
ভাৰতবৰ্ষৰ ভগূ োল 

 

১) ভাৰতবৰ্ষৰ ভভৌগ ালিক অৱস্থানৰ লবৰ্গে লিখা। 

উত্তৰঃ এচিয়া পৃচিৱীৰ বৃহত্তম মহ়াদেশ। এই মহ়াদেশৰ েচিণ়াাংশত ভ়াৰতবৰ্ষ 
অৱচিত। ইয়াৰ উত্তদৰ সু-উচ্চ চহম়ালয পবষতম়াল়া আৰু িীন দেশ, েচিদণ 
ভ়াৰত মহ়াস়াগৰ আৰু শ্ৰীলাংক়া, পূদব বাংদগ়াপস়াগৰ আৰু ময়ানম়াৰ আৰু 
পচিদম আৰৱ স়াগৰ আৰু প়াচকস্ত়ান। ভ়াৰতৰ ভূ-খণ্ড উত্তৰ়া- েচিণ়াকক 
ক়াশ্মীৰৰ পৰ়া কুম়াচৰক়াকল আৰু পূব়া- পচিম়াকক অৰুণ়ািল প্ৰদেশৰ পূব 
প্ৰ়ান্তৰ পৰ়া দসৌৰ়াষ্ট্ৰকলদক চবসৃ্তত । এই দেদশ ৮°৪২৮' উত্তৰৰ পৰ়া ৩৭০°১৭' 

৫৩" উত্তৰ অিদৰখ়া আৰু ৬৮°৭' ৩৩" পূবৰ পৰ়া ৯৭°২৪' ৪৭" পূব 
দ্ৰ়াচিম়াদৰখ়াৰ ম়াজত অৱচিত। ২৩°৩০' উত্তৰ অিদৰখ়া ব়া ককষ টক্ৰ়াচন্ত 
দৰখ়া ভ়াৰতৰ দস়াোঁম়াদজচে গগদে। এই দৰখ়াই দেশখনক উত্তৰ আৰু েচিণ 
েুট়া সম়ান ভ়াগত চবভক্ত কচৰদে। ইয়াদৰ েচিণৰ ভ়াগদট়া পূদব 
বাংদগ়াপস়াগৰ আৰু পচিদম আৰৱ স়াগৰৰ ম়াজত অৱচিত। 

 

 

২)ভাৰতৰ উপকূি ভৰখাৰ মুঠ দৈৰ্ঘষয লকমান? 

উত্তৰঃ ভ়াৰতৰ উপকূল দৰখ়াৰ মুঠ গেিষয প্ৰ়ায ৬,১০০ চকদল়াচমট়াৰ। 

 

 

৩) ভাৰতৰ মুঠ স্থিসীমাৰ দৈৰ্ঘষয লকমান? 

উত্তৰঃ ভ়াৰতৰ মুঠ িলসীম়াৰ গেিষয গহদে ১৫,২০০ চকদল়াচমট়াৰ । 

 

 

৪) ভাৰতৰ ভূখণ্ড সম্পগকষ  এটি চমুগ াকা লিখা। 

উত্তৰঃ উত্তৰ়া- েচিণ়াকক ভ়াৰতবৰ্ষৰ ভূ-খণ্ড প্ৰ়ায ৩,২১৪ চকদল়াচমট়াৰ 
আৰু পূব়া- পচিম়াকক প্ৰ়ায ২,৯৩৩ চকদল়াচমট়াৰ চবসৃ্তত। পূদব 
বাংদগ়াপস়াগৰ, পচিদম আৰৱ স়াগৰ আৰু েচিদণ ভ়াৰত মহ়াস়াগৰৰ গসদত 
ভ়াৰতীয ভূ-ভ়াদগ প্ৰ়ায ৬,১০০ চকচলচমট়াৰ গেিষযৰ উপকূল সৃচি কচৰদে। 



