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সঠিক উত্তর ঠির্বোচি কগরো: (প্রঠিঠি প্রগের মোি ১) 
1. চুনাপাথরগঠিত গুহায় দ্রবীভূত চুন ঠতর্যকভাবব বৃঠি 

পপবে ঠনম্নঠেঠিত পকান্ ভূঠিরূপঠি গঠিত হয়? 
[A] স্ট্যাোকিাইি 
[B] স্ট্যাোগিাইি 
[C] পহঠেকিাইি 
[D] স্তম্ভ 

2. ভারবতর পকাথায় স্ট্যাোগিাইি পদিা র্ায় ?  
[A] কর্যািক 
[B] ঠবহার 
[C] পঠিিবঙ্গ 
[D] পিঘােয় 

3. পঠিিববঙ্গর বীরভূি পেোর ববেশ্ববর কী পদিা 
র্ায়? 
[A] উষ্ণ প্রস্রবর্  
[B] শীতে প্রস্রবর্  
[C] ঠগোর  
[D] সঠি প্রস্রবর্। 

4. প াোইন কথার অথয কী? 
[A] ভূভাবগর অবনিন 
[B] িাডা ঢাে 
[C] চুনরু্ক্ত ভূভাগ 
[D] ঠনিঠিত নদীঘাত  

5. কাবযবনশবনর ফবে সৃষ্ট িৃঠিকা হে—  
[A] েযাবিরাইি 
[B] চারবনাবোি 
[C] োে িাঠি  
[D] হেুদ িাঠি। 

6. পকান্ অযাঠস  চুনাপাথবরর সবঙ্গ ঠবঠেয়া কবর 
কযােঠশয়াি বাইকাবযবনি ততঠর কবর ?— 
[A] সােঠফউঠরক 
[B] কাবযঠেক  
[C] হাইবরাবলাঠরক  
[D] ঠহউঠিক। 

7. হাইবরশন প্রঠেয়ায় অঠেঠভন পকান্ িঠনবে পঠরর্ত 
হয় ?—  
[A] সাবপযন্টাইন 

[B] ঠেপসাি 
[C] ঠেবিানাইি 
[D] হনযবে । 

8. ঠনম্নঠেঠিত পকাঠি ‘প্রথি েি' ভূঠিরূপ — 
[A] পবযত  
[B] িহাবদশ  
[C] ভাাঁে  
[D] চুযঠত। 

9. ভূঠিকম্প ও অগু্ন্যৎপাত হে— 
[A] ধীর আবোডন  
[B] ঠগঠরেঠন আবোডন  
[C] আকঠিক আবোডন  
[D] িঠহভাবক আবোডন। 

10. আবগ্ন্য়ঠগঠরর অগু্ন্যৎপাবতর সবঙ্গ পর্ েে ঠনগযত হয় 
তাবক কী ববে ? 
[A] েন্মগত েে 
[B] ঠিঠিওঠরক েে  
[C] িহাসাগরীয় েে  
[D] উৎসযন্দ েে। 

11. ভূগবভয িযাগিা সমৃ্পক্ত েেবক ববে— 
[A] আবঠহত েে  
[B] তকঠশক েে  
[C] সহোত েে  
[D] উৎসযন্দ েে। 

12. পভৌিতবের ওপর প্রববশয ঠশোস্তবরর িধয ঠদবয় 
বাঠহত েেবক ববে-  
[A] ভাবদাস েে  
[B] সহোত েে  
[C] উৎসযন্দ েে  
[D] ঘনীভূত েে 

13. পর্ ঠশোস্তর পভৌিেবে পূর্য থাবক, তাবক কী 
ঠশোস্তর ববে?— 
[A] সমৃ্পক্ত  
[B] অধযসমৃ্পক্ত  
[C] অসমৃ্পক্ত  
[D] পকাবনাঠিই নয়  



14. ভারবতর একঠি শীতে প্রস্রববর্র উদাহরর্ হে- 
[A] তাতাপাঠন  
[B] সহস্রধারা  
[C] েুপুঙু্গট্টর  
[D] পসানািুডা। 

