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�াকৃিতক ভ� �গাল
1. িহমবা�হর / নদীর / বায়রু �য়কা�জর ফ�ল স�ৃ �য-�কা�না দিুট ভ� িম��পর িচ�সহ বন�না দাও।

2. িহমবা�হর / নদীর স�য়কা�য�র ফ�ল স�ৃ �য-�কা�না দিুট ভ� িম��পর িচ�সহ বন�না দাও।

3. িচ�সহ দিুট চাপ বলয় উৎপি�র কারন ব�খ�া ক�রা।

4. �জায়ার ভাঁটা সিৃ�র কারন �িলআ�লাচনা ক�রা। মখূ� �জায়ার ও �গৗন �জায়ার উৎপি�র কারনআ�লাচনা ক�রা।

5. ব�ীপ সিৃ�র অনকূুল �ভৗগিলক পির�বশআ�লাচনা ক�রা। সব নদী�ত ব�ীপ সিৃ� হয় না �ক�না?

6. ভ�মধ�সাগরীয় জলবায়রু �বিশ�� �িল �ল�খা।

7. �য-�কা�না দইু �কার বিৃ�পাত িচ�সহআ�লাচনা ক�রা।

8. এল িন�নার �ভাব আ�লাচনা ক�রা। �মঘ ম�ু রাি� অ�প�াকৃত �বিশ শীতল হয় �কা�না।

9. র�স মাতা�ন ও �ামিল�নর ম�ধ� পাথ�ক� �ল�খা। ইয়াদ� াং ও জইুগ�া�নর ম�ধ� পাথ�ক� �ল�খা।

10. িনর�ীয় শা� বলয় সিৃ� হ�য়�ছ �ক�না? ওজন��রর কাজ িক?

11. অ��ুরাকৃিত �দ িকভা�ব সিৃ� হয়? �মৗসিুম বায়রু উপর �জট বায়রু �ভাব আ�লাচনা ক�রা।

12. ঝুল� উপত�কায় জল�পাত সিৃ� হয় �ক�না? ��পাি�য়ার ও ��া�টাি�য়া�রর ম�ধ� পাথ�ক� �ল�খা।

13. 'আ�লহাস' ��াত িক? ভরা �কাটাল ও মরা �কাটা�লর পাথ�ক� �ল�খা।

14. অ�াল�ব�ডা িক? িসিজিগ কী? �ামিলন, িহম�রখা, �কাম কী?

15. '�বপিরত� উ�াপ কা�ক ব�ল? িহম�াচীর কী? অ�া�পািজ ও �পিরিজ কী? �শবাল সাগর, মরা�কাটাল ও �িত�যাগ কা�ক ব�ল?

আ�িলক ভ� �গাল
1. ভার�তর �াভািবক উি��দর / মিৃ�কার ��নীিবভাগ ও �বিশ�� সং���পআ�লাচনা ক�রা।

2. ভারতীয় জলবায়রু �বিশ�� আ�লাচনা ক�রা এবং এর িনয়�ক �িল �ল�খা।

3. পি�ম ভার�ত কাপ�াস বয়ন িশ� গ�ড় ওঠার �ধান কারন কী কী? ভার�ত চা/গম/ধান চা�ষর অনকূুল পির�ব�শর বন�না দাও।

4. পবূ� ও মধ� ভার�ত �লৗহ ই�াত িশ��র �ক�ীযভব�নর কারন �িল �ল�খা।জাম�শদ প�ুর TISCO গ�ড় ওঠার কারন �ল�খা।

5. ভারতীয় কৃিষর সমস�া �িল কী কী? ভার�ত জল�স�চর প�িতআ�লাচনা ক�রা।

6. উ�র ও দি�ণ ভার�তর নদী �িলর ত�লনা ক�রা। ভার�তর প�মবািহনী নদী�িলর �মাহনায় ব�ীপ গ�ড় উ�ঠিন �ক�না?

7. ভার�ত তথ� �যিু� িশ��র উ�িতর কারনআ�লাচনা ক�রা।

8. ম�ান��াভ উি��দর �বিশ�� �ল�খা। করম�ল উপকূ�ল বছ�র দবুার বিৃ�পাত হয় �কন?

