
ভাৰতৰ জলবায ়ু 

 

১) ভাৰতৰ জলবায ়ুৰ ববশিষ্ট্য শলখা। 

উত্তৰঃ ভাৰতবৰ্ষ এখন শবিাল দেি। দেিখনৰ অঞ্চলভভভে জলবায ়ুৰ প্ৰধান উপাোন, 
দযভন - উত্তাপ, বায ়ুৰ চাপ, বতাহ আৰু আৰ্দ্ষতাৰ তাৰতম্য ঘভে। দেইবাভব এই দেিত 

নানা প্ৰকাৰৰ জলবায ়ু অন়ুভতূ হয । প্ৰধানকক দেিখনৰ শবিালতা, শবৰ়্ুৱৰ পৰা েূৰত্ব আৰু 

দম্ৌচ়ুম্ী বায ়ুৰ ওপৰভতই ইয়াৰ জলবায ়ুৰ শভন্নতা শনভষৰ কভৰ। অক্াাংি দভভে ঠাইেমূ্হৰ 

উত্তাপৰ তাৰতম্য ঘোৰ বাভবই জলবায ়ু দবভলগ দবভলগ হয । ভাৰতৰ ভ-ূ খণ্ড পবষত- 

পাহাৰ, ম্ালভূশম্, ম্ৰুভূশম্, েম্ভূশম্ আশে ভ-ূ প্ৰকৃশতভৰ গশঠত। এভন ভ-ূ প্ৰকৃশতভয়ই 

ঠাইশবলাকৰ ম্াজত উচ্চতাৰ পাৰ্ষকয আশন শেভে। এভক অক্াাংিত অৱশিত হভলও 

উচ্চতাৰ পাৰ্ষকযৰ বাভব ঠাইেমূ্হত উত্তাপ, বায ়ুৰ চাপ, বৰৰ়্ুণ আৰু আৰ্দ্ষতাৰ পশৰম্াণ 

কম্ দবশে হয । ফলত জলবায ়ু দবভলগ দবভলগ হয । 

  

২)ভাৰতৰ দম্ৌচ়ুম্ী বতাহৰ প্ৰভাৱ েম্পভকষ এো দোকা শলখা। 

উত্তৰঃ ভাৰতৰ জলবায ়ুত দম্ৌচ়ুম্ী বতাহৰ প্ৰভাৱ যভৰ্ষ্ট্। বেৰৰ শভন শভন ঋত়ুত শবভিৰ্কক 
গ্ৰীষ্ম আৰু িীতকালত দম্ৌচ়ুম্ী বতাহ বভল। গ্ৰীষ্মকালত েশক্ণ- পশিম্ দম্ৌচ়ুম্ী বতাহ 

আৰু িীতকালত উত্তৰ- পূৱ দম্ৌচ়ুম্ী বতাহ প্ৰবাশহত হয । েশক্ণ- পশিম্ দম্ৌচ়ুম্ী বতাহ 

আৰৱ োগৰৰ ওপভৰশে প্ৰবাশহত বহ ভাৰতত দোম্ায়। এই বতাহ েশক্ণ- পশিম্ শেিৰ 

পৰা অহাৰ বাভব ইয়াক েশক্ণ- পশিম্ দম্ৌচ়ুম্ী বতাহ দবাভল। আৰৱ োগৰৰ পৰা যভৰ্ষ্ট্ 

পশৰম্াভণ জলীয় ভাপ কশ  য াই অনা এই বতাভহ প্ৰৰ্ভম্ পশিম্ঘাে পবষতত বাধা পায । 

দতশতয়া ই ওপৰকল উশঠ িীতল হয  আৰু বৰৰ়্ুণ শেভয । এইেভৰ পশিম্ উপকূল অঞ্চলৰ 

কাংকন আৰু ম্ালৱাৰ উপকূলত বেশৰ ৩০০ দেশিশম্োৰতকক অশধক বৰৰ়্ুণ হয । এই 

বায ়ুভৰ এো অাংি পশিম্ঘাে পবষত পাৰ বহ বাংভগাপোগৰৰ ফাভল আগবাভে। 

বাংভগাপোগৰৰ ওপভৰশে আভহাোঁভত প়ুনৰ অশধক জলীয় ভাপ আহৰণ কশৰ ই অেম্ তৰ্া 

উত্তৰ- পূবষাঞ্চলত প্ৰভৱি কভৰ। এই বতাভহ দম্ঘালয  ম্ালভূশম্ত বাধাপ্ৰাপ্ত বহ প্ৰচ়ুৰ বৰৰ়্ুণ 