15. কাস্ট্য অঞ্চবে সৃষ্ট ভূঠিরূবপর অবস্থান অনুর্ায়ী 
প্রদি অঠিে েুঠডঠি হে-  
[A] ঠসঙ্কবহাে ও প াোইন 
[B] গ্রাইক ও ঠলন্টস  
[C] স্ট্যাোকিাইি ও স্ট্যাোগিাইি  
[D] অি উপতযকা ও কাস্ট্য িাওয়ার। 
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16. পর্ প্রস্রবর্ পথবক সারাবছর েে পবর হয় তাবক 

ববে- 
[A] অঠভকর্যে প্রস্রবর্  
[B] অঠবরাি প্রস্রবর্  
[C] সঠবরাি প্রস্রবর্  
[D] উষ্ণ প্রস্রবর্। 

17. কাস্ট্ অঞ্চবে ফাাঁদবের আকৃঠতঠবঠশষ্ট অবনত 
ভূভাগবক বো হয়— 
[A] ঠসঙ্কবহাে  
[B] স্ট্যাোকিাইি  
[C] দ্রবর্ পাইপ  
[D] পপানর 

18. অববরাহর্ ও আবরাহবর্র সঠিঠেত ফে হে— 
[A] ক্ষয়ীভবন  
[B] পর্যায়ন  
[C] আবহঠবকার  
[D] পুঠিত ক্ষয়। 

19. ইনবসেবােয পর্ অঞ্চবে পদিা র্ায়, পসঠি হে- 
[A] কাোহাঠর িরুভূঠি 
[B] গাবঙ্গয় সিভূঠি  
[C] প কানট্রাপ অঞ্চে  
[D] আিােন নদীর অববাঠহকা  

20. ভূঠিরুপ হে ভূ-গিন, প্রঠেয়া ও পর্যাবয়র ফেশ্রুঠত' 
কার উঠক্ত?- 

[A] হযাক  
[B] পপঙ্ক  
[C] ঠকিং  
[D] প ঠভস   

21. নদীর পুনবর্যৌবন োবভর ফবে গঠিত হয় না এিন 
একঠি ভূঠিরুপ হে- 
[A] উপতযকার িবধয উপতযকা  
[B] পিানাডনক  
[C] ঠনক্ ঠবনু্দ  
[D] নদীিঞ্চ।  

22. পাদসিতেীকরর্ িতবাদঠি প্রথি অবতারর্া কবরন- 
[A] হযাক  
[B] পপঙ্ক  
[C] ঠকিং  
[D] প ঠভস 

23. িরু ক্ষয়চবের পশর্ পর্যাবয় গঠিত সিপ্রায়ভূঠিবক 
ববে-  
[A] পপঠনবেন  
[B] পপঠ বেন  
[C] োয়া  
[D] বাোদা  

24. পূবযবতযী নদীর একঠি উদাহরর্ হে- 
[A] নিযদা  
[B] ঠসিু  
[C] কাববরী  
[D] িহানদী 

25. নদী বদ্বীপ ও পেে বযেনী গবড ওবি পর্ েেঠনগযি 
প্রর্ােীবত, তা হে- 
[A] পকন্দ্রিুিী  
[B] পকন্দ্রঠবিুি  
[C] ঠবনুঠনরূপী  
[D] োফঠররূপী। 

26. গমু্বে পাহাবড গবড ওবি পর্ ধরবনর েেঠনগযি 
প্রর্ােী, তা হে- 
[A] সিান্তরাে  
[B] পহঠরিংববান  
[C] পকন্দ্রঠবিুি  
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[D] ঠপবনি 
27. শতদ্রু নদী পর্ প্রকার নদীর উদাহরর্, তা হে- 

[A] পূবযবতযী নদী  
[B] পরবতযী নদী  
[C] অধযাবরাঠপত নদী  
[D] ঠবপরা নদী  

28. একনত গিনরু্ক্ত ভূঠিভাবগ পর্ ধরবনর নদীনকশা 
গবড ওবি, তা হে-  
[A] অঙু্গরীয়  
[B] োফরীরূপী  
[C] পকন্দ্রঠবিুি  
[D] পকন্দ্রিুিী  

29. ঠপবনি শব্দঠির অথয হে-  
[A] পািীর পােবকর নযায়  
[B] পকৌঠর্ক  
[C] আিংঠির নযায়  
[D] সিান্তরাে। 