এই উপকূল অঞ্চলদত ভ়াদলম়ান বন্দৰ গচ়ি উঠিদে। সুেীিষ উপকূল দৰখ়াৰ 
চনচিন়াকক ভ়াৰতৰ ভূ- খণ্ডই ইয়াৰ িুবুৰীয়া দেশসমূহৰ গসদত িল 
ভ়াদগদৰও সীম়াদৰখ়াৰ সৃচি কচৰদে। পচিদম প়াচকস্ত়ান, উত্তদৰ িীন, দনপ়াল 
আৰু ভূট়ান, পূদব িীন, েচিণ- পূবত ময়ানম়াৰ আৰু ব়াাংল়াদেশৰ লগত 
ভ়াৰতৰ মুঠ িলসীম়াৰ গেিষয গহদে ১৫,২০০ চকদল়াচমট়াৰ। 

 

 

 

৫) উত্তৰ ভাৰত আৰু ৈলিণ ভাৰতৰ নৈীসমূহৰ চালৰ া মূি পাৰ্ষকয 
লিখা। 

উত্তৰঃ 
        ১) উত্তৰ ভ়াৰতৰ নেীচবল়াকৰ উচ্চগচত, মধ্যগচত আৰু চনম্নগচত - 
এই চতচনট়া গচত স্পিকক িকুত পদৰ, চকন্তু েচিণ ভ়াৰতৰ নেীদব়াৰৰ 
দিত্ৰত এই চতচনট়া গচত স্পিকক দেখ়া ন়ায়ায। 

 

       ২)উত্তৰ ভ়াৰতৰ নেীদব়াৰ নবয দহ়াৱ়াৰ ক়াৰদণ এইদব়াৰৰ প়াৰত 
বহুদত়া ড়াঙৰ িহৰ- নগৰ গচ়ি উঠিদে। আনহ়াদত েচিণ ভ়াৰতৰ 
নেীচবল়াক নবয নহয ক়াৰদণ এই চবল়াকৰ প়াৰত ড়াঙৰ িহৰ- নগৰ 
দতদনেদৰ গচ়ি উঠ়া ন়াই। 

 

      ৩)উত্তৰ ভ়াৰতৰ নেী- অৱব়াচহক়াসমূহ পলসুৱ়া আৰু স়াৰুৱ়া দহ়াৱ়াৰ 
ব়াদব িন বসচতপূণষ, চকন্তু েচিণ ভ়াৰতৰ নেী অৱব়াচহক়াসমূহ চসম়ান 
স়াৰুৱ়া নহয। দসদয ত়াত জনবসচত দসদৰঙ়া দহ়াৱ়া দেখ়া য়ায। 

 

      ৪) উত্তৰ ভ়াৰতৰ নেীচবল়াকৰ গেিষয দবচে আৰু ইহোঁতৰ দম়াহন়াত 
চবসৃ্তত ব- দ্বীপ অঞ্চলৰ সৃচি গহদে। চকন্তু েচিণ ভ়াৰতৰ নেীচবল়াক 
তুলন়ামূলকভ়াদৱ েুটি আৰু ইহোঁতৰ চকেুম়ানৰ দম়াহন়া অঞ্চলত সৰু সৰু ব- 
দ্বীপ গঠিত গহদে। 

 

 



 

 

৬)ভাৰতৰ ভূ-প্ৰাকৃলতক ভা  ভকই া লক লক? 

উত্তৰঃ ভূ-প্ৰ়াকৃচতক গঠন আৰু গবচশিযৰ ওপৰত চভচত্ত কচৰ ভ়াৰতবৰ্ষক 
মুঠ ি়াচৰট়া ভূ-প্ৰ়াকৃচতক ভ়াগত ভগ়াব প়াচৰ। দসইদকইট়া হল - 

             ক) উত্তৰ চহম়ালয প়াবষতয অঞ্চল 

             খ) উত্তৰ ভ়াৰতৰ সমভূচম অঞ্চল 

             গ) েচিণ়াতয ম়ালভূচম অঞ্চল 

             ি) উপকূল অঞ্চল 

        ইয়াৰ উপচৰ বাংদগ়াপস়াগৰ আৰু আৰৱ স়াগৰত িক়া ভ়াৰতৰ অন্তগষত 
দ্বীপসমূহক দবদলগ ভূ-প্ৰ়াকৃচতক দগ়াট চহি়াদপ চবদবিন়া কচৰব প়াচৰ। 