শেভয । এভনককভয় দম্ঘালয ৰ দচৰাপ়ুঞ্জীত বেশৰ প্ৰায  ১২৫০ দেশিশম্োৰ পযষন্ত বৰৰ়্ুণ হয । 

এই েশক্ণ- পশিম্ দম্ৌচ়ুম্ীৰ প্ৰভাৱভত অেম্ আৰু শহম্ালয়ৰ নাম্শন অঞ্চলত যভৰ্ষ্ট্ 

বৰৰ়্ুণ হয । উত্তৰ- পূব দম্ৌচ়ুম্ী বতাহ বাংভগাপোগৰৰ ওপভৰশে অগ্ৰেৰ হওোঁভত ই শকে়ু 

জলীয় ভাপ আহৰণ কভৰ। জলীয়ভাপয়ুক্ত এই বতাহ আশহ দযশতয়া পূবষঘাে পবষতত দঠকা 



খায  দতশতয া ভাৰতৰ পূব উপকূলত শবভিৰ্কক কৰম্ণ্ডল উপকূলত বৰৰ়্ুণ হয । দম্ৌচ়ুম্ী 

বতাহৰ ফলত দহাৱা বৰৰ়্ুণৰ বাভব িেযৰ উৎপােন বৃশি হয় আৰু দখশত- বাশত ভাল হয়। 

  

৩) ভাৰতৰ বৰৰ়্ুণ শবতৰণ েম্পভকষ এো আভাে শেয া। 

উত্তৰঃ বৰৰ়্ুণ শবতৰণ ভাৰতৰ েকভলা ঠাইভত এভক নহয । ভাৰতৰ বাশৰ্ষক গড় বৰৰ়্ুণৰ 
শবতৰণ উত্তৰ- পূবষাঞ্চলৰ শহম্ালয ৰ নাম্শন অাংি, দম্ঘালয  ম্ালভূশম্ৰ েশক্ণাাংি আৰু 

পশিম্ঘাে পবষতৰ পশিম্  ালত অশধক বৰৰ়্ুণ হয । অৰুণাচল প্ৰভেিৰ বশহঃ শহম্ালয় 

অঞ্চলত বৰৰ়্ুণ যভৰ্ষ্ট্ দহাৱা দেখা যায । ইয়াৰ শবপৰীভত ৰাজিানৰ ৰ্ৰ ম্ৰুভূশম্ আৰু 

ইয়াৰ োোঁশত- কাৰ্ৰীয া অঞ্চলত বেশৰ গভড় ৫০ দেশিশম্োৰভৰা কম্ বৰৰ়্ুণ হয । শকন্তু 

ব্ৰক্ষ্মপ়ুত্ৰ েম্ভূশম্ভক ধশৰ উত্তৰ ভাৰতৰ েম্ভূশম্ অঞ্চলত বৰৰ়্ুণ ম্ধযম্ীয া। 

 

  

 

৪)ভাৰতৰ উশিেেম্হূক দকইভাগত ভভগাৱা বহভে শলখা। 

উত্তৰঃ ভাৰতৰ উশিেেমূ্হক োধাৰণভত েয  ভাগত ভগাব পাশৰ। শচৰভেউজীয া উশিে, 

দম্ৌচ়ুম্ীয় উশিে, কাোঁইেীয া ম্ৰু উশিে, তৃণজাতীয় উশিে, ব- দ্বীপীয় উশিে আৰু পাবষতয 

উশিে। 

  

 

৫) ভাৰতৰ শচৰভেউজীয া উশিেৰ ববশিষ্ট্য শক? 