30. উঠিবদর প্রধান পুঠষ্ট পিৌে ঠহবসবব NPK-পক বো 
হয় –  
[A] প্রাথঠিক অঠতিাঠিক পুঠষ্ট পিৌে  
[B] পগৌর্ অঠতিাঠিক পুঠষ্ট পিৌে 
[C] স্বল্পিাঠিক পুঠষ্ট পিৌে  
[D] উৎবসচক।  

31. িৃঠিকায় ঠহউিাস থাবক –  
[A] O-স্তবর  
[B] B-স্তবর  
[C] A-স্তবর  
[D] C-স্তবর। 

32. কযােঠশয়াি কাবযবনবির প্রাধানয পদিা র্ায় পকান্ 
িাঠিবত ?  
[A] পডসে  
[B] েযাবিরাইি  
[C] চারবনাবোি  
[D] পোবয়স। 

33. প্রায় শুষ্ক-নাঠতশীবতাষ্ণ েেবায়ু অঞ্চবের িাঠি হে— 
[A] চারবনাবোি  
[B] ঠসবরাবোি  

[C] পঙ্খে  
[D] েযাবিরাইি। 

34. েযাবিরাইি িৃঠিকা স্তবর ভূঠিক্ষবয়র প্রধান 
অিংশগ্রহর্কারী প্রঠেয়াঠি হে- 
[A] চাদর ক্ষয়  
[B] বায়ু ক্ষয়  
[C] নদীপাড ক্ষয়  
[D] িাত ক্ষয়।  

35. USDA পেঠর্ঠবভাগ অনুসাবর অক্সাই রু্ক্ত িাঠির বর্য 
হে— 
[A] আেঠফসে  
[B] অকঠসসে  
[C] ভাঠিযসে  
[D] পেঠেসে 

36. নাঠতশীবতাষ্ণ তৃর্ভূঠি অঞ্চবে পর্ ববগযর িৃঠিকা 
পদিা র্ায় — 
[A] ভাঠিযসে  
[B] অঠসসে  
[C] িঠেসে  
[D] পেঠেসে। 

37. ঠনম্নঠেঠিত পকান্ স্তরবক সঞ্চয় স্তর বো হয় ? — 
[A] O  
[B] C  
[C] A  
[D] C 

38. পকাবপন পৃঠথবীর েেবায়ুবক প্রধান ক'ঠি অঞ্চবে 
ভাগ কবরন- 
[A] 3 ঠি  
[B] 2ঠি  
[C] ১ ঠি  
[D] 4 ঠি।  

39. পলাবরাফু্লবরাকাবযন (CFC)-এর অনযতি প্রধান উৎস 
হে- 
[A] শীততাপ ঠনয়ন্ত্রর্ র্ন্ত্র  
[B] র্ানবাহন  
[C] ঠশল্প  
[D] আবগ্ন্য়ঠগঠর। 



40. পৃঠথবীর সবযাঠধক অরর্য পদিা র্ায় পকান্ পদবশ?— 
[A] ভারত  
[B] অবেঠেয়া  
[C] রাঠশয়া (ইউবরাপীয় অিংশসহ)  
[D] ঠচন। 

41. পকান প্রকার পিঘ োন্তীয় ঘূর্যবাবত পদিা র্ায় ?— 
[A] অবন্টা-েযািাস  
[B] স্ট্যািাস  
[C] ঠনবম্বা-স্ট্যািাস  
[D] ঠকউিুবোঠনপাস 

42. আবিঠরকা রু্ক্তরাবের ঠিঠসঠসঠপ উপতযকায় সৃষ্ট 
িবনযব াবক কী ববে ? - 
[A] িাইফুন  
[B] বযাগুই  
[C] উইঠে-উইঠে  
[D] িুইস্ট্ার।  

43. ববঙ্গাপসাগবর সৃষ্ট োন্তীয় ঘূর্যবাতবক কী ববে ?— 
[A] িাইফুন  
[B] সুপার সাইবলান  
[C] িবনযব া  
[D] হযাঠরবকন 

44. ঠবশ্ববযাপী ঠনয়ত বায়ুপ্রবাবহর কারর্ ঠহবসবব 
কতগুঠে বায়ুবকাবর্র অবস্থানবক ঠচঠিত করা 
হবয়বছ? 
[A] দুঠি  
[B] চারঠি  
[C] পাাঁচঠি  
[D] ঠতনঠি। 

