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মাধ�িমকমাধ�িমক ভূেগালভূেগাল সােজশনসােজশন ২০১৯২০১৯ 
 �সৗরভ�সৗরভ সরকারসরকার (স�াদকস�াদক, িমশনিমশন িজও�ািফিজও�ািফ ইি�য়াইি�য়া) 

 
 

িবভাগিবভাগ-কক (�মাট�মাট 14�� করেতকরেত হেবহেব) 1x14= 14 
এই িবভাগ �থেক �মাট 14� MCQ �� আসেব।  
 

িবভাগিবভাগ-খখ (�মাট�মাট 22�� করেতকরেত হেবহেব) 1x22= 22 
এই িবভাগ �থেক 6 � �� ও অ��, 6� শনূ��ান পূরণ, 6� এক� বা দ�ু শে� উ�র এবং 4� বামিদেকর সােথ 
ডানিদক �মলােনা আসেব।  
 
িব�ঃিব�ঃ িবভাগিবভাগ-কক ওও িবভাগিবভাগ-খখ এরএর জন�জন� ভােলাভােলা কেরকের পাঠ�পু�কপাঠ�পু�ক খু�ঁেয়খু�ঁেয় পেড়াপেড়া এবংএবং �ট��ট� �পপার�পপার -এরএর ���িল���িল সমাধানসমাধান 
কেরাকেরা তাহেলইতাহেলই হেয়হেয় যােবযােব।।  
 

িবভাগিবভাগ-গগ (�মাট�মাট ছয়�ছয়� করেতকরেত হেবহেব) 2x6=12 
 

● �াকৃিতক�াকৃিতক ভূেগালভূেগাল (দ�ুদ�ু করেতকরেত হেবহেব): 
1.ষ�ঘােতর সূ� কী? 2. জলিবভািজকা িক? 3. িগিরখাত, খরে�াত, ঝুল� উপত�কা, বাখ�ান, �পিডেম�, �ামিলন, 
ইয়ারদাঙ, িফয়ড�  িক? 4. িহমেরখা ও িহম�াচীর িক? 5. �ফেরেলর সূ� কী? 6. অ�ালেবেডা কী? 7. আেপি�ক 
আ��তা কােক বেল? 8. ইনেসােলশন কী? 9. �বপরীত� উ�াপ কী? 10. অ� অ�াংশ ও �ডাল�াম িক? 11. �গৗণ 
�জায়ার ও মখু� �জায়ার কী? 12. বানডাকা কী? ষাঁড়াষাঁিড় বান বলেত কী �বাঝ? 13. িসিজিগ, অ�ােপািজ, �পিরিজ 
কী? 
 

● পিরেবশপিরেবশ ভূেগালভূেগাল (এক�এক� করেতকরেত হেবহেব): 
বজ� � ব�ব�াপনা: 1. 4R কী? 2. ক�ন, তরল, গ�াসীয় ও িবষা� বেজ� �র দ�ু কের উদাহরণ দাও? 3. বজ� � 
ব�ব�াপনা বলেত কী �বাঝ? 4. ল�া�িফল কী? 5. E-Waste কী? 6. কে�া� সার কী? 7. �জব ভ�রু বজ� � কােক 
বেল?  
 

● ভারেতরভারেতর ভূেগালভূেগাল (দ�ুদ�ু করেতকরেত হেবহেব):  
1.রিব শস� ও খািরফ শেস�র মেধ� দ�ু পাথ�ক� �লখ? জািয়দ শস� কী? 2. সবজু িব�ব কী? এর দ�ু ফলাফল �লখ? 
3. সামািজক বনসৃজেনর দ�ু উে�শ� �লখ? কৃিষ বনসৃজন বলেত কী �বাঝ? 4. �সানালী চতুভূ� জ কী? কাম� 
জনসংখ�া কী? মহানগর কী? �মগািস� কী? আদমুসুমারী কী? 5. SAIL কী? ইি�িনয়ািরং িশ� কী? অনসুারী িশ� 
কী? 6. ম�ানে�াভ অরেণ�র দ�ু �বিশ�� �লখ? 7. �মৗসুমী িবে�ারণ কী?  
 

