী উি ত ভূখ েক বেল– প পবত।
124. ন ােপর য অংশ মূল িশলা থেক িবি  হেয় অব ান কের তােক কী
বেল– ি েপ।
125. পাদমূল াচীর অেপ া ঝুল  াচীর িনেচর িদেক বেস গেল –

অনুেলাম চু িত উৎপ  হয়।
ঝুল  াচীর পাদমূল াচীেরর উপের উে  উেঠ এেল –িবেলাম চু িত সৃি
হয়।
126. যিদ িবেলাম চু িতর চু িততেলর নিত –45°িড ীর কম হয় তখন তােক
া  চু িত বেল।

127. িবজাতীয় িচি ত কেরা (ক) সমা রাল চু িত (খ) সাপান চু িত (গ)

পিরিধ চু িত (ঘ) অরীয় চু িত —

(খ) সাপান চু িত
128.নিত লন চু িতেত কৃত লন ও নিত লেনর পিরমাণ–সমান।
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129. য চু িতেত চু িতেরখা িল বৃ ীয় বা বৃ চাপীয় ধরেনর হয়– পিরিধ
চু িত ।
130. একই িব ুেত চািরিদেক ছিড়েয় পেড়। ক িবমুখ চু িত গা ীেক
বেল- -অরীয় চু িত।
131. িবেলাম চু িতর সৃি  হয় —-চাপপীড়ন এর ফেল।
132. অরীয় চু িতেত চু িতেরখা িল —— ক িবমুখ অব ায় থােক।
133. চু িতর জ ািমিতক উপাদান হল-ব বিধ।
134. িবেলাম চুিত য বেলর ভােব সৃি  হয়– সংনমন।
135. য চু িতর মাধ েম খরে ােতর সৃি  হয়– সাপান চু িত।
136. কা ীর িহমালেয়র িপরপা াল া  হল- সংঘ  চু িত।
137. িলত িশলা েরর য অংশ চুিতর ওপর অব ান কের তােক বেল—

ঝুল  াচীর।
138. য চু িতর ে  ভূিমধেসর স বনা বিশ– িবেলাম।
139. রাইন নদীর উপত কায় য চু িত দখা যায়– অনুেলাম।
140. অিমল পথৃক কেরা (ক) িবিম  চু িত রখা ভৃ  (খ) িবপরা চু িত রখা
ভৃ  (গ) চু িত ভৃ  (ঘ) পনুভবা চু িতেরখা ভৃ । —(গ) চু িত ভৃ ।
141. িবিম  চু িতেরখা ভৃ তেটর উে খ কেরন িব ানী– কটন।
142.িবেলাম চু িতেত চু িততেলর নিতর মান 45° বা তার বিশ হয়।
143. বষম মূলক য়কােযর ফেল াচীন চুিত, খাড়াতেলর ােন য নতুন
খাড়াতেলর সৃি  হয় তােক ড ু এম. ডিভস ——চু িতেরখা-ভৃ  বেল
অিভিহত কেরেছন।
144. চু িততল ও অনুভূিমক তেলর মেধ  উৎপ  কাণেক —-চু িততেলর
নিত বেল।
145. চু িতেকাণ ও চু িততেলর নিতর মেধ  স ক হল- পর েরর
পিরপরূক।
146. িশলং মালভূিম একিট —— হা  এর উদাহরণ।
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147. য অংেশ  উপত কা সৃি  হয়——–অনুেলাম চু িত েয়র মধ বতী
অংেশ।
148. চু িতেরখা ভৃ  সৃি  হয়– বষম মূলক য় কােযর ফেল।
149. অ ু ৎপােতর সময় লাভার সে  ভূ- কীয় িশলার অংখ  টুকেরা িনগত
হেল তােক -পাইেরা া  বেল।
150. 4–32 িমিম ব ােসর অিধক িশলাখে র সম েয় গিঠত পাইেরা া
পদাথেক —— টেপরা বেল।
151.অ ু ৎপােতর সময় িনগত লাভাখে র মাটামুিট িছ  থাকেল তােক —