45. ঝবডর প্রকৃঠত ও তীব্রতা অনুর্ায়ী ঠবশ্ব আবহাওয়া 
সিংস্থা োন্তীয় ঘূর্যবাতবক কতগুঠে পেঠর্বত ভাগ 
কবরবছন ?  
[A] চারঠি  
[B] ছয়ঠি  
[C] পাাঁচঠি  
[D] দুঠি। 

46. পৃঠথবীর সবযাঠধক িবনযব ার প্রাদুভযাব পকাথায় পদিা 
র্ায় ?— 

[A] ঠচন সাগর সিংেগ্ন্ অঞ্চবে  
[B] আিােন অববাঠহকায় 
[C] গাবঙ্গয় উপতযকায়  
[D] ঠিঠসঠসঠপ নদী উপতযকায়। 

47. ভূিধযসাগরীয় েেবায়ু অঞ্চবে পর্ বৃক্ষ পবঠশ েন্মায় 
তা হে — 
[A] েেপাই  
[B] পরােউ   
[C] পিহগঠন  
[D] অশ্বত্থ। -  

48. শ্বাসিূে ও পিসিূে পদিা র্ায় পকান ধরবনর উঠিবদ 
?—- 
[A] েবর্ামু্ব  
[B] োঙ্গে  
[C] েেে  
[D] সাধারর্। 

49. েরায়ুে অঙু্কবরাদ গি পদিা র্ায়— 
[A] েেে উঠিবদ  
[B] সাধারর্ উঠিবদ  
[C] োগে উঠিবদ  
[D] েবর্ামু্ব উঠিবদ। 
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50. ভারত প্রধানত পকান প্রকার েেবায়ুর অন্তগযত 

পদশ?—  
[A] ভূিধযসাগরীয়  
[B] পিৌসুঠি  
[C] তুন্দ্রা  
[D] ঠনরক্ষীয়। 

51. পঠিঠি ঝঞ্ঝার উৎপঠি হয়— 
[A] ভূিধযসাগবর  
[B] ববঙ্গাপসাগবর  
[C] আরব সাগবর  
[D] ঠচন সাগবর। 

52. আঠিকার তৃর্ভূঠিবক বো হয়-  
[A] পস্তপ  
[B] পভল্ড  
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[C] পাম্পস  
[D] পপ্রইঠর। 

53. পৃঠথবীর বৃহিি িরুভূঠি হে-  
[A] থর  
[B] সাহারা  
[C] কাোহাঠর  
[D] পসাবনরান। 

54. পৃঠথবীর প্রাকৃঠতক পসৌরপদযা ববে— 
[A] ওেন স্তরবক  
[B] ঠহঠেয়াি স্তরবক  
[C] হাইবরাবেন স্তরবক  
[D] অঠক্সবেন স্তরবক। 

55. পৃঠথবীর সবযাঠধক অরর্য পদিা র্ায় পকান পদবশ।  
[A] ভারত  
[B] অবেঠেয়া  
[C] রাঠশয়া (ইউবরাপীয় অিংশ সহ)  
[D] ঠচন। 

56. ঘূর্যাববতযর পকবন্দ্র শাস্ত আবহাওয়াঠবঠশষ্ট অিংশবক 
ববে— 
[A] ঘূঠর্য  
[B] কুন্ডেী বেয়  
[C] চকু্ষ  
[D] শীর্য। 

57. পূবয ঠচন সাগবর সৃষ্ট োন্তীয় ঘূঠর্যঝড পর্ নাবি 
পঠরঠচত-  
[A] িাইফুন  
[B] হযাঠরকযান  
[C] উইঠে-উইঠে  
[D] িবনযব া। 

58. একঠি বায়ুিণ্ডেীয় ঠবপর্যয় হে ?— 
[A] ঘূঠর্যবাড  
[B] ভূঠিধস  
[C] অগু্ন্যৎপাত  
[D] ভূঠিকম্প। 

