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নদীর িবিভ  কাজ ারা সৃ  ভূিম প;  সামেনই পি মব  মধ িশ া পষদ ারা পিরচািলত 
মাধ িমক 2023 পরী া হেত চেলেছ,  তাই এই মুহূেত  ধুই িরভাইস এবং পণূ  উ র 
িল আমােদর পড়া দরকার,  তাই আজেক তামরা যারা মাধ িমক পরী া দেব তােদর জন  

িনেয় এেসিছ নদীর িবিভ  কাজ ারা সৃ  ভূিম প অংশ থেক িকছু পূণ  উ র 
য েলা তামােদর আগামী মাধ িমক ২০২৩  এর জন  িবেশষ উপেযাগী হেব।  

 
MADHYAMIK 2023 - GEOGRAPHY 

নদীর িবিভ  কাজ ারা সৃ  ভূিম প 
 

1. ব  িবক  িভি ক উ র ধম  - 
১)  পিৃথবীর বৃহ ম নদী অববািহকা হল- 

ক) নীলনদ খ)  আমাজন গ)  গ া ঘ) কে া। 

২)  পিৃথবীর দীঘতম নদী হল- 

ক)  কে া খ)  গ া গ)  নাইজার ঘ)  নীল। 

৩)  পিৃথবীর উ তম জল পাত  হল- 

ক)  বােয়ামা খ)  নায়া া গ)  সাে া এে ল ঘ)  িভে ািরয়া। 

৪)  পিৃথবীর গভীরতম ক ািনয়ন হল- 

ক)  া  ক ািনয়ন খ)  ইচাং গ) এল ক ানন দ  কলকা ঘ) ইলহা দা মারােজা। 

৫)  ভারেতর উ তম জল পাত হল- 

ক)  ু  খ)  ধয়ুাধার গ)  যাগ ঘ)  ি কল। 

৬)  িনউমুর ীপ  য নদীর মাহনায় অবি ত স  হল- 

ক)  গ া খ)  প া গ)  পনারায়ন ঘ)  হািড়য়াভা া। 

৭)  পিৃথবীর বৃহ ম নদী গ ত ীপ কান - 

ক)  মাজলুী খ)  সাগর ীপ গ) ইলহা দা মারােজা ঘ)  কাক ীপ। 

৮)  এক  কাসেপট ব ীপ এর উদাহরণ হল- 

ক)  গ া নদীর ব ীপ খ)  িমিসিসিপ নদীর ব ীপ গ)  তাইবার নদীর ব ীপ ঘ)  রাইন 
নদীর ব ীপ। 

৯)  অেপ াকৃত কম ঢাল যু  ছাট ছাট জল পাতেক বলা হয়- 
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ক)  কাসেকড খ)  ক াটারা  গ)  র ািপড ঘ)  কােনা ই নয়। 

১০)   পলল শ ু   বা পলল ব জনী গেড় ওেঠ নদীর- 

ক)  পাবত  বােহ খ)  পবেতর পাদেদেশ গ)  সমভূিমেত ঘ)  ব ীপ অ েল। 

উ রঃ ১)  আমাজন ২)  নীল ৩)  সালেটা এে ল ৪)  া  ক ািনয়ন ৫)  ি কল ৬)  
হািড়য়াভা া ৭) ইলহা দা মারােজা ৮) র ািপড ৯)  তাইবার নদীর ব ীপ ১০)  পবেতর 
পাদেদেশ। 
 
 

2.  উপযু  শ  বিসেয় শূন ান পরূণ কেরা- 
১)  নদীর উৎস অ েলর অববািহকা ক -  ধারণ অববািহকা -  বলা হেয় থােক। 

২)  নদীর আঁকাবাঁকা গিতপথ ক - িমেয় ার-  বলা হেয় থােক। 

৩)  নদীর মাহনা খবু স  হেল তােক -  খািড় বলা হয়। 

৪)  গাে য় ব ীপ এর আকৃিত-  ধনুেকর -  মেতা। 

৫)  স  লের  নদীর গিতপেথ িবখ াত জল পাত  হল-  নায়া া। 

৬)  আমাজন -  নদী পৃিথবীর সবািধক জল বহন কের থােক। 

৭)  জল পােতর িনেচ সৃ  গত ক - া পলু বা  পাত প  বলা হয়। 

৮)  নদীর য় কােযর ফেল সৃ  ইংেরিজ V  আকৃিতর উপত াকােক - িগিরখাত বেল।  
৯)  নদীর য় কােযর ফেল সৃ  ইংেরিজ ‘I’ আকৃিতর উপত কা ক -  ক ািনয়ন বেল। 

১০)  মাজলুী -  হল ভারেতর বৃহ ম নদী গ ত  চর  বা ীপ। 
 
 

3.  দইু-এক কথায় উ র দাও- 
১)  পিৃথবীর সুদশৃ  জল পাত এর নাম িক? 

