
১ । অসমৰ ভূ - প্রাকৃতিক ভাগককইটা তক তক ?   

উত্তৰঃ অসমৰ ভূ- প্ৰকৃতিক প্ৰধানকক চাতৰটা ভাগি ভগাব 

পাতৰ, সসইককইটা হল- ক) ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপিযকা, খ) বৰাক 

উপিযকা, গ) কাতব ি মালভূতম, ঘ) বৰাইল আৰু দতিণৰ 

পব িিৰাতি। 

 

২। ব্রহ্মপুত্র উপিযকাৰ ভূ - প্রাকৃতিক অঞ্চলককইটা তক তক 

?  

উত্তৰঃ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপিযকাৰ ভূ- প্ৰাকৃতিক অঞ্চল সকইটা হল - 

উত্তৰ পাদকদি অঞ্চল, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ আৰু দতিণ পাৰৰ 

সমভূতম অঞ্চল, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্লাৱনভূতম আৰু চৰ চাপতৰ অঞ্চল, 

দতিণৰ পাদকদি অঞ্চল। 

 

 

৩। ব্রহ্মপুত্রৰ উত্তৰ আৰু দতিণ পাৰৰ প্রকিযককৰ 

চাতৰখনকক প্রধান উপকনৰ নাম তলখা ।  

উত্তৰঃ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ চাতৰখন উপকন - সসাৱণতিতৰ, 

ৰঙানদী, বুকৰ, বৰগাাং। 

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দতিণ পাৰৰ চাতৰখন উপকন - বুত়িতদতহাং, তদছাাং, 

তদকখৌ, জা াঁজী। 

 

 

৪ । ব্রহ্মপুত্রৰ সমভূতম অঞ্চলকটাৰ চমু বণ ণনা তদযা ।  

উত্তৰঃ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সমভূতম অঞ্চল বুতলকল ইযাৰ উত্তৰ আৰু 

দতিণ পাৰৰ সমভূতমকক বুজায। ইযাকৰ উত্তৰ পাৰৰ সমভূতম 

অঞ্চলকটা উত্তৰ পাদকদিৰ পৰা দতিকণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীকলকক 

আৰু দতিণ পাৰৰ সমভূতম অঞ্চলকটা দতিণৰ পাদকদিৰ পৰা 

উত্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীকলকক তবস্িৃি হহ আকছ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুপাৰৰ 

সমভূতম অঞ্চলকটা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইযাৰ অসাংখয উপকনকয উত্তৰ 

আৰু দতিণৰ উচ্চ অঞ্চলৰ পৰা কত়িযাই অনা তিল বাতল 

সবাকাৰ সগদ জমা হহ সষৃ্টি হহকছ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ আৰু দতিণ 



সমভূতম পলসুৱা মাষ্টটকৰ গষ্টিি আৰু সখতি বাতিৰ বাকব 

উপকযাগী। ইযাি জনবসতি ঘন আৰু যািাযি বযৱস্থা উন্নি। 

উত্তৰ পাৰৰ সমভূতম অঞ্চলকটা নামতন অাংিি গকে প্ৰায ৩০ 

তককলাতমটাৰ বহল আৰু উজতন অাংিি সিক গকে প্ৰায ১০ 

তককলাতমটাৰ বহল। আনহাকি, দতিণ পাৰৰ সমভূতম অঞ্চলকটা 

সমঘালয মালভূতমৰ তবস্িৃতিৰ বাকব কামৰূপ, সগাৱালপাৰা আৰু 

ধুবুৰী জজলাি গে তহচাকপ সকৱল প্ৰায ৫ তককলাতমটাৰ 

বহল। উত্তৰ পাৰৰ দকৰই দতিণ পাৰৰ সমভূতম অঞ্চলকটা 

জনবসতি ঘন। সাৰুৱা ভূতমৰ বাকব ইযাি সখতি বাতি ভাল হয 

আৰু যািাযি বযৱস্থাও উন্নি হহকছ। 

 

 

 

৫ ৷ ব্রহ্মপুত্রৰ প্রাৱনভূতম অঞ্চলকটাৰ চমু বণ ণনা তদযা ।  

উত্তৰঃ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ আৰু দতিণ পাৰৰ সমভূতম অঞ্চল দুটাৰ 

মাজি অৱতস্থি মাকজ সমকয অথবা সঘকন বানপানী সহাৱা 

অঞ্চলকটাৰ লগকি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু ইযাৰ বুকুৰ চৰ চাপতৰ 

অঞ্চলকটাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্লাৱনভূতম বুতল জনা যায। এই প্লাৱনভূতম 

অৱকিয সককলা িাইকি সমাকন বহল নহয। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰি 

িাকয িাকয অৱতস্থি তিলা আৰু নদীৰ পাৰি সগদ জমা হহ সষৃ্টি 

সহাৱা িটবান্ধৰ বাকব তকছুমান িাইি প্লাৱনভূতমৰ প্ৰস্হ হ্ৰাস 

হহকছ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ তবকিষকক সধমাজজ আৰু বৰকপটা 

জজলাৰ প্লাৱনভূতম অঞ্চলি অসাংখয তবল আৰু জলািযৰ সষৃ্টি 

হহকছ। আনহাকি দতিণ পাৰৰ প্লাৱনভূতম িুলনামূলকভাকৱ 

সিক। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সুাঁতিকবাৰক সামতৰ ইযাৰ মাজৰ চৰ চাপতৰ 

অঞ্চলকটাক সজিয প্লাৱনভূতম বুতল সকাৱা হয। 

 

 

 

 

৬ ৷ মাজুলীৰ ভভৌগাক তলক অৱস্থান আৰু সৃষ্টি সম্পককণ 

তলখা ।  



উত্তৰঃ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনৰ তবিালিা আৰু ইযাৰ সজিয খনন, 

পতৰবহন আৰু অৱকিপন প্ৰজিযাৰ বাকব ই স্বাভাতবককি অতস্থৰ 

আৰু ইযাৰ সুাঁতিকবাকৰ সঘকন গতি সলাই থাকক। ব্ৰহ্মপুত্ৰ 

নদীখকন সষৃ্টি কৰা গৰাখহনীযা আৰু বানপানী অসমৰ জলন্ত 

সমসযাৰূকপ পতৰগতণি হহকছ। নদীখনৰ বুকুি প্ৰায ৬০০ সৰা 

অতধক সৰু বৰ আকাৰৰ বাতলচৰ আকছ। এই বাতলচৰকবাৰৰ 

তকছুমান স্থাযী আৰু তকছুমান অধ িস্হাযী আৰু সবতছভাকগই 

অস্থাযী। নদীৰ বুকুি চতল থকা খনন, পতৰবহন আৰু অৱকিপন 

প্ৰজিযাৰ উপতৰও বানপানীৰ প্ৰভাৱি এই চৰকবাৰৰ আকাৰ, 

আকৃতি আৰু অৱস্থানৰ সলতন হহ থাকক। একনদকৰই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ 

