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1. Which is not the planetary wind? 

 নিম্নের ক োিটি নিয়ত বোয়ু িয়? 

2. What is a Tornado? 

 টম্নিেম্ন ো ন  ? 

3. With what is Global Warming mostly related  to? 

 নবশ্ব উষ্ণোয়ণ ন ম্নের েম্নে প্রতযক্ষভোম্নব জনিত ? 

4.  What  kind of  a layer is Mesophere?  

 কেম্নেোনিয়োর ন  ধরম্নির স্তর ? 

5. What does  the situation describing the balancing of pressure gradient force and coriolis force 
create? 

 ক োনরওনিে শনি ও বোয়ুচোম্নের ঢোি-এর েোেযোবস্থো ন  েৃনি  ম্নর ? 

6. What are  lines joining places of equal atmospheric pressure called? 

 েেবোয়ুচোে েোেোর করখোগুনিম্ন  ন  বিো হয় ? 

7. In Koppen's Scheme,  what does E- Climate denotes? 

 ক োম্নেম্নির ধোরণোয় 'ই'- জিবোয়ু বিম্নত ন  কবোঝোয় ? 

8. Which one of the following are the  correct order of layers in  the atmosphere? 

 নিম্নে উনিনখত আবহোওয়োর ক োি স্থরনবিযোেটো েঠি ? 

9. With what is  the origin of monsoon directly related ?  

 কেৌেুেী বোয়ুর উৎেনি  োর েম্নে প্রতযক্ষভোম্নব জনিত ? 

10. Which symbol did Thornwaite use to explain  "Moisture Index"? 
 Moisture Index' কবোঝোম্নত Thornwaite ক োি নচহ্নটি বযবহোর  ম্নরনিম্নিি? 

11. What is the Normal Lapse Rate of temperature? 

 উষ্ণতোর স্বোভোনব  হ্রোম্নের হোর  ত ? 

12. What is the percentage of C.F.C. 12 among the destructive gases of ozone layer ? 

 ওম্নজোি ধ্বংে োরী গ্যোেগুনির েম্নধয নে. এফ. নে. 12-র অিুেোত ন  ? 

13. What is formed as the consequence of the increase in UV -B rays in the atmosphere ? 
 UV -B রনি বোয়ুেণ্ডম্নি প্রম্নবম্নশর ফম্নি ন  েৃনি হয় ? 

14. In which state Nitrogen is found in the atmosphere? 

 বোয়ুেণ্ডম্নি িোইম্নরোম্নজি ন  অবস্থোয় থোম্ন ? 

15. Who  postulated the Tricellular Meridional Circulation Model' ? 
 Tricellular Meridional Circulation Model'- এর প্রবিো ক  নিম্নিি ? 

 