 উ রঃ  পৃিথবীর সুদশৃ  জল পাত  হল নায়া া। 

২)  পিৃথবীর বৃহ ম ব- ীপ কান ? 

 উ রঃ পৃিথবীর বৃহ ম  ব- ীপ  হল গ া পু  নদীর ব ীপ। 

৩)  এক  পািখর পােয়র মেতা ব ীপ এর নাম লখ? 

 উ রঃ  িমিসিসিপ নদীর ব ীপ এর আকৃিত পািখর পােয়র মেতা। 
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৪)  এক  ধনুকাকৃিত ব- ীপ এর নাম লখ? 

 উ রঃ নীল নেদর ব ীপ হেলা এক  ধনুকাকৃিত ব- ীপ এর উদাহরণ। 

৫)  এক  আদশ নদীর উদাহরণ দাও? 

 উ রঃ ভারেতর গ া হল এক  কৃত আদশ নদীর উদাহরণ। 

৬)  দু  নদী অববািহকার মধ বত  উ ভূিম ক িক বলা হয়? 

 উ রঃ  দু  নদীর অববািহকা মধ বত  উ ভূিম ক জলিবভািজকা বেল। 

৭)  দু  নদীর মধ বত  ভূিমেক িক বেল? 

 উ রঃ  দু  নদীর মধ বত  ভূিমেক বলা হয় দায়াব। 

৮)  নদীর জেলর উ তা াস বৃি  ক িক বেল? 

 উ রঃ  নদীর  জেলর  উ তা  াস বৃি  ক  বলা হয়  নদী বতন। 

৯)  কান নদীর মাহনায় পিৃথবীর দীঘতম খাঁিড় দখা যায়? 

 উ রঃ ওব  নদীর মাহনায়  পৃিথবীর দীঘতম খাঁিড় দখা যায়। 

১০)  নদীর য়কােযর শষ সীমা িক? 

 উ রঃ  নদীর য় কােযর শষ সীমা হেলা  সমু পৃ । 
 
 

4.  সংি  উ র ধম  - 
১)  িগিরখাত িক অথবা িগিরখাত কােক বেল? 

 উ রঃ  উ  পাবত  অ েল ভূিমর ঢাল খবু বিশ থােক বেল নদী বল বেগ িনেচ নামেত 
থােক এবং মতা ও তখন অিধক হয়,  এই সময় নদীর বল ােতর আঘােত সবেচেয় 
বিশ  িন   য়  ও সামান  পাশব েয়র  ারা  নদী উপত কা সংকীণ ও গভীর হয় এবং 
ইংেরিজ V  অ েরর মেতা গভীর েতর সৃি  হয়।  এেক িগিরখাত বা িগিরসংকট বলা হেয় 
থােক।  প  রাে র  কলকা নদীর  এল ক ানন দ  কলকা  হল পৃিথবীর গভীরতম িগিরখাত। 

২)  ক ািনয়ন িক অথবা ক ািনয়ন কােক বেল? 

 উ রঃ   ম ভূিম অ েল বৃি পােতর অভােব পাশব য় এেকবােরই হয় না  বেল ধুমা   
িনে  েয়র ারা  িশলার ওপর িদেয় বািহত নদী িল  আেরা গভীর ও সংকীণ উপত কা 
সৃি  কের।  এই ইংেরিজ I  অ েরর মেতা গভীর িগিরখাত ক  ক ািনয়ন বলা হয়।  আেমিরকা 
যু রাে র কেলারােডা নদীর া  ক ািনয়ন পৃিথবীর বৃহ ম ক ািনয়ন। 
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৩) পলল শ ু  িক  অথবা পলল শ ু  কােক বলা হয়? 

 উ রঃ  উ  পাবত  অ ল থেক নদী যখন সমভূিমেত নেম আেস তখন ভূিমর ঢাল হঠাৎ 
কের কেম যায় এবং নদীর বহন মতা কেম যায়।  এর ফেল পবেতর পাদেদেশ নদীবািহত 
নানা আকৃিতর নরুী,  বািল,  কাদা ভৃিত সি ত হেয়  য ি েকাণাকার হাত পাখার মত ভূভাগ 
গঠন কের,  তােক পলল শ ু  বা পলল পাখা বলা হয়। 

৪)  ম প িক  অথবা ম প কােক বলা হয়? 

 উ রঃ  নদীর পাবত  বােহ নদী খােতর তলেদেশ  বতুলাকার য গেতর সৃি  হয়  তােক 
ম প  বা পটেহাল বেল।  নদীর অবঘষন  এবং  বদুবুদ জিনত েয়র এর ভােব সৃি  হয়।  
গ া নদীর উ  বাহ ম প দখা যায়। 

৫) জল পাত বলেত কী বাঝ?  অথবা জল পাত কােক বেল? 