বুকুি মাজলুী নদী দ্বীপৰ সষৃ্টি হহকছ। ই পতৃথৱীৰ তভিৰকি 

অনযিম বৃহৎ নদী দ্বীপ বুতল জনাজাি। ২০১১ চনৰ সলাকতপযল 

অনসুতৰ প্ৰায ১.৬৮ লাখ জনসাংখযাৰ বসতিস্থল মাজলুীকয প্ৰায 

৪২২ বগ িতককলাতমটাৰ মাষ্টটকাতল জতুৰ আকছ আৰু ইযাক বিিমান 

এখন জজলা তহচাকপ সঘাষণা কৰা হহকছ। বানপানী আৰু 

গৰাখহনীযাৰ সমসযাই মাজলুীৰ জনজীৱন তবপয িস্ত কতৰ 

সপলাইকছ। গৰাখহনীযাৰ ফলি মাজলুীৰ মাষ্টটকাতল বছতৰ কতম 

হগ আকছ । 

 

 

 

 

৭) বৰাক উপিযকাৰ চাতৰসীমা আৰু ববতিিয চমুকক বণ ণনা 

কৰা। 

উত্তৰঃ ব্ৰহ্মপুত্ৰি উপিযাকাৰ দকৰ বৰাক উপিযকাকটাও 

অসমৰ এটা অনযিম গুৰুত্বপূণ ি ভূ- প্ৰাকৃতিক অঞ্চল। বৰাক 

উপিযকাকটা বৰাক সমভূতম আৰু ইযাৰ সাংলগ্ন উত্তৰ আৰু 

দতিণৰ পাদকদি অঞ্চলৰ দ্বাৰা গষ্টিি হহকছ। বৰাক নদীখকন 

অসমি পূবৰ পৰা পজিমকল কাছাৰ জজলাৰ মাকজকৰ আৰু 

হাইলাকাজি আৰু কতৰমগঞ্জ জজলাৰ উত্তৰ সীমাকযতদ প্ৰায ২২৫ 

তককলাতমটাৰ হব হগকছ। বৰাক আৰু ইযাৰ উপকনকবাকৰ উত্তৰ 



আৰু দতিণৰ উচ্ছ অঞ্চলৰ পৰা কত়িযাই অনা পলস জমা হহ 

বৰাক সমভূতম সষৃ্টি কতৰকছ। এই সমভূতমক কাছাৰ সমভূতম 

বুতলও জনা যায। ইযাৰ উত্তৰ, দতিণ আৰু পূব তদিি পব িি- 

পাহাকৰ আগুতৰ আকছ। উত্তৰ ফাকল সমঘালয মালভূতম আৰু 

উত্তৰ কাছাৰ পাব িিয জজলাৰ বৰাইল পব িিৰাতি আকছ, পূবফাকল 

মতণপুৰৰ পাহাৰীযা অঞ্চল আৰু দতিণফাকল তমকজা পব িি 

অৱতস্থি। অকৱকিয পজিমফাকল এই সমভূতম বাাংলাকদিৰ তচকলট 

জজলাৰ কুতছযাৰা- সুৰমা নদীৰ সমভূতমৰ লগি তমতলি হহকছ। 

 

 

 

 

৮)কাতব ণ মালভূতমৰ চাতৰসীমা আৰু ববতিিয চমুকক বণ ণনা 

কৰা। 

উত্তৰঃ উৎপতত্ত আৰু ভূ- িাতত্বক গিনৰ ফালৰ পৰা কাতব ি 

মালভূতম সমঘালয মালভূতমৰ অাংিতবকিষ বুতল কব পাতৰ। কাতব ি 

মালভূতমক কতপলী উপিযাকাই পূব আৰু পজিম দুটা খণ্ডি 

তবভক্ত কতৰকছ। ইযাকৰ পূব খণ্ডকটাকৱ সৰাংমা পাহাৰক সামতৰ হল 

কাতব ি আাংলাং জজলাৰ তিফু আৰু সবাকাজান মহকুমাি তবস্িৃি 

হহ আকছ। এই খণ্ডকটা পজিমৰ খণ্ডকটািকক আকাৰি প্ৰায 

দুগুকন িাঙৰ। আনহাকি পজিমৰ খণ্ডকটাকৱ কাতব ি আাংলাং 

জজলাখনৰ হামকৰণ মহকুমাকটা সামতৰ হলকছ। দতিণ- পজিমৰ 

পৰা উত্তৰ- পূবকল িাল সখাৱা এই খণ্ডকটাৰ গে উচ্চিা হহকছ 

৯০০ তমটাৰ। কতপলী আৰু বৰাপানী নদী আৰু ইহাঁিৰ 

উপকনতবলাকৰ  দ্বাৰা এই পজিম খণ্ডকটাৰ ভূ- আকৃতি গ়ি হল 

উষ্টিকছ। 

 

 

 

৯) বৰাইল আৰু দতিণৰ পব ণিৰাতিৰ ববতিিয চমুকক বণ ণনা 

কৰা। 



উত্তৰঃ বৰাইল আৰু দতিণৰ পব িিৰাতি নাগাকলণ্ডৰ টুকৱনচাঙৰ 

পৰা পজিমৰ ফাকল তবস্িৃি সহাৱা বৰাইল পব িিৰ একাাংি 

অসমৰ তিমা হাচাও জজলাি প্ৰসাতৰি হহ আকছ। বৰাইল পব িকি 

প্ৰকৃিকি নগাপব িি আৰু পজিমৰ সমঘালয মালভূতমক সাংকযাগ 

কতৰকছ আৰু লগকি উত্তৰ কাছাৰ পাব িিয অঞ্চলক দুটা অাংিি 

ভাগ কতৰকছ। ইযাকৰ উত্তৰ ফাকল িাল সখাৱা অাংিকিা ব্ৰহ্মপুত্ৰ 

উপিযকাৰ অন্তগিি আৰু দতিণৰ ফাকল িাল সখাৱা অাংিকিা 

বৰাক উপিযকাৰ অন্তগিি হহকছ। উত্তৰ ফাকল িাল সখাৱা 

অাংিকিা দতিণৰ ফাকল িাল সখাৱা অাংিকটািকক 

িুলনামূলকভাকৱ চাপৰ। 

 

 

 