59. িনুর্যসৃষ্ট ঠবপর্যয় হে ?—  
[A] ঘুঠর্যঝড  
[B] সুনাঠি  

[C] অগু্ন্যৎপাত  
[D] পারিানঠবক ঠববফারর্। 

60. েোধার পথবক অঠতঠরক্ত েে ছাডার ফবে 
বর্যাকাবের ঠবপর্যয় হে ?—  
[A] আধা প্রাকৃঠতক  
[B] প্রাকৃঠতক  
[C] অঠত প্রাকৃঠতক  
[D] িনুর্যসৃষ্ট। 

61. ভারবতর একঠি ধস প্রবন রােয হে ?—  
[A] ঠহিাচে প্রবদশ  
[B] উিরপ্রবদশ  
[C] অন্ধ্রপ্রবদশ  
[D] িধযপ্রবদশ। 

62. দাবানবের পদশ নাবি পঠরঠচত—  
[A] োপান  
[B] অবেঠেয়া  
[C] চীন  
[D] আবিঠরকা রু্ক্তরাে। 

63. বযঠক্তগত ও বাঠর্ঠেযক পঠরবসবািূেক কাবে ঠনরু্ক্ত 
কিযীবদর কী বো হয় ?- 
[A] পগাোপী কোর কিযী  
[B] সাদা কোর কিযী  
[C] োে কোর কিযী  
[D] নীে কোর কিযী। 

64. গ্রািাঞ্চবের িানুর্ প্রধানত পকান্ প্রকৃঠতর 
অথযননঠতক কার্যাবঠের ওপর ঠনভযরশীে?— 
[A] তৃতীয় স্তবরর  
[B] ঠদ্বতীয় স্তবরর 
[C] চতুথয স্তবরর 
[D] প্রাথঠিক স্তবরর। 

65. পশ্বত ঠবেব কীবসর সাবথ সম্পকযরু্ক্ত?— 
[A] িাছ উৎপাদন  
[B] দুধ উৎপাদন  
[C] কঠফ উৎপাদন  
[D] ঠ ি উৎপাদন।  

66. ঠনঠবড কৃঠর্র প্রধান ফসে কী? –  
[A] ধান  



[B] ভুট্টা  
[C] পািয  
[D] ঠিবেিস 

67. পকান্ কৃঠর্ে ফসবের অপর নাি িারুয়া ?—  
[A] পোয়ার  
[B] রাঠগ  
[C] বােরা  
[D] িুগ  াে  

68. ভারত সরকাবরর 'অপাবরশন ফ্লা ' কিযসূঠচঠি 
েঠডত—  
[A] িৎসয উৎপাদবনর সবঙ্গ  
[B] পানীয় েে ততঠরর সবঙ্গ 
[C] িািংস উৎপাদবনর সবঙ্গ  
[D] দুগ্ধ উৎপাদবনর সবঙ্গ। 

69. চীবনর পকান অিংশবক গবির পগাো বো হয় ?- 
[A] িধযািংশ  
[B] দঠক্ষর্ািংশ  
[C] উিরািংশ  
[D] পূবযািংশ। 

70. শসয-প্রগাঢ়তা সবযাঠধক হয়— 
[A] ঠনঠবড কৃঠর্বত 
[B] বযাপক কৃঠর্বত 
[C] বাঠগচা কৃঠর্বত  
[D] ঠিে কৃঠর্বত। 

71. ওবোন হ্রাসিান কাাঁচািাবের পর্যসূচক হে-  
[A] ১-এর কি  
[B] ১-এর পবঠশ  
[C] ১  
[D] শূনয। 

72. ভারবতর প্রথি পিািরগাঠড ঠনিযার্ কারিানা গবড 
ওবি— 
[A] িুম্বাইবয়র কাবছ করোয়  
[B] আবিদাবাবদ  
[C] পবঙ্গােুরুবত 
[D] কেকাতার কাবছ ঠহন্দবিািবর। 

73. ঠববশ্ব পরঠ বি  বস্ত্র উৎপাদবন প্রথি স্থানাঠধকারী 
পদশ— 

[A] ঠচন  
[B] ভারত  
[C] োপান  
[D] পাঠকস্থান। 

74. ঠবশ্ব বাঠর্েয সিংস্থার সদর দপ্তরঠি অবঠস্থত—  
[A] বাগদাবদ  
[B] পেঠনভাবত  
[C] ঠভবয়তনাবি  
[D] কািিানু্ডবত। 

