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1. Which is the non-cyclic concept of landform development? 
 ভূমিরূপ মিকাশের অ-চক্রীয় /নন-সাইমিক ধারণা ককানটি? 
2. Which of the following is developed by wave erosion?  

 মনশচর ককানটি সািুমিক তরঙ্গ ক্ষশয়র দ্বারা মিকমেত হয়? 
3. What kind of weathering is ‘Exfoliation’? 
 ‘এক্সশ ামিশয়েন’ ককান ধরশনর আিহমিকার ? 

4. Where does the physical weathering most occur?  

 যামিক আিহমিকার সিবামধক ককাথায় ঘশে? 
5. What is the name of the glaciated valley submerged by sea water? 

 সিুশির জশির দ্বারা মহিিাহ উপতযকার মনিজ্জন মক নাশি পমরমচত? 
6. What are the remaining isolated rock mounds/ hills known as in the old stage of normal 

cycle of erosion?  

 স্বাভামিক ক্ষয়চশক্রর িাধবকয পযবাশয় অিমেষ্ট মিমিন্ন মেিা  মিমি/পাহাড় মক নাশি পমরমচত? 
7. What is the deposition of transported materials from the upper course of the river at the 

foothills called?  

 পিবশতর পাদশদশে নদীর উচ্চ প্রিাশহর পমরিমহত পদাশথবর সঞ্চয়শক মক িিা হয়? 
8. Drumlin is caused by which action/ effect? 

 ড্রািমিন কার মক্রয়ায়/প্রভাশি সৃমষ্ট হয়? 
9. Who is the proponent of the concept of ‘Primarrumpf’? 
 ‘প্রাইিারাম্ফ’ ধারণাটির প্রিক্তা কক? 

10. What is usually the slope of the pediment? 

 সাধারনত কপমিশিশের িাি কত  হয়? 
11. Which lake is found in between Pediment and Bajada in the arid desert region? 

 শুষ্ক িরু অঞ্চশি কপমিশিে এিং িাজাদার িাশে ককান হ্রদ পাওয়া যায়? 
12. Which is known as one of the sources and container of groundwater? 

 ভূগভব স্থ জশির অনযতি উৎস এিং ধারক মহসাশি ককানটি পমরমচত? 
13. What is the formation of deposited limestone hanging from the roof of the cave called?  

 গুহার ছাদ কথশক েুিন্ত চুনাপাথশরর সঞ্চয়শক মক িিা হয়?  
14. Which of the following is the average angle of the continental slope? 

 মনম্নমিমিত ককানটি িহীিাশির গড় ককাণ?  
15. Which is the deepest oceanic trench in the world? 

 পৃমথিীর গভীরতি িহাসাগরীয় িাত/পমরিা ককানটি? 
 