১০) অসমৰ জলবায ু ভকান ভেণীৰ অন্তগিণ? ইযাৰ 

ববতিিয সম্পককণ চমুকক তলখা। 

উত্তৰঃ অসমখন সভৌকগাতলকভাকৱ উপিান্তীয সমৌচুমী 

জলবাযুৰ অন্তগিি। 

        অসমি বছৰকটাৰ গ্ৰীষ্মকালি অতিপাি বষৃ্টি, িীিকালি 

শুষ্ক অৱস্থা আৰু প্ৰায সককলা সমযকি অিযাতধক আৰ্দ্িিা আৰু 

িুলনামূলকভাকৱ তকছু তনম্ন উষ্ণিা তবৰাজ ককৰ। অসমৰ 

জলবাযু মূলিঃ সমৌচুমী বিাহৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱাতিি যতদও 

ৰাজযখনৰ সভৌগতলক হবতচত্ৰযই ইযাৰ জলবাযু যকথি হবতচত্ৰযময 

কতৰ িুতলকছ। সভৌগতলক অৱস্থান, ভূ- প্ৰকৃতি, আৰৱ সাগৰ, 

বাংকগাপসাগৰ, ভাৰি মহাসাগৰৰ জলভাগ আৰু দতিণ- পজিম 

আৰ্দ্ি সমৌচুমী বাযুপ্ৰবাহ আতদৰ িাৰিমযৰ বাকব ৰাজযখনৰ 

জলবাযুৰ হবতিিয সককলাকি একক নহয। ঋিুকভকদ উত্তৰ- 

পজিম ভাৰি ভূ- খণ্ডৰ পতৰৱতিিি বাযু চাপৰ প্ৰভাকৱা অসমৰ 

জলবাযুি পকৰ। ইযাকৰাপতৰ স্থানীয ভাকৱ প্ৰবাতহি পাব িিয বিাহ, 

উপিযকা বিাহ আৰু নদ- নদী িথা অনযানয জলভূতমৰ 

উপতস্থতিকয স্থানীয পয িাযি জলবাযুৰ হবতিিযি যকথি প্ৰভাৱ 

সপলায। সাধাৰণকি গ্ৰীষ্ম কালি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক 



উপিযকাৰ সমভূতম অঞ্চলৰ বাযু ইযাৰ কাষৰীযা পাহাৰীযা 

অঞ্চলৰ িুলনাি তকছু উষ্ণ হহ থাকক। 

 

 

 

১১) গ্ৰীষ্মকালি অসমি বৰষুণ ভ াৱাৰ মূল কাৰণ তক?  

উত্তৰঃ অসমৰ গ্ৰীষ্মকালৰ বৰষুণ তবকিষকক আৰ্দ্ি দতিণ- 

পজিম সমৌচুমী বিাহৰ হিকলাৎকিপন আৰু চিবাি প্ৰজিযাৰ 

জতৰযকি সষৃ্টি হয। একয হল অসমি বৰষুণ সহাৱাৰ মূল কাৰণ। 

 

 

 

১২) অসমৰ জলবাযৰু প্রভাৱ ভপকলাৱা ভভৌকগাতলক 

কাৰকসমূ  চমুকক আকলাচনা কৰা। 

উত্তৰঃ অসম সভৌকগাতলক ভাকৱ উপিান্তীয সমৌচুমী  জলবাযুৰ 

অন্তগিি ।ব্ৰহ্মপতু্ৰ আৰু বৰাক উপিযকাৰ উত্তৰ আৰু পূকব 

তবস্িৃি তহমালয পব িিকেণী আৰু ইযাৰ িাল- সিঙুতলকয 

গ্ৰীষ্মকালি দতিণ- পজিম তদিৰ পৰা প্ৰবাতহি উষ্ণ িথা আৰ্দ্ি 

সমৌচুমী বিাহক বাধা প্ৰদান ককৰ। লগকি এই পব িিকেণীকয 

িীিকালি িীব্বি মালভূতম তদিৰ পৰা ভাৰিবষ িৰ ফাকল 

প্ৰবাতহি অতি িাণ্ডা বিাহৰ তবপদৰ পৰাও ৰাজযখনক ৰিা 

ককৰ। আনহাকি গ্ৰীষ্ম কালি দতিণ- পজিম সমৌচুমী বিাকহ 

কত়িযাই অনা িাৱকৰ সমঘালয মালভূতমকক ধতৰ দতিণৰ 

পাহাৰীযা অঞ্চল অতিিম কতৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপিযকাৰ তবকিষকক 

উত্তৰ- পূব অাংিি যকথি বৰষুণৰ সষৃ্টি ককৰ। ইযাকৰাপতৰ বৰাক 

উপিযকাৰ প্ৰায তিতনওকাকষ থকা পাহাৰীযা অঞ্চলি দতিণ-

পজিম সমৌচুমী বিাকহ বাধাপ্ৰাপ্ত হহ বৰাক সমভূতম অঞ্চলকিা 

যকথি পতৰমাকণ বৰষুণ তদকয। পাহাৰৰ অনুবাি িালি তবকিষকক 

কাতব ি পাহাৰৰ পূবফাকল িথা তিমা হাছাও পাহাৰৰ উত্তৰ আৰু 

পূবফাকল বৰষুণৰ পতৰমাণ যকথি হ্ৰাস পায। একক কাৰণকি 

নগা াঁও জজলাৰ দতিণ অাংিকিা বৰষুণ যকথি কম হয। অসমৰ 

গ্ৰীষ্মকালৰ বৰষুণ তবকিষকক আৰ্দ্ি দতিণ- পজিম সমৌচুমী 



বিাহৰ হিকলাৎকিপন আৰু চিবাি প্ৰজিযাৰ জতৰযকি সষৃ্টি 

হয। শুষ্ক উত্তৰ- পূব সমৌচুমী বিাকহ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু ইযাৰ 

উপকন সমূহৰ পৰা তকছু জলীযবাষ্প গ্ৰহণ কতৰ িীিকালি 

সকতিযাবা অসমৰ দতিণ- পজিম অাংিি তকছু পতৰমাকণ বৰষুণ 

তদকয। ৰাজযখনৰ এক সুকীযা ভূ- প্ৰকৃতি িথা অৱতস্থতি আৰু 

ইযাৰ কাষৰীযা পাব িিয ভূতমৰ প্ৰভাকৱ বৰষুণৰ তবিৰণৰ িাৰিময 

ঘটায। সাধাৰণকি পাহাৰীযা িথা ইযাৰ পাদভূতম অঞ্চলি বৰষুণ 

সবতছকক হয। 

 

 

 

 