 উ রঃ  নদীর পাবত  বােহ ঢােলর তারতেম র কারেণ নদীর  জলরািশ উপর থেক িনেচ 
সেবেগ আছেড় পড়েল তােক জল পাত বেল। 

৬)  পাত প িক অথবা পাত প কােক বলা হয়? 

উ রঃ  জল পােতর তলেদেশ যখােন জলে ােতর সে  উ রখে  বল বেগ এেস পেড় সখােন 
চ  আঘােত  িবশাল আকার হাঁিড়র মেতা দখেত  গেতর সৃি  হয়,  য িলেক পাত প  বা 
া পুল  বলা হয়। 

৭)  িমেয় ার িক  অথবা িমেয় ার কােক বলা হয়?. 
 উ রঃ  নদী যখন সমভূিম অ েল েবশ কের তখন ভূিমর ঢাল কম বেল নদীর ােতর 
বগ কেম যায়।  তখন নদীর গিতপেথ কান বাধা বা ক ন িশলা র অব ান করেল তােক 
এিড়েয় নদী আকাবাকা পেথ অিত ম রগিতেত বািহত হয়।  সমভূিম বােহ নদীর আঁকাবাঁকা 
গিতপথ ক নদী বাকঁ বা িমেয় ার বলা হেয় থােক।  তুরে র িমেয় াস নদীর নামানুসাের 
এর নামকরণ করা হেয়েছ। 

৮)  খাঁিড় িক অথবা খাঁিড় কােক বেল? 

 উ রঃ নদীর মাহনা খুব স  বা ফােনল আকৃিতর হেল,  তােক খাঁিড় বেল।  সাধারণত নদী 
মাহনায় িবপরীত িদক থেক আসা বল জায়ােরর লবণা  জল ঢুেক পেড় এবং সমু  থেক 
লভােগর িদেক ফােনল আকৃিতর  য  নালা  বা নদী খােতর সৃি  কের,  তােকই খািঁড় বেল।  

ওব নদীর মাহনায় গ ত পৃিথবীর দীঘতম খাঁিড়। 

৯)  াবনভূিম িক বা াবনভূিম কােক বেল? 
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 উ রঃ বষাকােল নদীর জল বেড় যায় ও দু ল ছািপেয় বন ার সৃি  কের।  নদী উপত কার 
িনচু জিমেত বন ার জল ঢুেক পেড় ও পের বন ার জল সের গেল সখােন নদীবািহত পিল 
পেড় থােক।  এভােব বন ার ফেল বছেরর-পর-বছর পিল সি ত হেয় য নতুন ভূ-ভাগ  গঠন 
কের,  তােক াবনভূিম বেল। 

১০)  াভািবক বাধ বলেত কী বােঝা?  
 উ রঃ  নদীর িন  গিতপথ দুই তীর  বরাবর নদীবািহত  পিল মাগত সি ত হয় য 
অেনকটা উঁচু বাঁেধর মেতা ভূিম প গঠন কের তােক াভািবক বাঁধ বা লিভ  বলা হেয় 
থােক। 

১১)  নদী ম  িক?  অথবা নদী ম  কােক বেল? 

 উ রঃ নদী যখন ঊ গিত পেথর  শষভােগ এবং  মধ  গিতপেথর থমভােগ েবশ কের  
তখন নদীর গিত বগ কেম যায়।  এই ােন নদীবািহত নুরী,  বািল, কাঁকড়  ভৃিত সি ত 
হেয়,  অসমান ধােপর সৃি  কের,  নদী উপত কায় গ ত এ ধরেনর  িব ীণ িসিঁড়র মত 
ধাপেক  নদী ম  বলা হয়। 

১২)  অ খুরাকৃিত দ বলেত কী বােঝা? 

 উ রঃ  িন  বােহ  দু   নদী বাঁক  পর েরর িনকটবত  হেল  নদী পুরেনা খাত ছের  নতুন 
খােত বািহত হয়।  পুরেনা  খাত  ঘাড়ার খুেরর মত দখেত হয় বেল এেক অ খুরাকৃিত 
দ বলা হয়। 

১৩)  নদী াস িক? 

