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অধ্যায়- ভূমিরূপ প্রমিয়া, ভভৌিজলের কার্য  ও সংমিষ্ট ভূমিরূপ 

১. ভাল াস স্তর ও সমৃ্পক্ত স্তলরর পার্যকয ভেল া। (২) 

২. মরয়া উপকুে ও মিলয়ার্য  উপকুলের পার্যকয ভেল া (৩) 

৩. টলবালো কালক বলে? (২) 

৪. অযাটে কী? (২) 

৫. অযাকুইিার মকভালব সৃমষ্ট হয় মিত্র সহ বযা যা কর। (৩) 

৬. সিুদ্র তরলের সঞ্চয় কালর্যর িলে গঠিত ভূমিরূপ গুমে মিত্র সহ বর্যনা কলরা। (৫) 

৭. কার্স্য  ভূমিরূপ মবকালের মতনটি েতয  বা আ েয অবস্থা বর্যনা কলরা। মিত্র সহ কার্স্য  অঞ্চলের অবনত 

ভূমিরূপগুমের মববতয ন আলোিনা কলরা। (৩+৪) 

৮. িুনাপার্র রু্ক্ত অঞ্চলে গুহায় সৃষ্ট সঞ্চয়জাত ভূমিরূপগুমে বর্যনা কলরা। (৪) 

৯. মবমভন্ন প্রকার প্রবাে প্রািীলরর উৎপমি ও ববমেষ্টযগুমে উপরু্ক্ত মিত্র সহ ভেল া।  মগজার কী? (৫+২) 

অধ্যায়ঃ ক্ষয়িিঃ গঠন ও প্রমিয়া 

১. ক্ষয়িলির বাধ্া বেলত মক ভবাল া? পুনলর্য ৌবন োলভর িলে গঠিত মতনটি ভূমিরূলপর মিত্রসহ আলোিনা কলরা। 

(২+৫) 

২. মস্থমতেীে পুনলর্য ৌবন োভ বেলত মক ভবাল া? স্বাভামবক ও শুষ্ক অঞ্চলের ক্ষয়িলির িলধ্য পার্যকয গুমে মকমক 

ভেল া। (২+৫) 

অধ্যায়ঃ জেমনগযি প্রর্ােী 

১. ন ী নকো গঠলনর প্রধ্ান ভূগাঠমনক মনয়ন্ত্রকগুমে কী কী? মিত্র সহ মবমভন্ন প্রকার জেমনগযি প্রনােী গুমে 

আলোিনা কলরা। (২+৫) 

২. পূবযবতী ন ী কালক বলে? (২) 

৩. অধ্যালরামপত ন ী কালক বলে? (২) 

অধ্যায়ঃ িৃমিকা 

www.studentscaring.com 
আমানের ওনেবসাইনে তক তক পানবন? 

সকল চাকরী প্রস্তুতির প্রশ্ন-উত্তর, সাধারণ জ্ঞাননর ভান্ডার, মাতসক ও সাপ্তাতিক কানরন্ে অযানেোসস, WBCS প্রস্তুতি, 
অনলাইনন মক টেস্ট এবং কুইজ এর বযবস্থা, e-Book, PDF-এর ভান্ডার, জানা অজানা সকল িথ্য, সু্কল-কনলনজর তবষে 

তভতত্তক আনলাচনা, চাকরীর সকল খবর, সমসামতেক সকল ধরনণর িনথ্যর আপনডে আমানের সাইনে টপনে যানবন। 
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১. িৃমিকা সৃমষ্টর মনয়ন্ত্রক মহসালব জেবায়,ু আম  মেো এবং ভূ-প্রকৃমতর প্রভাব আলোিনা কলরা। (৩) 

২. িৃমিকা সৃমষ্টর ভিৌমেক প্রমিয়া গুমে সংলক্ষলপ আলোিনা কলরা।(৪) 

৩. িৃমিকা সংরক্ষলনর উপায়গুমে আলোিনা কলরা। (৩) 

৪. ভপর্ােিার ও ভপলর্াকযালের পার্যকয ভেল া (২) 

৫. অনাঞ্চমেক, আঞ্চমেক ও অন্তঃআঞ্চমেক িৃমিকা কালক বলে? (৩) 

৬. িাটির উবযরতা ও উৎপা নেীেতার িলধ্য পার্যকয ভেল া। (২) 

৭. এমিসে, িমেসে িৃমিকার ববমেষ্ট ভেল া (২) 

৮. িাটির কযালটনা কালক বলে? (২) 

৯. প্রাপযতা ও পমরিাপ অনুসালর পুমষ্ট ভিৌলের ভেমনমবভাগ কলরা (৩) 

অধ্যায়ঃ বায়ুিন্ডে 

১. িান্তীয় ঘূর্যবাত ও নামতেীলতাষ্ণ ঘূর্যবালতর পার্যকয ভেল া (৪) 

২. সংলক্ষলপ মিত্র সহ মত্রলকাে িলর্ে বযা যা কলরা। (৪) 

৩. ওলজান স্তর হ্রালসর প্রভাব আলোিনা কলরা।(৩) 

৪. এে মনলনা কী? এে মনলনা সৃমষ্টর কারর্ ভেল া। মবশ্ব জেবায়ুলত এে মনলনার প্রভাব ভেল া। (১+৩+৩) 