১৩) অসমৰ প্রধান  ঋিু ভকইটা তক তক? ঋিুকভকদ উষ্ণিা 

আৰু বৰষুণৰ তবিৰণ সম্পককণ চমুকক তলখা। 

উত্তৰঃ অসমৰ প্ৰধান ঋিু সকইটা হ'লঃ প্ৰাক সমৌচুমী, সমৌচুমী, 

প্ৰিযাৱতিিি সমৌচুমী আৰু শুষ্ক িীিকাল। 

    প্ৰাক সমৌচুমী কালৰ সমযকছাৱাি পুৱাৰ ভাগ আবাদমযক, 

উষ্ণ দুপৰীযা, পতৰোন্ত আকবতল আৰু সতন্ধযা বা ৰাতিৰ ভাগি 

হিাকি সকতিযাবা অতিকম সমযৰ বাকব তবজলুী সিকৰকণীকৰ 

বৰষুণ হয। সময অতিিম কৰাৰ লকগ লকগ এই কালকছাৱাি 

তকছু সঘকন সবতছ মাত্ৰাি বৰষুণ হবকল ধকৰ । 

িীিকালৰ তপছকিই প্ৰাক সমৌচুমী কাল আকহ 

বাকব আৰম্ভতণকৰ পৰা লাকহ লাকহ বাযুমণ্ডলৰ 

উষ্ণিা বজৃি পাবকল ধকৰ। অসমি এই প্ৰাক 

সমৌচুমীকালৰ সমযি বসন্ত ঋিু তবৰাজ ককৰ। 

    সমৌচুমীকাল জনু মাহৰ আৰম্ভতণৰ পৰা সছকপ্তম্বৰ মাহৰ 

সিষকলকক তবৰাজ ককৰ। এই সমযকছাৱাি দতিণ- পজিম 

সমৌচুমী বাযুপ্ৰবাহৰ প্ৰভাৱি ৰাজযখনৰ (অসম) তবতভন্ন িাইি 

প্ৰায অতবৰিভাকৱ মধযমীযাৰ পৰা অতি সবতছ পতৰমাকণ বৰষুণ 



হয। এই কালকছাৱাি জনু, জলুাই আৰু আগি মাহি সব িাতধক 

বষৃ্টিপাি হয। 

      প্ৰিযাৱতিিি সমৌচুমী কালি বষ িাকাল সিষ সহাৱাৰ ফলি 

উষ্ণিা আৰু বষৃ্টিপাি হ্ৰাস পায। উষ্ণিা হ্ৰাস সপাৱাৰ ফলি 

ৰাজযখনৰ বাযুৰ চাপ বজৃি পাবকল ধকৰ আৰু সসকয বাযুৰ প্ৰবাহ 

সম্পূণ ি ওকলাটা হহ উত্তৰ- পূবৰ পৰা দতিণ- পজিম তদিকল হয। 

এই সমযকছাৱাি উষ্ণিা হ্ৰাস সপাৱাৰ ফলি ৰাতি আৰু সপাৱাৰ 

ভাগি কুাঁ ৱলী পকৰ। 

     অসমি িীিকালৰ হবতিিয হল তনম্ন উষ্ণিা, পুৱাৰ ভাগি 

ঘন কুাঁ ৱলী আৰু বৰষুণৰ অভাৱি এক অতি শুষ্ক অৱস্থা। সসকয 

বছৰকটাৰ তিকচম্বৰ আৰু জানুৱাৰী এই দুমাহ অতি শুকান আৰু 

জানুৱাৰী মাহকটা অতিপাি িাণ্ডা হয। 

 

 

১৪) অসমৰ সকব ণাচ্চ আৰু সব ণতনম্ন বৰষুণ ভ াৱা ঠাই দখুনৰ 

নাম আৰু বৰষুণৰ পতৰমাণ তলখা। 

উত্তৰঃ অসমৰ সকব িাচ্চ বৰষুণ সহাৱা িাই আৰু বৰষুণৰ পতৰমাণ 

- উত্তৰ লতখমপুৰ, প্ৰতি সছতিতমটাৰি ৩৩৫। 

অসমৰ সব িতনম্ন বৰষুণ সহাৱা িাই আৰু বৰষুণৰ পতৰমাণঃ 

লামতিাং, প্ৰতি সছতিতমটাৰি ১২৯। 

 

 

 

১৫) অসমৰ সককলা ঠাইি সমান পতৰমাকণ তকয বৰষুণ 

ন য?  

উত্তৰঃ অসমৰ এক সুকীযা ভূ- প্ৰকৃতি িথা অৱতস্থতি আৰু 

ইযাৰ কাষৰীযা পাব িিয ভূতমৰ প্ৰভাকৱ বৰষুণৰ তবিৰণৰ িাৰিময 

ঘটায। সসইবাকব অসমৰ সককলা িাইকি সমান বৰষুণ নহয। 

 

 

১৬) অসম বৰষুণৰ স্থাতনক তবিৰণ সম্পককণ চমুকক তলখা। 



উত্তৰঃ অসমৰ তবতভন্ন িাইৰ বৰষুণৰ পতৰমাণ অধযযন কতৰকল 

সদখা যায সয ৰাজযখনি বৰষুণৰ স্থাতনক িাৰিময উকেখনীয। 

ৰাজযখনৰ এক সুকীযা ভূ- প্ৰকৃতি িথা অৱতস্থতি আৰু ইযাৰ 

কাষৰীযা পাব িিযভূতমৰ প্ৰভাকৱ বৰষুণৰ তবিৰণৰ িাৰিময ঘটায। 

সাধাৰণকি পাহাৰীযা িথা ইযাৰ পাদভূতম অঞ্চলি বৰষুণ 

সবতছকক হয। ইযাকৰাপতৰ উজতন অসমৰ তিতনচুকীযা, 

তিব্ুগে, সধমাজজ, লতখমপুৰ আৰু তিৱসাগৰ জজলা, নামতন 

অসমৰ সকাকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী জজলা আৰু দতিণ অসমৰ 

কাছাৰ, কতৰমগঞ্জ আৰু হাইলাকাজি জজলাি বছতৰ ২৫০ 

সছতিতমটাৰিকক অতধক বৰষুণ হয। আনহাকি মধয অসমৰ 

নগাওাঁ আৰু কাতব ি আাংলাং জজলাি বৰষুণৰ পতৰমাণ যকথি কম। 

উকেখকযাগয সয নগাওাঁ জজলাৰ লাংকা - লামতিাং অঞ্চলি বছতৰ 

সকৱল ১২৯ সছতিতমটাৰ পয িন্ত হয। 

 

 

 