75. OPEC এর সদর দপ্তর অবঠস্থত— 
[A] বাগদাবদ  
[B] পেঠনভাবত  
[C] ঠভবয়তনাবি  
[D] কািিানু্ডবত।  

76. SAARC-এর সদর দপ্তর অবঠস্থত— 
[A] ঠনউঠদঠিবত  
[B] ঢাকায়  
[C] কািিানু্ডবত  
[D] ইসোিাবাবদ। 

77. এঠশয়ার বৃহিি বাঠর্েয পগাষ্ঠী হে— 
[A] SAARC  
[B] ASEAN  
[C] SAPTA  
[D] WTO  

78. পকান্ শহরবক পৃঠথবীর “রাসায়ঠনক রােধানী” বো 
হয় ?— 
[A] ঠনউোঠসয  
[B] অযােন  
[C] উইেঠসিংিন  
[D] ইঠেয়ন।  

79. পকান্ ঠশল্পবক “ঠশল্প দানব” বো হয় ?  
[A] পোহা-ইস্পাত ঠশল্প 
[B] কাপযাস-বয়ন ঠশল্প  
[C] চা ঠশল্প  
[D] পপবট্রা-রসায়ন ঠশল্প। 

80. পৃঠথবীর বযস্ততি আন্তেযাঠতক েেপথ পকানঠি ? 
[A] উির আিোঠন্টক েেপথ  



[B] দঠক্ষর্ আিোঠন্টক েেপথ 
[C] িধয আিোঠন্টক েেপথ  
[D] উির প্রশান্ত িহাসাগরীয় েেপথ 

81. পৃঠথবীর বৃিতি ঠনউেঠপ্রন্ট কারিানাঠি পকাথায় 
অবঠস্থত?— 
[A] ঠি-ঠরভারস্  
[B] প ট্রবয়ি  
[C] ফেঠরভার  
[D] পগ্রি পেক। 

82. পপবট্রা-রসায়ন ঠশল্প গবড ওবিঠন- 
[A] ঠ ব্ৰুগড  
[B] হেঠদয়ায়  
[C] ভাবদাদরায়  
[D] ঠট্রবঙ্গবত।  

83. ভারবতর উবিিবর্াগয উদয়িান ঠশল্প হে –  
[A] পোহা-ইস্পাত ঠশল্প 
[B] কাপযাস-বয়ন ঠশল্প  
[C] পিািরগাঠড ঠনিযার্ ঠশল্প  
[D] পপবট্রা-রসায়ন ঠশল্প। 

84. ওবয়বাবরর ঠশল্প স্থাপবনর তত্ত্বঠিবক বো হয়— 
[A] সবযঠনম্ন বযয় তত্ত্ব  
[B] সবযঠনম্ন িেুঠর বযয় তত্ত্ব  
[C] সবযাঠধক িুনাফা োভ তত্ত্ব  
[D] বাোর-ঠনভযর তত্ত্ব।  

85. আিূে সিবায় বা পকাম্পাঠন পর্ ধরবনর িাদয-
প্রঠেয়াকরবর্র সবঙ্গ রু্ক্ত তা হে–  
[A] িািংস  
[B] িাছ  
[C] ফে ও সবঠে  
[D] দুধ। 

86. ঠববশ্বর একঠি অঠত-ঠবরে েনবসঠতরু্ক্ত অঞ্চে 
হে—  

[A] িধয ইউবরাপ  
[B] পাম্পস তৃর্ভূঠি  
[C] ঠগ্রনেযান্ড  
[D] দঠক্ষর্-পূবয এঠশয়া। 

87. বতযিাবন (2011) ভারবত প্রঠত বগযঠকঠিবত েনঘনত্ব 
হে— 
[A] 500 েন  
[B] 400 েন  
[C] 382 েন  
[D] 450 েন।  

88. পৃঠথবীর গড েনঘনত্ব প্রঠত বগযঠকঠিবত— 
[A] 41 েন  
[B] 50 েন  
[C] 55 েন  
[D] 24 েন।  

89. ভারবত সবযাঠধক েনবহুে রােয পকানঠি?— 
[A] ঠসঠকি  
[B] ঠবহার  
[C] উিরপ্রবদশ  
[D] িহারাে।  