৭) উত্তৰ ভাৰতৰ লহমািে পাবষতয অঞ্চিৰ দবলিষ্ট্য লিখা। 

উত্তৰঃ উত্তৰ ভ়াৰতৰ চহম়ালয প়াবষতয অঞ্চলৰ গবচশিযসমূহ তলত উদেখ 
কৰ়া হল - 

   চহম়ালয পৃচিৱীৰ সদবষ়াচ্চ পবষত। এই পবষতৰ বহুদত়া ঠ়াল- দঠঙুচল আদে। 
এই পবষতম়াল়া ভ়াৰতৰ ব়াচহদৰও দনপ়াল, ভূট়ান আৰু িীন দেশকলদক চবসৃ্তত 
গহ আদে। চহম়ালযৰ উচ্চ চশখৰদব়াৰ বৰদেদৰ আবৃত গহ ি়াদক। এই 
বৰেৰ পৰ়া তুৰ়্াৰ গনৰ সৃচি হয। চহম়ালয অঞ্চলত এদনকুৱ়া অসাংখয 
তুৰ়্াৰ গন দেখ়া য়ায। 

৮) উত্তৰ ভাৰতৰ সমভূলম অঞ্চিৰ দবলিষ্ট্য লিখা। 

উত্তৰঃ উত্তৰ ভ়াৰতৰ সমভূচম অঞ্চলৰ গবচশিযসমূহ তলত উদেখ কৰ়া হল- 

এই সমভূচমৰ প্ৰস্হ ঠ়াই দভদে দবদলগ দবদলগ দহ়াৱ়া দেখ়া য়ায। এই 
সমভূচম েচিণকল ঢ়াল দখ়াৱ়া আৰু ইয়াৰ ম়াটি স়াৰুৱ়া দহ়াৱ়াৰ ব়াদব ইয়াত 
জনবসচত িন। এই সমভূচম অঞ্চলদট়াদৱ ১.৭৫ ল়াখ বগষ চক চম আগুচৰ 
আদে। স়াৰুৱ়া ম়াটি আৰু সুিল য়াত়াযত বযৱি়াৰ ব়াদব এই সমভূচম 
জনবসচতপূণষ আৰু কৃচৰ্ দিত্ৰত আগব়ি়া। 

৯) ৈালিণাতয মািভূলম অঞ্চিৰ দবলিষ্ট্য লিখা। 

উত্তৰঃ ে়াচিণ়াতয ম়ালভূচম অঞ্চলৰ গবচশিযসমূহ হল - ই আকৃচতত চত্ৰভুজ 
এট়াৰ েদৰ। এই ম়ালভূচম অঞ্চলদট়া পুৰচণ কঠিন চশল়াদৰ গঠিত। ে়াচিণ়াতয 



ম়ালভূচম পচিমি়াট পবষতৰ ে়াদল ক্ৰদম ওখ আৰু পূবষি়াট পবষতৰ ে়াদল 
ি়াপৰ আৰু এঢলীয়া। এই ঢ়াল অনুসচৰ েচিণ ভ়াৰতৰ প্ৰ়ায আট়াইদব়াৰ 
নেী পচিমৰ পৰ়া পূবকল গব গগ বাংদগ়াপস়াগৰত পচৰদে। 

১০) উপকূি অঞ্চিৰ দবলিষ্ট্য উগেখ কৰা। 

উত্তৰঃ উপকূল অঞ্চলৰ গবচশিযসমূহ তলত উদেখ কৰ়া হল - 

ভ়াৰতৰ উপকূলীয সমতল অঞ্চল েীিল আৰু দঠক। ই েচিণ ভ়াৰতৰ 
আট়াইচবল়াক প্ৰধ়্ান নেীদয সৃচি কৰ়া সমভূচম আৰু ব- দ্বীপৰ দ্ব়াৰ়া 
গঠিত। দসদযদহ ই পচিম উপকূলতকক দবচে বহল আৰু স়াৰুৱ়া। এই 
উপকূলত চিলদক়া, দক়াল়াৰ আৰু পচলকত ন়াদম চতচনট়া হ্ৰে আদে। 

 

 