১৭) অসমি ভপাৱা মৃতিকাৰ প্রকাৰসমূ  চমু বণ ণনা তদযা। 

উত্তৰঃ অসমি সপাৱা মতৃওকাকবাৰক চাতৰপ্ৰকাকৰ ভগাব পাতৰ। 

সযকন - 

১) পলসুৱা মতৃওকা,  

২) তগতৰপদ মতৃওকা,  

৩) পাহাৰীযা মতৃওকা,  

৪) কাংকৰ মতৃওকা । 

 

১) পলসুৱা মৃতিকাঃ এই মতৃওকা মধযমীযা ভাকৱ িাি আৰু 

সদখাি সধাৱা বৰণীযা। মূলিঃ বাতল আৰু পলস সবাকাকৰ গষ্টিি 

এই মতৃওকা সামানযভাকৱ অম্লীয। এই মতৃওকা সাধাৰণকি 

ফছ্ফতৰক এতচি, নাইট্ৰকজন আৰু তহউমাচ প্ৰায নাথাকক বুতলকয 

কব পাতৰ। 

২) তগতৰপদ মৃতিকাঃ তগতৰপদ মতৃওকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপিযকাৰ 

উত্তৰ তহমালয পাদকদিৰ সিক তগতৰপদ অঞ্চলি সপাৱা যায। 



তগতৰপদ অঞ্চলকিা িাৱৰ আৰু িৰাই অঞ্চলৰ দ্বাৰা গষ্টিি। এই 

মতৃওকাৰ িাি স্তৰ আকছ। আনহাকি িাৱৰ অঞ্চলৰ দতিণৰ 

িৰাই অঞ্চলৰ মতৃওকা পানীকৰ সাংপকৃ্ত হহ থাকক আৰু ইযাি ওখ 

ঘা াঁহ জািীয উজিদ সদখা যায। 

৩) পা াৰীযা মৃতিকাঃ পাহাৰীযা মতৃওকা সাধাৰণকি অসমৰ 

দতিণাাংিৰ পাহাৰীযা অঞ্চলি সপাৱা যায। এই মতৃওকাৰ উব িৰিা 

িাইকভকদ সবকলগ সবকলগ। নাইট্ৰকজন আৰু হজতৱক পদাথ ি এই 

মতৃওকাি যকথি পতৰমাকণ থাকক। প্ৰাকৃতিক গিন আৰু 

ৰাসাযতনক গুণাগুণৰ তভতত্তি এই মতৃওকাক দুই প্ৰকাকৰ ভগাব 

পাতৰ - ৰঙা বাতলযা মতৃওকা আৰু ৰঙাপলসুৱা মতৃওকা। 

৪) কংকৰ মৃতিকাঃ প্ৰায সমগ্ৰ তিমা হাছাও জজলা আৰু কাতব ি 

মালভূতমৰ দতিণৰ তকছুমান িাইি সপাৱা যায। িাকৰাপতৰ কাতব ি 

আাংলাং জজলাৰ হামকৰণ মহকুমাৰ পূব সীমান্তি, সগালাঘাট 

জজলাৰ দতিণ সীমান্তি আৰু বৰাক সমভূতমৰ উত্তৰ অাংিি 

থকা বৰাইল পব িিৰ পাদকদিি এই মতৃওকা সপাৱা যায। এই 

মতৃওকা সাধাৰণকি কলা বৰণীযা আৰু ইযাৰ গিন প্ৰধানকক 

বাতলঅাঁহীযা। ইযাি নাইট্ৰকজন, পচাছ, ফিফতৰক এতছি আৰু 

চূণ কম পতৰমাকণ থাকক। 

 

 

 

১৮) অসমি মৃতিকাৰ অৱিযৰ কাৰণসমূ  তক তক?  

উত্তৰঃ অসমি মতৃওকা তকছুমান প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱ সৃি 

কাৰকৰ দ্বাৰা আিান্ত হহকছ। প্ৰাকৃতিক কাৰক তবলাকৰ তভিৰি 

পাহাৰৰ িালি প্ৰাকৃতিক কাৰণি সহাৱা ভূতমিয, সমভূতম আৰু 

তনম্নভূতম অঞ্চলি সষৃ্টি সহাৱা জলবন্ধন সমসযাই প্ৰধান। 

মানৱসিৃ কাৰককবাৰৰ তভিৰি হ'লঃ  

ক) গছ- গছতন কটাৰ ফলি বজৃি সপাৱা পষৃ্ঠ জলপ্ৰবাহৰ দ্বাৰা 

সহাৱা পষৃ্ঠ মতৃওকা িয। 

খ) এিলীযা ভূতমি অকবজ্ঞাতনক ভাকৱ মাষ্টট চহাই সখতি কৰা। 

গ) পাহাৰীযা অঞ্চলি কৰা ঝুম সখতি। 



ঘ) মানুহৰ বসতি িথা অনযানয কায িৰ দ্বাৰা উিৱ সহাৱা কৃজত্ৰম 

জলবন্ধন সমসযা। 

ঙ) অতধক িসয উৎপাদনৰ বাকব সখতি পথাৰি অিযাতধক 

মাত্ৰাি ৰাসাযতনক সাৰ প্ৰকযাগ আতদকয প্ৰধান। 

 

 

১৯)বিণমান অসমৰ জনসংখযা তকমান?  

উত্তৰঃ  বিিমান অসমৰ জনসাংখযা ৩১.১৬ তনযুি। 

 

 

২০) অসমৰ অৰণযসমূ ক তক তক ভাগি ভগাব পাতৰ?  

উত্তৰঃ অসমৰ অৰণযক পাচাঁ টা প্ৰধান ভাগি ভাগ কতৰব পাতৰ - 

ক) িান্তীয তচৰকসউজীযা অৰণয,  

খ) িান্তীয আৰ্দ্িপণ িপািী অৰণয,  

গ) িান্তীয অধ িতচৰকসউজীযা অৰণয,  

ঘ) হনপৰীযা অৰণয,  

ঙ) িান্তীয শুষ্ক বা শুকান পণ িপািী অৰণয। 

 

 

২১) বষ ণাৰণয কাক ভবাকল? অসমৰ বষ ণাৰণযৰ ববতিিয 

তলখা। 

উত্তৰঃ ৰাজযখনৰ অতি সবতছ বৰষুণ সহাৱা িাইকবাৰি এই অৰণয 

সদখা যায। বাতষ িক বষৃ্টিপািৰ পতৰমাণ ৩০০ সছতিতমটাৰ বা 

িাকিাকক সবতছ সহাৱা িাইি এই অৰণয সপাৱা যায বাকব ইযাক 

বষ িাৰণয বুতলও সকাৱা হয। 

         বষ িাৰণয অৰণয তিতন িৰপীযা সহাৱাকটা পতৰলতিি হয। 

প্ৰথকম িৰপকটা অতি ওখ গছৰ দ্বাৰা গষ্টিি। অসমৰ বষ িাৰণয 

অৰণযি সহাকলাাং, সমকাই আতদ অতি ওখ গছ সপাৱা যায। 

ইযািকক তকছু কম ওখ গকছ তদ্বিীযকটা িৰপ গিন ককৰ। এই 

িৰপি সাধাৰণকি নাহৰ, তচযা নাহৰ, আমাতৰ আতদ গছ সদখা 

যায। এককবাকৰ িলৰ িৰপি চাপৰ গছ- বন আতদ থাকক। 



বষ িাৰণয অৰণযি গছৰ উপতৰ নানাতবধ লিা, িৰা, বা াঁহ- সবি, 

ককপৌফুল আতদও থাকক। 

 