● উপ�হউপ�হ িচ�িচ� ওও ভূৈবিচ�সূচকভূৈবিচ�সূচক মানিচ�মানিচ� (এক�এক� করেতকরেত হেবহেব): 
1.দরূ সংেবদন কী? GPS কী? 2. EMR, FCC, TCC, Pixel, Sensor, B.M কী? 3. R.F. কী? উপ�হ িচে�র 
দ�ু ব�বহার �লখ? 4. সি�য় �স�র ও িনি�য় �স�েরর মেধ� দ�ু পাথ�ক� �লখ?  
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িবভাগিবভাগ-ঘঘ (�মাট�মাট চার�চার� করেতকরেত হেবহেব) 3x4= 12 
 

● �াকৃিতক�াকৃিতক ভূেগালভূেগাল (এক�এক� করেতকরেত হেবহেব):  
1.জল�পাত িকভােব সৃি� হয়? অ��ুরাকৃিত �দ িকভােব সৃি� হয়? 2. জল�পাত উৎেসর িদেক সের যায় �কন? 
অথবা জল�পাত প�াদপসরণ কের �কন? 3. ঘনীভবেনর �যেকােনা িতন� �েপর িববরণ দাও? 4. ওজন �র 
িবনােশর কারণ ও ফলাফল �লখ? 5. �মৗসুমী বায়ুর ওপর �জট বায়ুর �ভাব �লখ? 6. পাথ�ক� �লখঃ রেস �মাতােন ও 
�ামিলন, িগিরখাত ও ক�ািনয়ন, নদী উপত�কা ও িহমবাহ উপত�কা, ঘূন�বাত ও �তীপ ঘূন�বাত, পিরচালন ও 
�শেলাৎে�প বিৃ�পাত।  
 

● পিরেবশপিরেবশ ভূেগালভূেগাল (এক�এক� করেতকরেত হেবহেব): 
বজ� � ব�ব�াপনা: 1.�জবভ�রু ও অৈজবভ�রু বেজ� �র মেধ� পাথ�ক� �লখ? 2. পিরেবেশর উপর বজ� � পদােথ�র িতন� 
�ভাব �লখ? 3. বজ� � ব�ব�াপনার উপায়�িল �লখ? 4. বজ� � ব�ব�াপনায় িশ�াথ�র ভূিমকা আেলাচনা কেরা?  
 

●  ভারেতরভারেতর ভূেগালভূেগাল (এক�এক� করেতকরেত হেবহেব): 
1.করম�ল উপ�েল বছের দবুার বিৃ�পাত হয় �কন? 2. ভারেতর পি�মবািহনী নদী�িলর �মাহনায় ব-�ীপ গেড় 
উেঠিন �কন? 3. �কা �লখঃ ব�মখুী নদী পিরক�না, দােমাদর উপত�কা পিরক�না (DVC)। 4. ভারতীয় কৃিষর 
িতন� সমস�া �লখ? 5. আধুিনক �যাগােযাগ ব�ব�ার মাধ�ম িহেসেব ই-�মল ও ই�ারেনেটর ভূিমকা �লখ? 6. 
ভারেত �রলপেথর ��� �লখ? অথবা ভারেতর জীবনেরখা �রলপথেক বলা হয় �কন?  
 

●  উপ�হউপ�হ িচ�িচ� ওও ভূৈবিচ�সূচকভূৈবিচ�সূচক মানিচ�মানিচ� (এক�এক� করেতকরেত হেবহেব): 
1.িজও-��শনারী ও সান-িসনে�ানাস উপ�েহর মেধ� পাথ�ক� �লখ? 2. উপ�হ িচে�র িতনেট ��� বা ব�বহার 
�লখ? 3. উপ�হ িচে� ছ� রং ব�বহার করা হয় �কন?  
 