উত্তৰঃ শচৰভেউজীয া বনশন োধাৰণভত ওখ গে-গেশনৰ েম্শষ্ট্। এভন বভন ডাঠ অৰণয েশৃষ্ট্ 
কশৰভে। ইয়াৰ গেশবলাক ৪৫ শম্োৰ পযষন্ত ওখ হয । ওখ গেৰ উপশৰ দবত, বাোঁহ, দ োঁকীয া 

আৰু লতাজাতীয  চাপৰ উশিভো দেখা যায । বেভৰ দকাভনা ঋত়ুভত এইশবলাকৰ পাত 

নেভৰ। এই অৰণযত শিশু, চন্দন, ৰবৰ আশে ভাভলম্ান মূ্লযৱান গে দপাৱা যায । 

 

  

৬) ভাৰতৰ পাবষতয উশিেৰ ববশিষ্ট্য শলখা। 

উত্তৰঃ ভাৰতৰ পাবষতয উশিেৰ ববশিষ্ট্যেমূ্হ তলত উভেখ কৰা হল - 

ইয াত িাল গেভক ধশৰ ভাভলম্ান মূ্লযবান গে আভে। এই অঞ্চলত বাোঁহজাতীয় উশিে 

দবশেকক দেখা যায ।ইয়াৰ শঠক উত্তৰৰ ১০০০ শম্োৰৰ পৰা ২০০০ শম্োৰ উচ্চতাৰ পাবষতয 

অঞ্চলত বহল পাতৰ ওক আৰু েৰলজাতীয় দেউজীয া উশিে দপাৱা যায । উত্তৰ- 

পূবষাঞ্চলৰ পাবষতয অঞ্চলত অভৱভিয েৰল গে দবশেকক দেখা যায । তাভৰাপশৰ ১৬০০ 



শম্োৰৰ পৰা ৩০০০ শম্োৰ উচ্চতাত কাশ্মীৰ, শহম্াচল প্ৰভেি, উত্তৰাঞ্চল, োশজষশলাং আৰু 

শেশকম্ শহম্ালয  অঞ্চলত দেৱোৰুভক ধশৰ শবশভন্ন প্ৰজাশতৰ েৰল গেৰ অৰণয আভে। 

  

 

৭) ভাৰতৰ বতষম্ান জনোংখযা শকম্ান? ইয়াৰ ঘনত্ব শকম্ান? 

উত্তৰঃ ভাৰতৰ বতষম্ান জনোংখযা ১,২১০,৭২৬,৯৩২ জন। ইয়াভৰ ঘনত্ব প্ৰশত 

বগষশকভলাশম্োৰত ৩৮২ জন। 

  

 

৮) জনপ্ৰব্ৰজন দকইপ্ৰকাৰ আৰু শক শক? 

উত্তৰঃ জনপ্ৰব্ৰজনক আভযন্তৰীণ প্ৰব্ৰজন আৰু বাশহযকপ্ৰব্ৰজন শহচাভপ ভাগ কৰা হয়। 

ভাৰতত োংঘশেত দহাৱা আভযন্তৰীণ প্ৰব্ৰজন আন্তঃৰাশজযক প্ৰব্ৰজন আৰু ৰাজযৰ 

আভযন্তৰীণ প্ৰব্ৰজন শহচাভপ ভাগ কশৰব পাশৰ।  
  

 

৯) জন প্ৰব্ৰজন ফলত ভাৰতৰ প্ৰভাৱ পশৰভে ?  

উত্তৰঃ প্ৰব্ৰজন প্ৰভাৱ  ে়ুেূৰপ্ৰোশৰ। প্ৰব্ৰজন শবভিৰ্কক আন্ত: ৰাষ্ট্ৰীয  প্ৰব্ৰজন ভাৰতবৰ্ষৰ 