 উ রঃ  কান জলিবভািজকার  দইু ঢাল থেক  উৎপ  পরবত  নদী  দপুােশর অনগুামী নদীেত 
এেস িমিলত হেল  য পরবত  নদী বিশ শি শালী স  মুেখর িদেক ত কের।  এইভােব  
জলিবভািজকার অন িদেক  অবি ত অেপ াকৃত দবুল পরবত  নদীর মধ  িদেয় অন   অনুগামী  
নদী েক যখন  শি শালী নদী   অিধ হণ বা াস কের তােক নদী াস বলা হয়। 

১৪)  িনক পেয়  িক?  
ভূ আেলাড়ন এর ফেল নদী পেথর উ ান হয় অথবা সমু  দেূর সের যাওয়ায় নদীর 
পুনেযৗবন লাভ ঘেট।  এে ে  এক  সাম স পূণ গিতপথ সৃি র জন  এক  নতুন নদীখােতর 
সৃি  কের।  যখােন পরুেনা নদীর সে  িমিলত হয়,  অথাৎ য িব ুেত পরুেনা ও নতুন  ঢােলর 
সংেযাগ ঘেট  সই িব ুেক িনক িব  ুবা িনক পেয়  বেল।  ভূ- কৃিতগত পাথেক র কারেণ 
এই ােন জল পাত সিৃ  হয়। 
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১৫)  আদশ নদী কােক বেল?  
 উ রঃ  সাধারণত য নদীর উ  বাহ  বা পাবত  বাহ,   মধ  বা সমভূিম বাহ ও  িন   
বা  ব ীপ বাহ  এই িতন  বাহই  সু- ভােব দখা যায়  তােক আদশ নদী বেল।  যমন 
ভারেতর গ া  এক  কৃত আদশ নদীর উদাহরণ। 

১৬)  ষ  ঘােতর সূ  িক? 

 উ র:  নদীর গিতেবগ বৃি  জিনত কারেণ বহন মতা সই অনুপােত বেড় যায়।  
সাধারণভােব নদীর গিতেবগ ি ণ বৃি  পেল তার বহন মতা 64 ন বেড় যায়।  নদীর 
গিত বগ ও বহন মতা বৃি র সূ  ক ষ  ঘােতর সূ  বলা হয়। 

১৭)  জলিবভািজকা বলেত কী বােঝা? 

 উ রঃ  পাশাপািশ অবি ত দু  নদী অববািহকা ক য উ ভূিম পৃথক কের রােখ,  তােক 
জলিবভািজকা বেল।  সাধারণত ভূপৃে র পবত ও মালভূিম িল  জলিবভািজকা িহেসেব ভূপৃে  
িবরাজ কের।  যমন-  এিশয়া মহােদেশর মধ ভােগ উ  পাবত  অ ল উ ভূিম পৃিথবীর 
বৃহ ম জলিবভািজকা। 

১৮)  ধারণ অববািহকা কােক বেল? 

 উ রঃ  নদীর উৎস অ েলর  অববািহকা ক ধারণ অববািহকা বলা হয়।  উৎস অ েলর 
িবিভ  ান থেক আগত িবিভ  ধারা যখন ধান নদীর সে  িমিলত হয় মলূ নদীর 
জলধারা বৃি  কের,  তখন নদীর  সই উৎস অ েলর অববািহকা ক  ধারণ অববািহকা বলা 
হেয় থােক।  এ  সাধারণত নদীর উ  বােহ দখা যায়।. 
১৯)  নদী অববািহকা কােক বেল? 

 উ র:  সাধারণত ধান নদী তার উপনদী ও শাখানদী িনেয় য অ েলর ওপর িদেয় 
বািহত হয়,  সই অ লেক নদী অববািহকা বেল।  এই অ েলর  ওপর িদেয় বািহত অন ান  
উপনদী ও শাখা নদীর বািহত জল,  ওই িনিদ  অ েলর   ধুেয় আসা জল,  এবং বৃি  ও বরফ 
গলা জল বহন কের  য অ ল,  সই অ ল ক নদী অববািহকা বেল।  দি ণ আেমিরকার 
আমাজন নদী অববািহকা পৃিথবীর বৃহ ম নদী অববািহকা। 

২০)  পযািয়ত নদী িক? 

 উ রঃ নদী তার গিতপেথর য় বহন ও অবে পণ কােজর মাধ েম সব রকেমর অস িত 
দরূ কের শষ পয  পিরণত পযায় এক  সংগিত বা সাম স পূণ ঢাল সৃি  কের।  নদীর এই 
ঢালেক পযািয়ত ঢাল  এবং এই ঢােল বািহত নদী ক পযািয়ত নদী বেল। 
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িবঃ ঃ নদীর িবিভ  কাজ ারা সৃ  ভূিম প, আমােদর আজেকর আ েকেলর এই 
ে া র েলা তির করেত আমােদর িকছু পাঠ বইেয়র সাহায  িনেত হেয়েছ,  তাই  মাধ িমক 
ভূেগাল িসেলবাস এর অ গত  নদীর িবিভ  কাজ ারা সৃ  ভূিম প এর  উ র েলা 
িনেয় আপনােদর কােরা যিদ কান রকম সমস া থেক থােক তাহেল িনি ধায় আমােদর সে  
যাগােযাগ ক ন আমরা আপনার সমস া দরূীকরেণ যথাসাধ  চ া করেবা।  ধন বাদ।  

 
 
 


