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SUBJECT: GEOGRAPHY
TOPIC : SOIL
বিষয়: মৃবিকা
প্রশ্ন ১: িৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা মৃবিকার
সৃষ্টিতত কীভাতি প্রভাি বিস্তার কতর?
উির: মাটি গঠনে জলবায়ু সবানেক্ষা
ব
গুরুত্বেূর্ ব ভূ মমকা োলে কনে। জলবায়ুে
দ়ুটি প্রধাে উোদাে হল 一 বৃটিোত ও
উষ্ণতা।
িৃষ্টিপাত :
• আর্দ্ব -ক্রান্তীয অঞ্চনল ববমি বৃটিোনতে
কােনর্ োসাযমেক আবহমবকাে র্দ়্ুত হয
এবং মাটিনত কাদাে েমেমার্ বৃদ্ধি োয।

• আবাে বধৌত প্রদ্ধক্রযায মৃমিকাে গুরুত্বেূর্ ব
উোদােগুমল অেসৃত হনয মৃমিকা অে়ুবেব
হয।
• বাষ্পীভবে অনেক্ষা বৃটিোত কম হনল
(শুষ্ক জলবায়ুনত) ককমিক প্রদ্ধক্রযায
মৃমিকাে েীচ বেনক ওেনেে মদনক
কযালমিযাম কাবনেি
ব
ও লবর্ উনঠ এনস
মাটিে ওেনেে স্তনে সদ্ধঞ্চত হয।
• আর্দ্ব জলবায়ুনত উদ্ধিনদে প্রাচুর্ ব লক্ষ
কো র্ায। ফনল ববমি কজব েদানেেব
সঞ্চয হয।
উষ্ণতা :
• বর্খানে অমধক আর্দ্ব তা ও উষ্ণতা সব়ুজ
বেভূ মম সৃটিনত সহাযতা কনে, বসখানে
অে়ুজীনবে অমধক সদ্ধক্রযতা
কজব
েদানেেব েচেনক ত্বোমিত কনে।
• অেেেনক্ষ, স্বল্প উষ্ণতা বাষ্পীভবনেে
মাত্রানক কমমনয বদয এবং বধৌত
প্রদ্ধক্রযানক সাহার্য কনে ও বসইসনে

েচে প্রদ্ধক্রযানক মন্থে কনে বদওযাে
মাধযনম কজব েদানেেব সঞ্চয ঘিায।
• উষ্ণতা আমদ মিলায োসাযমেক ও
কজমবক আবহমবকাে প্রদ্ধক্রযাে গমতনক
মেযন্ত্রর্ কনে।
প্রশ্ন ২: এলুবভতয়শন ও ইলুবভতয়শন
প্রক্রিয়ার মতযে পার্কে
থ দেখাও।
উির:
এলুবভতয়শন
মৃমিকাে A
স্তে বেনক
খবনজ ও
অনোনে
পোর্ বৃ
থ টিে
জল বা
বসনচে জনল
র্দ্বীভূ ত বা
ভাসমাে
অবস্থায B

ইলুবভতয়শন
মৃমিকাে A
স্তে বেনক
খবনজ ও
অনোনে
পোর্ বৃ
থ টিে
জল বা
বসনচে জনল
র্দ্বীভূ ত বা
ভাসমাে
অবস্থায B

স্তনে
স্তনে সক্রিত
স্থানান্তবরত হওয়ার
হওয়ার
প্রক্রিয়া।
প্রক্রিয়া।
এই প্রদ্ধক্রযায এই প্রদ্ধক্রযায
মৃমিকাে A
মৃমিকাে A
স্তে গুরুত্বেূর্ ব স্তে গুরুত্বেূর্ ব
খবনজ পোর্ থ খবনজ পোর্ থ
িক্রজথত হয। সমৃদ্ধ হয।
খমেজ েদাে ব খমেজ েদাে ব
বদ্ধজত
ব হওযায সমৃি হওযায
রঙ হালকা রঙ গাঢ় হয।
হয।
প্রশ্ন ৩: দরতগাবলর্ কাতক িতল?
উির: ভূ েৃনেে মিলাস্তে আবহমবকানেে
মাধযনম চূ র্মবচূ
ব র্ ও
ব মবনযাদ্ধজত হনয বর্ মিমেল
েদাে কতমে
ব
হয তানক দরতগাবলর্ বনল।
প্রশ্ন ৪: কৃবষজবম কীভাতি লিনাক্ত হয়?

উির: অতযমধক জলনসনচে কােনর্ মৃমিকাে
অভযন্তনেে খমেজ লবে জলীয র্দ্বর্রূনে
ককমিক প্রদ্ধক্রযায উনঠ এনস মৃমিকাে উেনেে
স্তনে সদ্ধঞ্চত হনয কৃমিজমমনক লবোক্ত কনে।
প্রশ্ন ৫: ফাবল চাতষর মাযেতম মৃবিকার
সংরক্ষণ কীভাতি করা যায়?
উির: জমমে ঢাল অমতমেক্ত বা অতযন্ত দীঘ ব
হনল মৃমিকা ক্ষনযে সম্ভাবো ববমি োনক। এই
ধেনেে জমমনত ঢানলে আডাআমড চওডা
মফনতে মত জমম কতমে কনে িসয চাি কো
হয। এনককটি ফামলনত এনকক েকনমে িসযও
চাি কো হয র্ানত মৃমিকাে বাধে ও উবেতা
ব
বজায োনক।
_____________________________________