90. ঠববশ্বর পকান্ পদবশ সবযাঠধক েনঘনত্ব েক্ষয করা 
র্ায় ?— 
[A] সুইব বন  
[B] বািংোবদবশ  
[C] ভারবত  
[D] ঠচবন 
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সংঠিপ্ত উত্তর দোও। (প্রঠিঠি প্রগের মোি ১) 

1. পকান প্রকার ভূ-আবোডবনর ফবে ভঠঙ্গে পবযত সৃঠষ্ট হয়? 
2. সীঠিিং কাবক ববে? 
3. পরপ কী 
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4. ভাবদাস স্তর কাবক ববে? 
5. িরু বা শুষ্ক অঞ্চবে পভৌি েবের পঠরিার্ কি হয় পকন? 
6. কু্ষদ্র কর্া ঠবশরর্ পকান োতীয় ঠশোয় পদিা র্ায়? 
7. প্রাকৃঠতক সুডঙ্গ কী? 
8.  উৎসযন্দ েে -এর উৎস কী? 
9.  কাস্ট্ হ্রদ কাবক ববে? 
10.  স্বাভাঠবক উদকচাবপ পভৌিেবের ভূপৃবষ্ঠ ঠনগযিন পক ঠক ববে? 
11.  পছািনাগপুর িােভূঠি অঞ্চবে পকান ধরবনর েে ঠনগযিন প্রর্ােী গবড উবিবছ? 
12.  পূবযবতযী নদী কাবক ববে? 
13.  পুনভযবা নদী কাবক ববে? 
14.  ভূঠির প্রারঠম্ভক ঢাে অনুসাবর গবড ওিা নদী ঠক নাবি পঠরঠচত? 
15.  পপব ােঠে কী? 
16.  অপঠরর্তা িাঠি কী? 
17.  পকান ধরবনর ঠশরা পথবক পরগুর িাঠির সৃঠষ্ট হয়? 
18.  চারবনাবোি িাঠির রিং কাবো হয় পকন? 
19.  েযাবিরাইি িৃঠিকায় কঠিন ভূত্বক গঠিত হয় পকন? 
20.  ভূত্ববকর উপর সঠঞ্চত অববাঠহকার প্রাপ্ত ঠশো ঠচি স্তর পক ঠক ববে? 
21.  পলাবাে ওয়াঠিযিং কী? 
22.  রসঠব তরঙ্গ কী? 
23.  ক্ষরাপ্রঠতবরাধী উঠিদ পকান অঞ্চবে েন্মায়? 
24.  পিৌসুিী েেবায়ু ঠবপরীত েেবায়ুর নাি কী? 
25.  গভীর ঠনম্নচাপ কাবক ববে? 
26.  ঘুিনাবতয পকাথায় সৃঠষ্ট হয়? 
27.  শীতে সীিাবন্তর সিংজ্ঞা দাও। 
28.  উষ্ণ সীিাবন্তর সিংজ্ঞা দাও। 
29.  উইঠে উইঠে কী? 
30.  পকায়াে োইন কী? 
31.  ওবোন স্তরবক 'পৃঠথবীর প্রাকৃঠতক পসৌর পদযা' বোর কারর্ কী 
32.  ঠবপর্যয় ও দুবর্যাবগর প্রধান পাথযকয পেবিা। 
33.  সুনাঠি কাবক ববে? কাবক সুনাঠির পদশ ববে? 
34.  িরুকরর্ বেবত কী পবাঝ? 
35.  হডপা বান কী? 
36.  ঠববশ্বর বৃহিি ঠশল্প ঠবপর্যয় পকানঠি? 
37.  পিঘ বাঘা বৃঠষ্ট কী? 
38.  পাহাবডর ঢাবে ধাপ পকবি চা চার্ করা হয় পকন? 
39.  পৃঠথবীবত পকান গাবছর পাতা পেিার কাবে বযবহৃত হয়? 
40.  শাক সবঠের চার্ পকান ঠববশর্ নাবি পঠরঠচত? 