 

২২)কনপৰীযা অৰণযৰ গুৰুত্ব আৰু বিণমান সংকট 

সম্পককণ চমুকক তলখা। 

উত্তৰঃ অসমৰ বহু িাইি হনপৰীযা অৰণযই আগুতৰ আতছল 

এসমযি। একন অৰণযি সাধাৰণকি তকছু ওখ গছৰ লগকি ঘা াঁহ 

জািীয উজিদৰ প্ৰাধানয সবতছ। গছৰ তভিৰি সচাম, সসাৱালু, 

উতৰযাম, মজ, ঔ, আজাৰ আতদ প্ৰধান। নল, সাগতৰ, িৰা, 

সকৌপাি, সবি, ঝা াঁও, কহুৱা আতদ চাপৰ গছ বা ঘা াঁহ জািীয 

উজিদৰ বাকব হনপৰীযা একলকাকবাৰ তবকিষ উপকযাগী। 

কাজজৰঙা, তিব্ু- হছকখাৱা, পতবিৰা, ওৰাাং আতদ ৰাষ্ট্ৰীয উদযান 

বা অভযাৰণয প্ৰধানকক হনপৰীযা অঞ্চলকি অৱতস্থি। 

      সাম্প্ৰতিক কালি জনবসতি িকম হনপৰীযা একলকাকবাৰকল 

সম্প্ৰসাতৰি সহাৱাৰ ফলি হনপৰীযা অৰণয ৰ্দ্িুগতিি সাংকুতচি 

হহকছ। 

 

 

২৩) কাজজৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয উদযানৰ অৱস্থান আৰু মাষ্টটকাতল 

তলখা। 

উত্তৰঃ কাজজৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয উদযানৰ অৱস্থান - সগালাঘাট, নগাওাঁ 

আৰু সিাতণিপুৰ আৰু মাষ্টটকাতল ৮৫৮.৯৮ বগ ি তককলাতমটাৰ। 

 

 

 

২৪) অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয উদযান ভকইখনৰ নাম আৰু অৱস্থান 

তলখা। 

উত্তৰঃ 

ৰাষ্ট্ৰীয উদযানৰ নামঃ    অৱস্থান ( জজলা) 

কাজজৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয উদযানঃ সগালাঘাট, নগাওাঁ আৰু সিাতণিপুৰ 

মানস ৰাষ্ট্ৰীয উদযানঃ  তচৰাাং আৰু বাক্সা 



িৰাং ৰাষ্ট্ৰীয উদযানঃ  ওদালগুতৰ আৰু সিাতণিপুৰ 

নাকমতৰ ৰাষ্ট্ৰীয উদযানঃ সিাতণিপুৰ 

তিবৰু- বৈকখাৱা ৰাষ্ট্ৰীয উদযানঃ তিব্ুগে আৰু তিতনচুকীযা 
 

 

 

২৫) অভযাৰণযসমূক  ভককনকক প্রাকৃতিক ভাৰসাময ৰিা 

ককৰ তলখা। 

উত্তৰঃ প্ৰাকৃতিক সাংৰিণৰ সিত্ৰি অভযাৰণযসমূহৰ ভূতমকা 

সুদৰূপ্ৰসাৰী। এইকবাৰ মানুহৰ ধ্বাংসাত্মক প্ৰভাৱৰ পৰা সুৰতিি। 

এইকবাকৰ মুিকি ৩,৫৯২.৯৪ বগ ি তককলাতমটাৰ িাই আগুতৰ 

আকছ। এই সুৰতিি বনাঞ্চলকবাৰি হািী, বাঘ, গাঁে, বনৰীযা 

মহ, নানাতবধ হতৰণা আৰু সকইবাটাও প্ৰজাতিৰ বািৰৰ লগকি 

বহুকিা বনযপ্ৰাণী আকছ। ঘা াঁহতন, গছ- গছতন আৰু আৰ্দ্িভূতমকৰ 

ভৰা এই সুৰতিি বনাঞ্চলকবাকৰ সদি- তবকদিৰ বহুকিা পয িটকক 

আকতষ িি ককৰ। এইকবাৰক ভালদকৰ সুৰতিি তদযাৰ ওপৰকি 

আমাৰ ৰাজযখনৰ হজৱ- হবতচত্ৰৰ ভতৱষযৎ বহু পতৰমাকণ তনভিৰ 

কতৰব। 

 

 

২৬) স্বাধীনিাৰ তপৈৰ কালকৈাৱাি অসমৰ প্রিাসতনক 

তবভাগৰ পতৰৱিণন সম্পককণ তলখা। 

উত্তৰঃ ১৯৪৭ চনি ভাৰি তবভাজনৰ সমযি তচকলট অাংিকিা 

অসমৰ পৰা তবতছন্ন হহ পূব পাতকস্তানৰ (বিিমানৰ বাাংলাকদি) 

লগ লাতগতছল। ফলি সসই সমযি ১১ খন জজলা আতছল আৰু 

তিলাং অসমৰ ৰাজধানী। তপছকল ১৯৬৩ চনি নাগাকলণ্ড, ১৯৭০ 

চনি সমঘালয আৰু ১৯৭১ চনি তমকজাৰাম অসম ৰাজযৰ পৰা 

পথৃক হয। ১৯৭৩ চনকি গুৱাহাটীৰ তদছপুৰি অসমৰ ৰাজধানী 

প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয। বিিমান অসমৰ সব িমুি ৩৩ খন জজলা আকছ। 

এই জজলা সকইখনৰ তভিৰি ৭ খন ২০১৫- ১৬ বষ িি নিুনকক 



গিন কৰা হহকছ। এই ৩৩ খন জজলাৰ তভিৰি ৪ খন জজলা তব ষ্টট 

এ তিৰ অন্তগিি। 

 

 

২৭) অসমৰ বিণমান জজলা ভকইখন আৰু সদৰ ঠাইৰ নাম 

তলখা। 

উত্তৰঃ  

        
 

