QUESTIONS AND ANSWERS
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SUBJECT: GEOGRAPHY
TOPIC : Geomorphic Processes – Exogenous Processes and
Associated Landforms, Work of Groundwater and associated
landforms.
বিষয়: ভূ বিরূপ গঠনের প্রবিয়া – িবির্জাত প্রবিয়া ও সংবিষ্ট ভূ বিরূপ,
ভভৌির্নের কার্ ও সংবিষ্ট ভূ বিরূপ।
1. আিিবিকার, ক্ষয়়ীভিে, েগ্ন়ীভিনের িনযে সম্পকজ আনোচো
কনরা।
উত্তর: আবহাওযার বববিন্ন উপাদানের প্রিানব বিলার ববচূ র্ণীিবে বা
ববনযাজেনে আবহববোর বনল। এর ফনল বিলাচূ নর্ণের স্থাোন্তর ঘনে ো।
এগুবলনে স্থাোন্তবরত েনর বববিন্ন ক্ষনযর মাধ্যম, যেমে েদী, বহমবাহ,
বায়ু, যিৌমজল ও সম়ুদ্র তরঙ্গ। এর ফনল িূ পৃনের উপরীিাগ অপসাবরত
হনয উচ্চতা হ্রাস পায। ক্রমাগত আবহববোর ও ক্ষনযর ফনল উপনরর
স্তর অপসাবরত হনয েীনচর স্তর উন্ম়ুক্ত হয। এই প্রবক্রযানেই সাববেে
িানব েগ্নীিবে বনল। স়ুতরাাং, আবহববোর ও ক্ষযীিবে এেনে
িূ বমরূনপর েগ্নীিবে ঘোয।
2. চু োপাথর অঞ্চনে ভূ বিরূপ ক়ীভানি গঠিত িয়?
উত্তর: চ়ু োপাথর গঠিত অঞ্চনল এে ববনিষ ধ্রনের িূ বমরূপ ততবর
হয োনে বনল োর্স্ে। োর্স্ে অঞ্চনল োোে আেৃ বতর গহ্বর, গুহা,
স়ুড়ঙ্গ, শুষ্ক ও অন্ধ উপতযো, র্স্যালােোইে, র্স্যালাগমাইে, ইতযাবদ
বববচে িূ বমরূপ যদখা োয।

যে সেল চ়ু োপাথর গঠিত অঞ্চনল মাঝাবর বা অবধ্ে পবরমানর্ণ
বৃবিপাত হয বা যোনো েদী রনযনে, যসখানে এই প্রোর িূ বমরূপ
গনড় উঠনত যদখা োয। জনলর সনঙ্গ বায়ুমণ্ডনলর োবেে ডাইঅক্সাইড
(CO2) যোগ হনয এে প্রোর দ়ুবেল োবেবেে অযাবসড ততবর েনর।
এই অযাবসড চ়ু োপাথনরর সনঙ্গ বববক্রযা েনর েযালবসযাম বাইোনবোনেে
ততবর েনর ো সহনজই জনল দ্রবীিূ ত হনয োয:
CaCO3 (েযালবসযাম োনবোনেে/ চ়ু োপাথর) + H2CO3
(োবেবেে অযাবসড) = Ca(HCO3)2 (েযালবসযাম বাইোনবোনেে)
এই প্রবক্রযানে অঙ্গারনোজে বনল ো চ়ু োপাথনরর দারর্ণ বরাবর বক্রযা
েনর ও বববিন্নপ্রোর খাাঁজ, সাংেীর্ণে খাত, গতে , গহ্বর ততবর েনর।
আবার দ্রবীিূ ত চ়ু োপাথর অধ্ঃনক্ষবপত হনয র্স্যালােোইে ও
র্স্যালাগমাইে ও অেযােয সঞ্চযজাত িূ বমরূপ ততবর েনর।
3. েোবপস
ও
ইউভাো
কানক
িনে?
উত্তর: উন্ম়ুক্ত চ়ু োপাথনরর খাাঁজ োো অঞ্চলনে বনল েোবপস।
সাধ্ারর্ণতঃ এেবদনে যহনল থাো চ়ু োপাথর গঠিত অঞ্চনল এই
িূ বমরূপ ততবর হয। বিলার দারর্ণ বা ফােলগুবল বৃবির জনল বা
পৃেীয জনল বমবিত োবেবেে বা বহউবমে অযাবসনড দ্রবীিূ ত হনয
এই খাাঁজগুবল সৃবি হয। খাাঁজগুবল এনে অপনরর সনঙ্গ প্রায সমনোনর্ণ
অবস্থাে েনর। এগুবল েনযে যসবিবমোর যথনে েনযেনিা বমোর
পেেন্ত
গিীর
হনত
পানর।
চ়ু োপাথর গঠিত অঞ্চনল দ্রবনর্ণর ফনল বববিন্ন আোনরর গহ্বর সৃবি
হয ও ক্রমাগত পার্শ্ে ক্ষনযর ফনল এনে অপনরর সনঙ্গ ে়ুক্ত হনয
আনরা বড় গহ্বর সৃবি েনর। এই িানব এে প্রোর ববস্তৃ ত আবদ্ধ
অবেবমত স্থাে সৃবি হয োনে বনল উিালা। অনেনের মনত বসঙ্ক
যহাল ে়ুক্ত হনয ততবর হয যসাযানলা যহাল, যসাযানলা যহাল যথনে
যডালাইে, এবাং যডালাইে যথনে হয উিালা।