িস ার এবং যেথ  িছ  থাকেল তােক —–ল ািপিল বেল।
152. লাভা ও পাইেরা া  উভয়ই চূণ-িবচুণ ও Cindery texture হেল
—— ািরয়াবেল।
153. আে য় ভ  যখন আে য়িগিরর চারপােশ িসেমে র মেতা জমাট
বােধ তখন তােক বেল–আে য় তুফ।
154. আে য় ভ  আে য়িগিরর চারপােশ ঢালাই লাহার মেতা দঢ়ৃভােব
যু  হেল তােক —ইগিনম াইট বেল।
155. রােয়ালাইট —–আি ক জাতীয় লাভা।
156. অে য়িগির থেক CO2 িনগত হেল তােক বেল–মেফিতস।
157. আে য়িগির থেক বািরক অ ািসড িনগত হেল তােক বেল–

স িফওিন।
158. “The valley of Ten thousand Smoke” নােম য আে য়িগির
পিরিচত -আলা ার কাটমাই।
159. “িপিল কশ’ নােম পিরিচত — হাওয়াই ধরেনর আে য়িগির।
160. ালামুেখর চারপােশ লাভা ঝামা ইেটর ন ায় কিঠন ভূ ক সৃি  করেল
তােক —— ািরয়ািসয়াসবেল।
161. ভূমধ সাগেরর আেলাক  বলা হয়– া িলয় ধরনেক।
162. য িণর আে য়িগির থেক আে য় পদাথ ফুলকিপর মেতা গাঢ়
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কােলা মঘ সৃি  কের–ভলকান।
163. য িণর অ দগম সবােপ া ংসা ক–িপিল।
164. ধনা ক বা উ ীত ভূিম প নয়–ক ালেডরা।
165. অবনত ভূিম প – ালামুখ ও ক ালেডরা।
166. িনঃসারী (Extrusive) ভূিম প–(ক) ব ােথািলথ (খ) াফ (গ)

ডাইক।
167. পিৃথবীর সবােপ া িব ংসী আে য়িগির হল –মাউ  িপিল।
168. দিড়র মেতা পাকােনা লাভা বাহেক বেল– পা হা হা।
169. ভ সি ত মালভূিমেক বেল– পেটা।
170. সবেচেয় বিশসংখ ক আে য়িগির আেছ– জাপােন।
171. মাউ  এটনা য ধরেনর আে য়িগিরর উদাহরণ– িম ।
172. একিট কদম আে য়িগির হল– িস ু েদেশর িহংলাজ।
173. উ ল লে র আকৃিত িবিশ  উ মুখী উদেবাধী আে য় অবয়বেক
বেল–ল ােকািলথ।
174. চামচ বা সরার আকৃিত িবিশ  উদেবাধী অবয়বেক বেল –লেপািলথ।
175. ল ােকািলথ : হনির পব ।
176. ফ ােকািলথ : কডন পবত। লােপািলথ : ডুলথু ােরা।
177. ভারেতর ডকান াপ অ েল দখা যায়–ডাইক।
178. ভারেতর চুর পিরমােণ ল ােকিলথ দখেত পাওয়া যায়
ছােটানাগপরু অ েল।

179. য িণর অ ুদপােতর ফেল ডকান াপ গিঠত হেয়েছ– িবদার।
180. িসডার বৃে র ন ায়–ল ােকিলথ।
181. ভূ ক ও  ম েলর মােঝ য িবযিু েরখা তার নাম–কনরাড
িবযিু ।
182. অ াসেথেনাি য়ােরর অব ান –50 – 250 িকিম গভীরতায়।
183. P এবং S তরে র গিতিবে প ঘেট–2900 িকিম।
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184. S তর  বািহত হেত পাের না– বিহঃ  ম েল।
185. ভূক ীয় ছায়া বলেয়র অব ান – 120–143 িকিম।
186. ভূ েকর ঘন — 2.8 িকিম।
187. ভূ েকর িব ার— 30–100 িকিম।
188. ভূঅভ ের 2900 িকিম গভীরতায় উ তা –3700°C

189. বিহঃেক  ম েলর আেপি ক ঘন – 10 – 12.3 াম / ঘনেসিম
190. P তর  অ  ক ম ল িদেয় য বেগ বািহত হয় 11.23