 

২৮) অসমৰ মাষ্টটকাতল তকমান? ৰাজযখনৰ ৰাজধানী কি 

অৱতস্থি? ইযাৰ মাষ্টটকাতল ত চাকপ আটাইিকক িাঙৰ 

আৰু আটাইিকক সৰু জজলাখনৰ নাম তলখা। 

উত্তৰঃ অসমৰ মাষ্টটকাতল ৭৮,৪৩৮ বগ ি তককলাতমটাৰ।ৰাজযখনৰ 

ৰাজধানী গুৱাহাটীৰ তদছপুৰি অৱতস্থি। ইযাৰ মাষ্টটকাতল তহচাকপ 

আটাইিকক িাঙৰ জজলাখনৰ নাম হ'লঃ কাতব ি আাংলাং 

 (১০,৪৩৪ বগ ি তককলাতমটাৰ) আৰু সৰু 

জজলাখনৰ নাম হল- কামৰূপ মহানগৰ (৯৫৫ 

বগ ি তকঃ তমঃ) 

 

 

২৯) ২০১১ চনৰ ভলাকতপযল অনুসতৰ অসমৰ জনসংখযা 

তকমান? জনসংখযা অনুসতৰ ৰাজযখনৰ আটাইিকক িাঙৰ 

আৰু সৰু জজলাখনৰ নাম তলখা। 

উত্তৰঃ অসমৰ জনসাংখযা ৩১.২০ তনযুি। জনসাংখযা অনুসতৰ 

ৰাজযখনৰ আটাইিকক িাঙৰ জজলাখনৰ নাম নগাওাঁ (২.৮২ 

তনযুি) আৰু সৰু জজলাখনৰ নাম তিমা হাছাও (২.১৪ লাখ)। 

 

 

 

৩০) চমুকটাকা তলখাঃ 

 



ক) অসম আৰু ভমৌচুমী জলবাযঃু অসম সভৌকগাতলক ভাকৱ 

উপিান্তীয সমৌচুমী জলবাযুৰ অন্তগিি ।এই ৰাজযখনি 

বছৰকটাৰ গ্ৰীষ্মকালি অতিপাি বষৃ্টি, িীিকালি শুষ্ক অৱস্থা 

আৰু প্ৰায সককলা সমযকি অিযাতধক আৰ্দ্িিা আৰু 

িুলনামূলকভাকৱ তকছু তনম্ন উষ্ণিা তবৰাজ ককৰ। 

 

 

খ) দতিণ-পজিম ভমৌচুমী বিা ঃ গ্ৰীষ্মকালি দতিণ- পজিম 

সমৌচুমী বিাকহ কত়িযাই অনা িাৱকৰ সমঘালয মালভূতমকক ধতৰ 

দতিণৰ পাহাৰীযা অঞ্চল অতিিম কতৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপিযকাৰ 

তবকিষকক উত্তৰ- পূব অাংিি যকথি বৰষুণৰ সষৃ্টি ককৰ । এই 

সমৌচুমী বিাহৰ িজক্ত আৰু লগি অহা জলীয বাষ্পৰ িাৰিমযৰ 

ওপৰি তনভিৰ কতৰ সাধাৰণকি বছতৰ বৰষুণৰ পতৰমাণৰ পাথ িকয 

ঘকট। দতিণ-পজিম সমৌচুমী বিাহৰ এটা অাংি সমঘালয 

মালভূতম অতিিম কতৰ আৰু আন এটা অাংি ৰাজযখনৰ 

পজিম ফাকলতদ সসামাই আতহ নামতন ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপিযকা 

অঞ্চলি বৰষুণ তদকয। অসমৰ গ্ৰীষ্মকালৰ বৰষুণ তবকিষকক আৰ্দ্ি 

দতিণ - পজিম সমৌচুমী বিাহৰ হিকলাৎকিপন আৰু চিবাি 

প্ৰজিযাৰ জতৰযকি সষৃ্টি হয। 

 

 

গ) উত্তৰ-পবূ ভমৌচুমী বিা ঃ িীিকালি উজতন ব্ৰহ্মপুত্ৰ 

উপিযকাি তয বাযু প্ৰবাহৰ সষৃ্টি হহ বাংকগাপসাগৰৰ ফাকল 

প্ৰবাতহি হয িাকক উত্তৰ- পজিম সমৌচুমী বিাহ বা প্ৰিযাৱতিিি 

সমৌচুমী বিাহ সবালা হয। শুষ্ক উত্তৰ- পূৱ সমৌচুমী বিাকহ 

ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু ইযাৰ উপকন সমূহৰ পৰা তকছু জলীয বাষ্প 

গ্ৰহণ কতৰ িীিকালি সকতিযাবা অসমৰ দতিণ- পজিম অাংিি 

তকছু পতৰমাকণ বৰষুণ তদকয। 

 

 



ঘ) অসমৰ বষ ণাকালঃ অসমি বষ িাকালকটাকৱই প্ৰকৃিকি 

সমৌচুমী কাল। জনু মাহৰ আৰম্ভতণৰ পৰা সছকপ্তম্বৰ মাহৰ 

সিষকলকক এই কাকল তবৰাজ ককৰ। অসমৰ বছতৰ মুি বৰষুণৰ 

প্ৰায ৭০ িিাাংি বৰষুণ এই সমযকছাৱাি হয। 

 

 

ঙ) অসমৰ প্রাক ভমৌচুমীকালঃ অসমি প্ৰাক সমৌচুমীকাল মাচি 

মাহৰ আৰম্ভতণৰ পৰা সম মাহৰ সিষকলকক তবৰাজ ককৰ। 

িীিকালৰ তপছকিই এই কাল আাঁকহ বাকব আৰম্ভতণকৰ পৰা লাকহ 

লাকহ বাযুমণ্ডলৰ উষ্ণিা বজৃি পাবকল ধকৰ। অসমি এই প্ৰাক 

সমৌচুমীকালৰ সমযি বসন্ত ঋিু তবৰাজ ককৰ। 

 

 

চ) অসমি বৰষুণৰ স্থাতনক তবিৰণঃ অসমৰ তবতভন্ন িাইৰ 

বৰষুণৰ পতৰমাণ অধযযন কতৰকল সদখা যায সয ৰাজযখনি 

বৰষুণৰ স্থাতনক িাৰিময উকেখনীয। ৰাজযখনৰ এক সুকীযা ভূ- 

প্ৰকৃতি িথা অৱতস্থতি আৰু ইযাৰ কাষৰীযা পাব িিযভূতমৰ প্ৰভাকৱ 

বৰষুণৰ তবিৰণৰ িাৰিময ঘটায। সাধাৰণকি পাহাৰীযা িথা 

ইযাৰ পাদভূতম অঞ্চলি বৰষুণ সবতছকক হয। ইযাকৰাপতৰ উজতন 

অসমৰ তিতনচুকীযা, তিব্ুগে, সধমাজজ, লতখমপুৰ আৰু 

তিৱসাগৰ জজলা, নামতন অসমৰ সকাকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী জজলা 