এো অনযতম্ প্ৰধান েম্েযাৰূভপ পশৰগশণত বহভে। প্ৰব্ৰজন ফলত দেিৰ োম্াশজক , 

আকননশতক, পাশৰভৱশিক  আৰু ৰাজকনশতক দক্এেমূ্কহল শকে়ুম্ান অ ৎপযপূণ পশৰবতষন 

আশনভে। প্ৰব্ৰজন দকইোম্ান শবভিৰ্ প্ৰভাৱ তলত শেয া হ'ল-  

    ক) প্ৰব্ৰজন ফলত দেিৰ জাশত , ধম্ষ আৰু ভাৰ্াৰ শভন্নতা বাশ  ভে আৰু ফলত 

বাভৰচহৰীয া োংস্কৃশত গ   বল উশঠভে।  

    খ) প্ৰব্ৰজন ফলত দেিৰ অৰ্ষকনশতক খগুৰ পশৰবতষন বহভে আৰু দবপাৰ-বাশণজয প্ৰোৰ 

ঘশেভে।  

    গ) প্ৰব্ৰজন দেিৰ তৰ্া ইয াৰ শবশভন্ন অঞ্চলৰ জনগাোঁৰ্শন েলশন কশৰভে। প্ৰব্ৰজন ফলত 

জনোংখযা বৃশি , ঘনত্ব শিশক্তৰ হাৰ েলশন বহভে।   

    ঘ) প্ৰব্ৰজন পতযক্ভাভৱ দেিৰ জনোংখযা বৃশিত অশৰহনা দযাগাই আশহভে। জনোংখযা 

বৃশিৰ ফলত দেিৰ নানা েম্েযাৰ েশৃষ্ট্ বহভে। দেিৰ ভূশম্েম্পেৰ ওপৰত অতযশধক দহোঁচা 

পশৰভে ,অৰণয আৰু আৰ্দ্ভূশম্ৰ  পশৰভৱিতম্ৰ শবশিত বহভে আৰু শনভয াগৰ েম্েযাৰ 

লগভত স্বািয আৰু শিক্াখগুভতা েম্েযাৰ েশৃষ্ট্ বহভে।  

    ঙ) প্ৰব্ৰজন ফলত দকশতয াবা উিৱ দহাৱা ধম্ষীয  আৰু োম্াশজক োংঘাভত োম্াশজক 

আৰু ৰাজকনশতক েম্েযাৰ েশৃষ্ট্ কশৰব পাভৰ।  



    চ) প্ৰব্ৰজনকাৰীেকভল নত়ুন ঠাই আৰু েম্াজত দকশতয াবা শম্শল যাব দনাৱাশৰ ম্ানশেক 

চাপত দভাভগ। 

   ে) প্ৰব্ৰজনৰ ফলত শবভিৰ্কক নগৰ অঞ্চলত শকে়ুম্ান বশি অঞ্চল গশ   উশঠভে। এভন 
বশি অঞ্চলেমূ্হত অস্বািযকৰ পশৰভৱি শবৰাজ কৰাৰ ফলত নগশৰয া পশৰভৱি প্ৰেূশৰ্ত বহ 

পশৰভে।  
  

১০) ভাৰতৰ অৰ্ষকনশতৰ ম্লূ ববশিষ্ট্যেম্হূ শলখা।  

উত্তৰঃ (ক)শনম্ন জনমূ্শৰ আয   

             (খ) জনমূ্শৰ আয  ম্ন্থৰ বৃশি  

             (গ) অতযশধক জনোংখযাৰ চাপ 

             (ঘ) েশৰৰ্দ্তা  

             (ঙ) কৃশৰ্ - শনভষৰিীলতা  

             (চ) বশধষত শনবন়ুৱা েম্েযা আৰু  

             (ে) পশৰকল্পনা শভশত্তক উন্নয ন।  
  

 

(১১) ভাৰতৰ দকন্দ্ৰীয  িাশেত অঞ্চল দকইো শক শক ? 

উত্তৰঃ ১) আন্দাম্ান আৰু শনভকাবৰ দ্বীপপ়ুঞ্জ , 

            ২) চণ্ডীগড , 

            ৩) শেেী  

            ৪) োৰ্দ্া আৰু নগৰ হাভভশল ,  

            ৫) ডম্ন আৰু শডউ , 

            ৬) লাক্াদ্বীপ , 

            ৭) পশণ্ডভচৰী।  
 

 

 

(১২) ভাৰতৰ বতষম্ান ৰাজয দকইখন আৰু শক শক নাম্ শলখা।  

উত্তৰঃ  ভাৰতৰ বতষম্ান ৰাজয ২৯ খন আৰু দেইভবাৰ হ'ল - অন্ধ্ৰপ্ৰভেি , অৰুণাচল 

প্ৰভেি , অেম্,  শবহাৰ, চশত্তিগড , দগাৱা , গুজৰাে , হাশৰয ানা , শহম্াচল প্ৰভেি, জম্ম়ু 

আৰু কাশ্মীৰ, ঝাৰখণ্ড , কণষােক , দকভৰলা, ম্ধযপ্ৰভেি, ম্হাৰাষ্ট্ৰ, ম্শণপ়ুৰ, দম্ঘালয  , 



শম্ভজাৰাম্, নাগাভলণ্ড, ওশড িা পঞ্জাৱ, ৰাজিান, শেশকম্, তাশম্লনাড়ু, দতভলাংগানা, শত্ৰপ়ুৰা, 

উওৰাখনণ্ড, উত্তৰ প্ৰভেি, পশিম্বাংগ।  
 

 

 

 

 

 

 

 