িকিম/ সেক
191. কনরাড িবযিু  রখািট আিব ৃত হয়–1934 ি াে
192. মােহা িবযিু  রখািট আিব ৃত হয় — 1909 ি া
193. ও  হাম িবযিু  রখার অপর নাম – েটনবাগ িবযিু
194. লহম ান িবযিু  রখা আিব ৃ ত হয়– 1936 ি া
195. মহােদেশর াচীনতম ভূখ /শী  য যেুগ গিঠত- ি ক াি য়ান।
196. ভারেতর দাি নােত র মালভূিম অ ল গিঠত –আে য় িশলা িদেয়।
197. টাফ য ধরেনর িশলা– পাইেরা া ।
198. একিট আি ক িশলার উদাহরণ হল— অবিসিডয়ান।
199. একিট মধ বতী িশলার উদাহরণ– পরফাইির।
200. গ ােরা একিট িক ধরেনর িশলা – ারকীয়।
201. একিট অিত ারকীয় িশলা হল— িক ারলাইট।
202. ােরা য ধরেনর িশলা –ফ ােনরাইিটক।
203. ানাইট িশলায় িসিলকার পিরমান– 65%

204. কণাটেকর মালনাদ অ েলর ভূিম প গিঠত - ানাইট িশলায়।
205. তুফ (Tuff) য ধরেনর পালিলক িশলা–সংঘাত।
206. বালকুাময় পালিলক িশলার কণার ব স– 0.06 – 2 িমিম।
207. কায়াটজাইট য ধরেনর পা িরত িশলা–অ ািরনািসয়াস।
208. ট য ধরেনর পা িরত িশলা –আিজলািসয়াস।
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209. একিট ক ালেকিরয়াস িশলার উদাহরণ হল– মােবল।
210. একিট কােবািনেফরাস িশলার উদাহরণ হল– মােবল।
211. একিট ফলিসক িশলার উদাহরণ হল– মাসেকাভাইট।
212. একিট ম ািফক িশলার উদাহরণ হল–বায়াটাইট।
213. খিনজ তল তির হয় য াণীর দহিনযাস থেক– ফারািমিনেফরা।
214. িফলাইট য িশলায় পা িরত হয়– িশ ।
215. প ায়ন তল ল  করা যায় য িশলায় – পা িরত।
216. ‘ ট কথািট থম ব বহার কেরন– জ. িট. উইলসন.
217. পাতসং ানত  িবকাশ লাভ কের– 1960 ি াে .
218. ভূ েক বড় পােতর সংখ া– 6 িট.
219. পাতসং ানতে র ারা য আেলাড়নেক ব াখ া করা যায় –মিহভাবক
,িগিরজিন, সমিসথিতক ।
220. গঠনকারী সীমা  বলা হয় কােক- িতসারী পাতসীমা ।
221. “সান আি জ ফ ” হল– িনরেপ  পাতসীমা ।
222. অলােকােজন দখা যায়– ি পাত সে লেন।
223. পিরচলন াত ত িট উপ াপন কেরন— হামস।
224. য রখা বরাবর দিুট পােতর মেধ  সংঘষ ঘেট তােক বেল –জীবন
রখা।

225. বিনয়ফ অ ল িচি ত কেরন–িহউেগা বিনয়ফ।
226. কুরী পেয়ে র উ তা হল- 600°Ꮯ
227. মধ  আটলাি ক শলিশরা য ধরেনর পাত সীমানার উদাহরণ–

অপসারী পাতসীমানা।
228. য পাতিট ি পাত সে লেন অবি ত- শা  মহাসাগরীয় পাত।
229. সামুি ক ভূ ক সারেনর ধারনা থম দন- হ াির হস।
230. সামুি ক ভূ ক সারেনর ত  কািশত হয় – 1960 সােল।
231. আটলাি ক মহাসাগেরর তলেদেশর িব ােরর হার বছের— 2 সিম।
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232. ভারত মহাসাগেরর িব ােরর হার বছের – 1.5 – 3 সিম।
233. পিৃথবীর চৗ কীয় িবচূিত মাপা হয় য য  িদেয়- ম াগেনেটািমটার।
234. চতু লক মতবাদ কাশ কেরিছেলন- লািথয়ান ীন।
235. মহীস রন মতবাদ 1910 সােল কাশ কেরন- এফ. িব. টলর
236. এফ. িব. টলর তার মহােদশীয় স রেনর ধারনায় য যেুগ তির
পবতমালার ওপর  িদেয়েছন- টািসয়াির।
237. থম মহীস ারেনর একিট পণূ ধারনা অবতারনা কেরিছেলন-

ওেয়গনার
238. ওেয়গনার তার মহীস ারেনর ধারনা দন- 1912 সােল।
239. “Die Entstehung der Kontinente and ozeane’-বইিটর
লখক- ওেয়গনার