িবভাগিবভাগ-ঙঙ (�মাট�মাট চার�চার� করেতকরেত হেবহেব) 5x4= 20 
 

● �াকৃিতক�াকৃিতক ভূেগালভূেগাল (�যেকােনা�যেকােনা দ�ুদ�ু করেতকরেত হেবহেব): 
1.বায়ু ও জলধারার িমিলত কােয�র ফেল সৃ� িতন� ভূিম�প িচ�সহ আেলাচনা কেরা।  
2. িহমবােহর �য়কােয�র ফেল সৃ� িতন� ভূিম�েপর সিচ� ব�াখ�া দাও।  
3. নদীর �য়কায�/স�য়কােয�র ফেল সৃ� িতন� ভূিম�েপর সিচ� িববরণ দাও।  
4. উ�তার তারতেম�র িভি�েত বায়ুম�েলর �র িবন�াস কেরা।  
5. িব� উ�ায়েনর �ভাব �লখ।  
6. বিৃ�পাত কয় �কার ও িক িক? �যেকােনা এক�কার বিৃ�পাত িচ�সহ িববরণ দাও।  
7. বায়ুর উ�তার/চােপর তারতেম�র পাঁচ� কারণ �লখ।  
8. সম�ুে�ােতর �ভাব�িল �লখ।  
9. �জায়ার-ভাটার ফলাফল �লখ।  
 

● আ�িলকআ�িলক ভূেগালভূেগাল (�যেকােনা�যেকােনা দ�ুদ�ু করেতকরেত হেবহেব): 
1.পাথ�ক� �লখঃ উ�র ও দি�ণ ভারেতর নদনদী, পূব� উপ�ল ও পি�ম উপ�ল।  
2. দাি�ণাত� মালভূিমর ভূ-�কৃিত আেলাচনা কেরা।  
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3. �� বরাবর িহমালেয়র ��ণীিবভাগ কেরা।  
4. ভারেতর িতন� �ধান নদীর গিতপথ উে�খ কেরা।  
5. ভারেতর মিৃ�কার ��ণীিবভাগ কেরা এবং �যেকােনা িতন� স�েক�  আেলাচনা কেরা।  
6. ভারতীয় কৃিষর পাঁচ� �বিশ�� �লখ।  
7. ভারতীয় কৃিষর সমস�া ও সমাধান �লখ।  
8. ভারেত গম/চা/কিফ/ই�ু চােষর অন�ুল �াকৃিতক পিরেবেশর বণ�না দাও।  
9. ভারেতর জলবায়ুর �বিশ�� �লখ। 
10. ভারেতর জলবায়ুেত �মৗসুমী বায়ুর �ভাব �লখ।  
11. পি�ম ভারেত কাপ�াস িশ� গেড় ওঠার কারণ ব�াখ�া কেরা।  
12. ভারেত অসম জনসংখ�া ব�েনর কারণ �লখ।  
13. ভারেত নগরায়েনর সমস�া কী কী?  
 

িবভাগিবভাগ-চচ (�মাট�মাট দশ�দশ� করেতকরেত হেবহেব) 1x10= 10 
● ভারেতর �রখা-মানিচে� িন�িলিখত উপযু� �তীক ও নামসহ িচি�ত কেরা: 

 
1.ভারেতরভারেতর ভূভূ-�কৃিতঃ �কৃিতঃ  কারােকারাম, কা�নজ�া, ন�ােদবী, িব��পব�ত, সাতপুরা পব�ত, নীলিগির, �মঘালয় 
মালভূিম, দাি�ণােত�র মালভূিম, থর ম�ভূিম, কে�র রণ, আরাব�ী পব�ত, আনাইমালাই, কে�ান উপ�ল, মালাবার 
উপ�ল, করম�ল উপ�ল, পূব�ঘাট ও পি�মঘাট পব�তমালা, িশবািলক।  
 
2. ভারেতরভারেতর নদনদীঃ নদনদীঃ  গ�া, �গাদাবরী, কৃ�া, কােবরী, মহানদী, লিুন, নম�দা, ��পু� নদ, িচ�া �দ, পুিলকট �দ, 
স�র �দ, �লাকটাক �দ, ডাল �দ, �ভ�ানাদ কয়াল, পক�ণালী, ১০ িডি� চ�ােনল।  
 