৫. ENSO কী? ওয়াকার সারু্কলেশন কালক বলে? ম ালনক্স কী? (২+২+২) 

৬. ম ৌসুম  জেবায়রু ওপর মজট বায়রু প্রভাব মেল া। (৩) 

৭. স্বাভামবক উমিলের ওপর জেবায়রু প্রভাব আলোচনা কলরা। (৫) 

৮. জাঙ্গে উমিলের মেণীমবভাগ ও অমভল াজনগত ববমশষ্টগুমে মেল া। (৪) 

৯. জেবায়ু পমরবতুলন  ানুলের ভূম কা গুমে সংলেলপ মেল া। (৩) 

১০. মবশ্ব উষ্ণালয়র প্রভাব গুমে উলে  কলরা। 

১১. ম ৌসুম  জেবায়ু ও ভূ ধ্যসাগরী জেবায়রু পারু্কয মেল া। (৩) 

অধ্যায়ঃ জীবববমচত্র 

১. জীবববমচত্র কালক বলে? ইনমসটু ও এমক্সটুর পারু্কয মেল া। (৩) 
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২. জীবববমচলত্রর গুরুত্ব/তাৎপ ু গুমে মেল া। জীবববমচত্র মবনালশ  ানুলের ভূম কা মক ন? (৪+৩) 

৩. জীবববমচত্রয সংরেলণর দুটি পদ্ধমত মেল া। 

অধ্যায়ঃ দুল ুাগ ও মবপ ুয় 

১. দূল ুাগ ও মবপ ুলয়র পারু্কয মেল া (৩) 

২. মবপ ুয় বযাবস্থাপনার মবমভন্ন পদ্ধমতগুমে আলোচনা কলরা। (৪) 

৩. PMR কী?(২) 

অধ্যায়ঃ কৃমেকাজ 

১. মকায়াটুারনামর ও র্কইনামর অরু্বনমতক কা ুাবমের পারু্কয মেল া। (৩) 

২. েমেণ ভারলত কমি চালে উন্নত মকলনা বযা যা কলরা। (৩) 

৩. উত্তর-পমি  ভারলত গ  উৎপােলন উন্নমতর কারণ কী? (৩) 

৪. আধু্মনক কৃমেলত  ামিকীকরলণর দুটি কলর সুিে ও র্কিে উলে  কলরা। (৪) 

৫. শসযাবতুলনর মতনটি ববমশষ্টয মেল া। (৩) 

৬. ভারলতর নীেমবপ্ললবর সুমবধ্া ও অসুমবধ্া মেল া। (৩) 

৭. ব্রামজলে আ  উৎপােলন উন্নমতরকারন কী? (৩) 

৮. ট্রাক িাম ংু কালক কালক বলে? হাটুিকােচার কী? 

অধ্যায়ঃ মশল্প 

১. কাাঁ চা ালের অভাব সলেও জাপান মেৌহ ইস্পাত মশলল্প উন্নমত োভ কলরলে মকলনা? (৩) 

২. কানাডা কাগজ মশলল্প উন্নমত োভ করার কারণ কী? (৩) 

৩. ওলয়বালরর  ত অনুসালর মশলল্পর অবস্থালনর ওপর কাাঁ চা ালের ভূম কা কী? (৩) 

৪. ভারলত  ােযপ্রমিয়াকরণ মশলল্পর উন্নমতর কারণ মেল া। (৪) 

৫.  ুক্তরালের েমেন-পূলবুর রাজযগুমেলত বস্ত্রবয়নমশল্প স্থানান্তলরর কারণগুমে কী মেল া। (৩) 

৬. আইলসাডলপন কী? (২) 

অধ্যায়ঃ অর্ুবনমতক কা ুাবেী 
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১. সুলয়জ াে ও পানা া ালের  লধ্য তুেনা কলরা। (৩) 

২. আধু্মনক ম াগাল াগ বযাবস্থায় কৃমত্র  উপগ্রলহর প্রভাব কী? (৩) 

অধ্যায়ঃ জনসং যা ও জনবসমত 

১. ভারলতর আে শু ামর অনুসালর গ্রা /শহলরর সংজ্ঞা োও। (৩) 

২. উন্নত মেশ ও উন্নয়নশীে মেলশর জনসং যা মপরাম লডর তুেনা কলরা। (৪) 

৩. মগাষ্ঠীবদ্ধ ও মবমেপ্ত জনবসমতর পারু্কয মেল া। (৩) 

৪. ভারলতর নগরায়লনর স সযাগুমে মক মক। (২) 

৫.  া লিালডুর শহলরর মেমনমবভাগটি বণনুা কলরা। (৪) 

৬. মনলিাপমেস কালক বলে। (২) 

অধ্যায়ঃ ভারলতর অরু্বনমতক উন্নয়ন 

১. উন্নয়ন কালক বলে? (২) 

২. বযাঙ্গােুরুলত ইলেক্ট্রমনক্স মশলল্পর মবকালশর কারণ বণনুা কলরা। (৪) 

৩. পমরকল্পনা অঞ্চে কালক বলে?  াইলিা ও  যালিা পমরকল্পনা অঞ্চে কালক বলে? (৪) 
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