9. �প��ারষায়ন িশ��ক 'উদীয়মান িশ�' বলা হয় �কন? জনঘন� িকভা�ব িনন�য় করা হয়?

10. দি�ণ ভার�তর নদী �িল জলিবদু�ত উৎপাদ�ন উপ�যাগী �ক�না? কৃিষ বনসজৃন িক? এর উ��শ� আ�লাচনা ক�রা।

11. ধাপ চাষ ও ফািল চা�ষর পাথ�ক� �ল�খা। �ভৗমজল অিতির� ব�বহা�রর �ভাবআ�লাচনা ক�রা।ঔ



12. অনসুারী িশ� কী?' দনু' কা�ক ব�ল? পনুঃর�ািন ব�র কা�ক ব�ল?

13. �দায়াব অ�ল �কানিট? জায়িদ শস� িক? আ�বিৃ� িক? জনঘন� কা�ক ব�ল?

14. ল�া�টরাইট মিৃ�কার �বিশ�� �ল�খা। '�চাস' কা�ক ব�ল? 'বাগার' ও 'হামাদা' িক?

পির�বশ ভ� �গাল
1. গ�াসীয় বজ�� িনয়��ণর উপায় কী? তরল বজ�� কা�ক ব�ল? Scan the QR code to download all Subjects Suggestion

2. বজ�� পদা�থ�র ব�ব�াপনা প�িত স��ক� আ�লাচনা ক�রা।

3. ভাগীরথী - �গিল নদীর উপর বজ�� পদা�থ�র �ভাব আ�লাচনা ক�রা।

4. �াি�ক বজ�� দষূণ ও তার �িতকার �ল�খা। 'Ganga Action Plan' কী?

5. িচিকৎসা সং�া� বজ�� কী? ক��াি�ং কী?

6. ল�া�িফল ও �াবা�রর ম�ধ� পাথ�ক� �ল�খা। e-waste কী?

7. বজ�� ব�ব�াপনায় িশ�াথ�র ভ� িমকা আ�লাচনা ক�রা।
উপ�হ িচ� ও ভ� -�বিচ�সমূহ মানিচ�

1. উপ�হ িচ��র �বিশ�� স��ক� আ�লাচনা ক�রা।

2. ভ� -�বিচ�সমহূ মানিচ��র ��� উ��খ ক�রা।

3. উপ�হ িচ� ও ভ� -�বিচ�সমহূ মানিচ��র পাথ�ক� �ল�খা।

4. কৃি�ম উপ�হ কী? ইি� িশট কী? িমিলয়ন িশট কা�ক ব�ল?

5. উপ�হ িচ�� র�ঙর ব�বহার স��ক� সংি��আ�লাচনা ক�রা।

6. ছ� র�ঙ উপ�াপনকারী িচ� কী? ভ�সমলয় উপ�হ ও সযূ�সমলয় উপ�হ কা�ক ব�ল?

7. Remote Sensing কী?

মানিচ� (ভারত)
পবূ�ঘাট পব�তমালা, K2, �দাদা�বতা, �লাকটাক �দ, িচ�া �দ, একিট ই�ু উৎপাদক অ�ল, মহানদী, নম�দা, কা�নজ�া, �ভ�ানাদ,
�ব�ালু�, ক��র রন, ইি�রা প�য়�, ম�ান��াভ অরন� অ�ল, �গাদাবরী নদী, দি�ণ-পবূ� ভার�তর �রলপ�থর সদর দ�র,
হলিদয়া ব�র, চা উৎপাদক অ�ল, �া�ীয় িচরহিরৎ অরন� অ�ল, 10° চ�া�নল, মা�ার উপসাগর, িব�� পব�ত, দি�ণ ভার�তর
স�ব�া� শৃ�, করম�ল উপকূল, পি�মঘাট পব�ত, দি�ণ ভার�তর গ�া, ��প�ু নদ, �মঘালয় মালভ� িম, সব�থ�ক কম জনঘন�
পণূ� রাজ�, পি�ম ভার�তর িবমান িনম�াণ িশ��ক�, পক্ �ণালী, ভার�তর ��ম�ু ব�র, কৃ�মিৃ�কা অ�ল।
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