4. ভক্লুবসয়াে
প্রস্রিনে
কানক
িনে?
উত্তর: ভক্লুবসয়াে প্রস্রিে োর্স্ে অঞ্চনল যদখা োয। এটি এে
প্রোর প্রস্রবে ো চ়ু োপাথনরর গুহা যথনে উল্লম্ব যোনো স়ুড়ঙ্গ
পনথ জনলর প্রচণ্ড চানপ বেগেত হয। এই ধ্রনের প্রস্রবে যথনে
সাধ্ারর্ণতঃ ববপ়ুল পবরমানর্ণ জল তীব্র গবতনত যববরনয আনস। যে
স়ুড়ঙ্গ পনথ এই প্রস্রবে সৃবি হয তা অতযন্ত গিীর যোনো গুহার
সনঙ্গ ে়ুক্ত থানে। োনরা োনরা মনত চ়ু োপাথর অঞ্চনল িূ গিে স্থ
যোনো েদীই িক্ল়ুবসযাে প্রস্রবে রূনপ আত্মপ্রোি েনর। এই
প্রস্রবনের োমেরর্ণ হনযনে ফ্রানের 'ফনিে বড িক্ল়ুস' োমে
প্রস্রবে যথনে।

5. ভ ৌমজলের গুরুত্ব আলেোচনো কলরো |
উত্তর: মানব জীবনন ভ ৌমজনের গুরুত্ব অপররসীম| প্রাচীন কাে
ভেনক মানুষ রননজর প্রন াজনন ভ ৌমজে বযবহার করনেও স যতার
অগ্রগরতর সনে সনে রবর ন্ন ভেনে ভ ৌমজনের বযবহার ক্রমশ বৃরি
পানে | ভেমন (i) পানী জনের চারহদা পূরণ : কূপ ও নেকূনপর সাহানেয
ভ ৌমজে তু নে পানী
জনের চারহদার একটা বন া অংশ
পূরণ করা হনে |
(ii) কৃ রষ ও রশনে ভ ৌমজনের বযবহার : চাষাবাদ ও রশনের
কানজও এই জে বযবহার করা হনে|
(iii) উরিনদর সৃরি : গাছপাোর জন্ম ও বৃরিনত ভ ৌমজে খুবই
গুরুত্বপূণণ | ভ ৌমজনের ওপনরর স্তনরর রশো রশো ও মাটি
ককরশক প্ররক্র া জে ভশাষণ
কনর | এ জনয উরিনদর
অঙ্কুনরাদ্গম ও বৃরিনতও সাহােয েনর।
(iv) ূ রমরূপ সৃরি : চক ও চু নাপাের েুক্ত অঞ্চনে রবর ন্ন
সৃরিনত ভ ৌমজে সাহােয কনর |

ূ রমরূপ

6. কোর্স্ট অঞ্চে অনুর্টর হওয়োর কোরণ কক?
উত্তর: কাবণরনক অম্লেুক্ত জে রাসা রনক রবরক্র া ঘটিন কার্স্ণ অঞ্চনে
ভে োে অম্ল জাতী (acidic)কাদা মাটির আবরণ কতরী কনর
তানক নারতশীনতাষ্ণ অঞ্চনে ভটরা ভরাসা বনে (terra rosa) এবং
ক্রান্তী অঞ্চনে ভদখনত েযানটরাইট (laterite) মাটির মনতা হ |
এই মাটিনত সূক্ষ্ম ভোহা ভেৌগ োনক ো মাটির উবণরা শরক্তর হ্রাস
ঘটা |
এ ছা াও এই মাটি শুষ্ক ঋতু নত এতটাই কঠিন হন
পনর ভে
জরম চষা খুব মুশরকে হ | তাই কার্স্ণ অঞ্চনে অনুবণর মাটির
জনয কৃ রষকাজ প্রা হ
না|
___________________________________