240. ডু টেয়ট মহীখােতর নাম িদেয়িছেলন – সাম াউ
241. সমি িত কথাটা থম ব বহার কেরন- ডাটন।
242. িজ. িব. এইির তার ত  কাশ কেরন – 1855 ি া ।
243. জ. এইচ াট তার ত  কাশ কেরন -1859 ি া ।
244. ‘ওেরাজিন’ শ িটর বতক হেলন- িজ. ক. িগলবাট।
245. ‘ওেরােজান’ শ িট বিতত হয় -1890 সােল।
246. Oros’ কথািটর অথ িক- পবত।
247. পবত সৃি র মহীখাত তে র ব া – ডািল।
248. মািধ ক ভর-এর ধারনািট উপ াপন কেরন- ভূত িবদ কাবার।
249. পবত গঠেনর তাপীয় সংেকাচন মতবােদর ব া – জি স।
250. ‘কািডেলরা’ শে র অথ -পবত ণী।
251. একিট কিডেলরার উদাহরণ হল- আি জ।
252. িজওিসন াইেনর থম ধারনা দন- জমস হল ও জমস ডানা।
253. িজও াইন কথািট উপ াপন কেরন- সলিব।
254. জনিট াইন দখা যায়—ইে ােনিশয়ায়।
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255. একিট স য়জাত পবেতর উদাহরণ হল- িভসুিভয়াস।
256. অ াপেলিশয়ান একিট – য়জাত পবত।
257. রিক – ভি ল পবত।
258. পিৃথবীর বৃহ ম  উপত কা – িদ  ট িরফট ভ ািল।
259. দি ণাত  মালভূিমেত অ ু ৎপাত ঘেট- িফসার অ ু ৎপাত।
260. িপলীর কশ দখা যায় – হাওয়াই িণর আে য়িগিরেত।
261. শা  মহাসাগরীয় আে য়েমখলায় পিৃথবীর–৮৫ শতাংশ
আে য়িগির আেছ।
262. পিৃথবীেত হট ট আেছ – 21িট।
263. একিট ি উেমর উদাহরণ হল- ি েবি ।
264. পিৃথবীর বৃহ ম কালেডরা- জাপােনর আেসায়ান
265. উ ল গ ুজাকৃিতর আে য় ভূিম পেক বেল -ল ােকািলথ।
266. ভূগেভর ফাটেল উে খ ভােব ম াগমা জমাট বাধেল তােক বেল-

ডাইক।
267. ভূগেভর ফাটেল উ  ভােব মাগমা জমাট বাধেল তােক বেল- িসল।
268. একিট মৃত আে য়িগিরর উদাহরণ – মাউ  পােপা।
269. িচে ারােজা- িম  শ ু  ধরেনর আে য়িগির।
270. একিট গ ুজাকৃিত আে য়িগিরর উদাহরণ- মাউ  িপিল।
271. সালফাটরা থেক িনঃসৃত হয়- গ ক িমি ত গ াস।
272. –1. িতসম ভঁাজ – দিুট বা র দঘ  ও নিত সমান
2. অ িতসম ভাজ – দিুট বা র দঘ  ও নিত অসমান
3. সমনত ভাজ- দিুট বা  সমান কােন সমা রাল ভােব একই িদেক হেল
থােক।
4. শািয়ত ভাজ – সমতল ায় অনুভূিমক হয়
273. ছ াকার ভােজর নীেচর অংেশ পা চাপ সবািধক হেল তা- শািয়ত
ভােজ পিরণত হয়।
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274. য রখা বরাবর অনুভূিমক তেলর সে  ভাজ া  িশলা রিট ছদ
কের তােক বেল- আয়াম রখা 275. িসিন াল বলেত বাঝায়- বা হািত
আয়াম লন চুিত।
276. হন - অগাইট িশলার পা েরর ফেল সৃি  হয়।
277. বপরীত  ভূিম েপ উ ভ  ও অেধাভ েত য ভূিম প গঠন কের
তােক যথা েম বেল— উপত কা ও শলিশরা।
278. সবােপ া িব ংসী তরে র নাম হেলা— এল তর ।
279. িরখটার ল এর মা া হেলা- 0 – 10 মা া।
280, ি পাত সে লন এর িনি য় বা র নাম হেলা— আলকােজন।
281. ‘পাত স রণ তে র জনক হেলন- িপেচা।
282. িসমােটােজিন ধারনার বতন কেরন— এল িস িকং
283. ুেটািনক িশলা বলা হয়— ানাইট ক।
284. ‘S’ তর  ারা সৃ  ছায়া বলেয়র পিরমাণ -26.5%