আৰু দতিণ অসমৰ কাছাৰ, কতৰমগঞ্জ আৰু হাইলাকাজি 

জজলাি বছতৰ ২৫০ সছতিতমটাৰিকক অতধক বৰষুণ হয। 

আনহাকি মধয অসমৰ নগাওাঁ আৰু কাতব ি আাংলাং জজলাি 

বৰষুণৰ পতৰমাণ যকথি কম। উকেখকযাগয সয নগাওাঁ জজলাৰ 

লাংকা - লামতিাং অঞ্চলি বছতৰ সকৱল ১২৯ সছতিতমটাৰ পয িন্ত 

হয। 

 

 



ৈ ) অসমৰ প্রিাসতনক তবভাগঃ ১৯৪৭ চনি ভাৰি তবভাজনৰ 

সমযি তচকলট অাংিকিা অসমৰ পৰা তবতছন্ন হহ পূব পাতকস্তানৰ 

 (বিিমানৰ বাাংলাকদি) লগ লাতগতছল। ফলি সসই সমযি ১১ খন 

জজলা আতছল আৰু তিলাং অসমৰ ৰাজধানী। তপছকল ১৯৬৩ 

চনি নাগাকলণ্ড, ১৯৭০ চনি সমঘালয আৰু ১৯৭১ চনি 

তমকজাৰাম অসম ৰাজযৰ পৰা পথৃক হয। ১৯৭৩ চনকি 

গুৱাহাটীৰ তদছপুৰি অসমৰ ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয। বিিমান 

অসমৰ সব িমুি ৩৩ খন জজলা আকছ। এই জজলা সকইখনৰ 

তভিৰি ৭ খন ২০১৫- ১৬ বষ িি নিুনকক গিন কৰা হহকছ। এই 

৩৩ খন জজলাৰ তভিৰি ৪ খন জজলা তব ষ্টট এ তিৰ অন্তগিি। 

 

 

জ) জজলা পৰ্ ণাযি অসমৰ জনসংখযাঃ  

সমযৰ লকগ লকগ সভৌগাক তলকভাকৱ অসমৰ তবস্িৃতিৰ যকথি 

পতৰবিিন ঘষ্টটকছ । বষৃ্টটছৰ িাসনকালি অসমখন যকথি িাঙৰ 

আতছল । সসইসমযি সমঘালয আৰু নগাকলণ্ডৰ উপতৰ তছকলকটা 

 (  বিিমান বাাংলাকদিৰ অন্তগ িি ) অসমৰ লগি আতছল । ১৮৯৫ 

চনি লুচাই পাহাৰৰ (  বিিমানৰ তমকজাৰাম ) অসমৰ অন্তভূিক্ত 

হহতছল । তকন্তু ১৯৪৭ চনি ভাৰি তবভাজনৰ সমযি তছকলট 

অাংিকটা অসমৰ পৰা তবজচ্ছন্ন হহ পূব ি পাতকস্তানৰ (  বিিমান 

বাাংলাকদি ) লগ লাতগতছল । ফলি সসইসমযি অসমি ১১ খন 

জজলা আতছল আৰু তিলাং আতছল অসমৰ ৰাজধানী । তপছকল 

১৯৬৩ চনি নগাকলণ্ড , ১৯৭০ চনি সমঘালয আৰু ১৯৭১ চনি 

তমকজাৰাম অসম ৰাজযৰ পৰা পথৃক হয । ১৯৭৩ চনকি 

গুৱাহাটীৰ তদছপুৰি অসমৰ ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয । সসই 

১৯৭১ চনৰ পৰা বিিমানকলকক ( ২০১৪ চনকলকক ) অসমৰ 

মাষ্টটকাতল িথা সভৌগাক তলক সীমা আৰু পতৰসৰ এককই আকছ । 

অসমৰ বিিমান মাষ্টটকাতল ৭৮,৪৩৮ বগ িতকলাক তমটাৰ আৰু 

জনসাংখযা ৩১.২০ তনযুি (  ২০১১ বষ িৰ লাক কতপযল অনুসতৰ ) । 

সকৱল তকছুমান প্ৰসািতনক সুতবধা - অসুতবধা আৰু ৰাজযখনি 



বসবাস কৰা তবতভন্ন জনগাক ষ্ঠীৰ আিা - আকাাংিা পূৰণ 

কতৰবকল ৰাজযখনৰ একক পতৰসৰকি নিুন নিুন জজলা গিন 

কৰা হহকছ । বিিমান অসমি সব িমুি ৩৩ খন জজলা আকছ । এই 

জজলা সকইখনৰ তভিৰি ৭ খন ২০১৫-১৬ বষ িি নিুনকক গিন 

কৰা হহকছ ।  এই ৩৩ খন জজলাৰ তভিৰি ৪ খন সযকন — 

সকাকৰাঝাৰ , তচৰাাং , বাক্সা আৰু ওদালগুতৰ তব ষ্টট এ তি (  

Bodoland Territorial Area Districts ) ৰ অন্তগ িি । তব ষ্টট এ তি 

২০০৩ চনি গষ্টিি হহতছল । ২০১৫ বষ িৰ আগকলকক মাষ্টটকাতল 

তহচাকপ কাতব ি আাংলাং জজলা সব িবহৃৎ (  ১০,৪৩৪ বগ িতকলাক তমটাৰ 

 ) আৰু কামৰূপ মহানগৰ জজলা আটাইিকক সৰু (  ৯৫৫ 

বগ িতকলাক তমটাৰ ) জজলা আতছল । আনহাকি ২০১১ বষ িৰ 

লাক কতপযলৰ তভতত্তি জনসাংখযা তহচাকপ নগাওাঁ জজলাৰ 

জনসাংখযা সকব িাচ্চ ( ২.৮২ তনযুি ) আৰু তিমা হাছাওৰ সব িতনম্ন 

 (  ২.১৪ লাখ ) । 

 

চ) তব ষ্টট এ তি   - অসমৰ ৩৩ খন জজলাৰ তভিৰি ৪ খন সযকন- 

সকাকৰাঝাৰ, তচৰাাং, বাক্সা আৰু ওদালগুতৰ তব ষ্টট এ তিৰ 

অন্তগিি। তব ষ্টট এ তি ২০০৩ চনি গষ্টিি হহতছল। 
 