3. ভারেতরভারেতর জলবায়ুঃ জলবায়ুঃ  বছের দবুার বিৃ�পাত যু� অ�ল, সব�ািধক বষ�ণিস� অ�ল, এক� বিৃ�ছায় অ�ল।  
 
4. ভারেতরভারেতর মিৃ�কাঃ মিৃ�কাঃ  ল�ােটরাইট মিৃ�কা অ�ল, পিলমিৃ�কা অ�ল, কৃ�মিৃ�কা, িসেরােজম মিৃ�কা বলয়, লবণা� 
মিৃ�কা অ�ল।  
 
5. ভারেতরভারেতর �াভািবক�াভািবক উি�দঃ উি�দঃ  বহৃ�ম ম�ানে�াভ অরণ� (সু�রবন), �� পণ�েমাচী বনভূিম, কাঁটাযু� �ঝাপঝাড় 
অ�ল, সাভানা তৃণভূিম অ�ল, �া�ীয় িচরহিরৎ অ�ল।  
 
6. ভারেতরভারেতর কৃিষঃ কৃিষঃ  �ধান ধান উৎপাদক অ�ল, গম উৎপাদক অ�ল, চা উৎপাদক অ�ল, দি�ণ ভারেতর চা 
উৎপাদক অ�ল, কিফ উৎপাদক অ�ল, ই�ু উৎপাদক অ�ল, পি�ম ভারেতর কাপ�াস উৎপাদক অ�ল, িমেলট 
উৎপাদক অ�ল । 
 
7. ভারেতরভারেতর িশ�ঃ িশ�ঃ  পি�ম ভারেতর কাপ�াস িশ� �ক�, পূব� ভারেতর �লৗহ-ই�াত িশ� �ক�, �পে�ােকিমক�াল িশ� 
�ক�, ভারেতর �ঢ় (দগু�াপুর), ভারেতর ম�াে��ার (আেমদাবাদ), �তল �শাধনাগার, িডগবয় �তলখিন, �গিল 
িশ�া�ল, হলিদয়া িশ�া�ল, �রল ইি�ন িনম�াণ �ক� (িচ�র�ন), জাহাজ িনম�াণ �ক�, �মাটরগািড় িনম�াণেক�। 
 
8. ভারেতরভারেতর জনসংখ�াঃ জনসংখ�াঃ  সব�ািধক জনবসিতপূণ� শহর, সব�ািধক জনঘন�পূণ� অ�ল, সব�িন� জনসংখ�ািবিশ� রাজ�।  
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মাধ�িমকমাধ�িমক ভূেগালভূেগাল সােজশনসােজশন ২০১৯২০১৯ 
 �সৗরভ�সৗরভ সরকারসরকার (স�াদকস�াদক, িমশনিমশন িজও�ািফিজও�ািফ ইি�য়াইি�য়া) 

 
9. ভারেতরভারেতর পিরবহনপিরবহন ওও �যাগােযাগঃ �যাগােযাগঃ  ��ম�ু ব�র (কা�ালা), িবশাখাপ�নম, �ব�াল�ু, হলিদয়া ব�র, পারা�ীপ, 
গভীরতম ব�র, আ�েদশীয় িবমানব�র, পূব� �রেলর সদর দ�র, আ�জ� ািতক িবমানব�র, পিরপূরক ব�র, 
মাম�াগাও ব�র।  
 
10. অন�ান�ঃ অন�ান�ঃ  ভারেতর দি�ণতম �লিব�,ু �কািচ, �নগর, িদি�, �চ�াই, কলকাতা, ম�ুাই, কা�ীর উপত�কা, 
িসিলকন ভ�ািল (�ব�াল�ু), ভারেতর উ�রতম �ান, ম��লী, �ক�শািসত অ�ল, পি�েচরী, পাটনা, এলাহাবাদ 
চ�ীগড়, নাগপুর, �াে�, বারাণসী।  
 

���� সং�া�সং�া� �যেকােনা�যেকােনা িজ�াসািজ�াসা বাবা সাহােয�রসাহােয�র জন�জন� �যাগােযাগ�যাগােযাগ ক�নক�ন 
9735337699 (WhatsApp) 
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