285. ‘L’ তর  ংসা ক হওয়ার কারণ(ক) পিৃথবীর পিরিধ বরাবর
কাযকরী হয়।
286. ল ািপিল হেলা আে য় বামা থেক া  -অিত ু  িশলাখ ।
287. ি উম হেলা— ম াগমার উ মুখী বাহ।
288. পিৃথবীর বৃহ ম ক ালেডরা অবি ত – জাপােন।
289. পিরচলন াত’ ত িটর আিব তা হেলন- আথার হামস।
290. পাত িল মহােদেশর তলেদেশ – 150 িকিম িব ৃ ত।
291. িনউটেনর মহাকয সূ  অনুযায়ী ১৭৯৮ সােল পিৃথবীর গড় ঘন
পিরমাপ কেরিছেলন-

ক ােভনিডস।
292. উ র আেমিরকার হনির পবত একিট– ল ােকািলথ।
293. প ানিজয়া িবভ  কেরিছল য যেুগ সই যগুিটর নাম-

মেসােজািয়ক।
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294. মহীস ারন ত  এর থম ধারনা দন– আলে ড ওেয়গনার
295. পদােথর ভাসমানতার ধেমর ওপর িভি  কের সমি িত ত  বতন
কেরন- জজ এইির।
296. 1950 সােলর অসেমর ভূিমকে  কান নদীর গিতপথ পিরবিতত হয়
?

Ans. িডবং নদীর ।
297. সুনািমর ধান কারণ কী ?
Ans. সমুে র তলায় ভূিমক  ।
298. ভূিমক  উপেকে র ায় িবপরীত িদেক অবি ত অ লেক কী
বেল ?

Ans. ভূিমকে র ছায়া অ ল (Shadow zone of earthquake)।
299. লাভ তর  ক আিব ার কেরন ?

Ans. A.E.H. Love ।
300. ভারেতর একমা  জীব  আে য়িগির কানিট ?

Ans. ব ােরন ।
301. পিৃথবীর সেবা  আে য়িগির কানিট ?

Ans. মৗনােলায়া ।
302. বিশ ংস ক ভূ – ক ীয় তর  কানিট ?

Ans. L তর  ।
303. ভূিমকে র উপেক  থেক িতপাদ কে র কৗিণক দরূ  কত ?

Ans. 180 িডি  ।
304. হাওয়াই ীেপ অব ানকারী পিৃথবীর উ তম আ য়িগির কানিট ?

Ans. মাউনা িকয়া ।
305. ভূ – অভ ের ভূিমকে র উৎস অ লেক িক বেল ?

Ans. বিনয়ফ অ ল ।
306. ভূিমকে র কে র সাজাসুিজ ভূ – পেৃ র ওপেরর ানিটেক িক
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বেল ?

Ans. উপেক  ।
307. ভূিমকে র ‘P’ তর  , ‘S’ তর  এবং পৃ  তর  য িশলা গিঠত
অংেশর িভতর িদেয় চলাচল করেত পাের তােক িক বেল ?

Ans. ভূ – ক ।
308. অ ু ৎপােতর ফেল সৃ  দিুট পদাথ িক িক ?

Ans. পাইেরা া  ও িস ার ।
309. বিনয়ফ ম েলর ঢাল ভূপেৃ র সে  কত িডি  কাণ কের অব ান
কের ?

Ans. 30 – 80 িডি  ।
310. সেবা  সি য় আে য়িগির কানিট ?

Ans. কেটাপ াি  ।
311. আে য় পদাথ সমৃ  কাদার বাহেক কী বেল ?

Ans. লাহার ।
312. ‘P’ – তর  সৃ  ছায়া অ েলর পিরমান কত ?

Ans. 26.5% ।
313. িবে র বৃহ ম ও সমু  তলেদশ থেক সেবা  সি য় আ য়িগির
কানিট ?

Ans. িকলাউই ।
314. ভূিমক  তরে র গিতেবগ িত সেকে  কত ?

Ans. 5-6 kms ।
315. ভূিমক  িনমাণ ক  থম তির কেরন ক ?

Ans. িমলেন ।
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