41.  শসযাবতযন বা শসযপর্যায় বেবত ঠক পবাঝায়? 
42.  ভারবতর পকান শবসযর উৎপাদবনর ওপর সবুে ঠবেববর প্রভাব সবযাঠধক? 
43.  বিন ঠনভযর অধাতব ঠশল্প পকানঠি? 
44.  বতযিাবন ভারবত পকান ঠশল্পবক উদীয়িান ঠশল্প ববে? 
45.  আধুঠনক পর্াগাবর্াগ বযবস্থায় কৃঠিি উপগ্রবহর উপর পবঠশ গুরুত্ব আবরাপ করা হয় পকন? 
46.  ছঠিশগবডর পকাথায় পেৌহ ইস্পাত পকন্দ্রঠি স্থাঠপত হবয়বছ? 
47.  ভারবতর বৃহিি পিাির গাঠড ঠনিযার্ পকাম্পাঠনর নাি কী? 
48.  একঠি ঠবশুি কাাঁচািাে ঠভঠিক ঠশবল্পর উদাহরর্ দাও। 
49.  পৃঠথবীর সববচবয় ঠবরে েনবসঠত রু্ক্ত িহাবদশ পকানঠি? 
50.  েনঠববফারর্ কাবক ববে? 
51.  হেঠদয়া বন্দর গবড পতাোর অনযতি প্রধান কারর্ কী? 
52.  ঠনম্ন গাবঙ্গয় সিভূঠি অঞ্চবে পকান প্রকার গ্রািীর্ বসঠত পদিা র্ায়? 
53.  রাস্তার দু'পাশ বরাবর পকান ধরবনর েনবসঠত গবড ওবি? 
54.  ছঠিশগবডর ইচ্ছািঠত নদীর প্রবাহপবথ পর্ ঠবিযাত েেপ্রপাত ঠি অবঠস্থত তার নাি কী? 
55. পঠরকল্পনা অঞ্চবের সিংজ্ঞা দাও। 
56. পব্রন-বরন কী? 
57. উন্নয়বনর সিংজ্ঞা দাও। 
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ঠিগচর প্রেগুঠল উত্তর দোও। (প্রঠিঠি প্রগের মোি ৫) 

1. পুনবর্যৌবন োবভর ফবে গঠিত ঠতনঠি ভূঠিরূবপর আবোচনা কবরা। 
2. নদীর ক্ষয়চবের বযাঘাত বেবত কী পবাবঝা? এর কারর্ উবিি কবরা। 
3. ঠবঠভন্ন ধরবনর েেঠনগযি প্রর্ােী আবোচনা কবরা। 
4. নদী নকশা গিবনর প্রধান ভূ-গািঠনক ঠনয়ন্ত্রকগুঠে কী কী? 
5. িাঠি গিবন সঠেয় উপাদানগুঠের প্রভাব সম্পবকয পেবিা। অথবা, িৃঠিকার উৎপঠিবত েেবায়ুর ভূঠিকা আবোচনা 

কবরা। 
6. আবিঠরকার িৃঠিকা ঠবজ্ঞানীবদর পদওয়া সপ্তি অঠভকর্য অনুর্ায়ী িৃঠিকা পের্ীঠবভাগ কবরা। অথবা, িৃঠিকার U.S.D.A. 

পের্ীঠবভাগ আবোচনা কবরা। 
7. িৃঠিকা ক্ষয় বা ভূঠিক্ষবয়র কারর্ কী? িৃঠিকা ক্ষয় পঠরববশবক ঠকভাবব প্রভাঠবত কবর। 
8. সরেবগযীয় বনাঞ্চবে সৃষ্ট অথবা আদ্রয নাঠতশীবতাষ্ণ অঞ্চবের প্রধান িাঠি সম্ববি র্া োবনা পেবিা। অথবা, প সে 

িাঠির বন্টন, উিব ও তবঠশষ্টয সম্ববি আবোচনা কবরা। 
9. এেুঠভবয়শন ও ইেুঠভবয়শন এর িবধয পাথযকয ঠনবদযশ কবরা। আঠদ ঠশো ঠকভাবব সিবয়র ঠবঠভন্ন পর্যাবয় ঠববতযবনর 

িাধযবি িাঠিবত পঠরর্ত হয়? 
10. োন্তীয় ঠ বপ্রশন কী? এে ঠনবনার উৎপঠি ও প্রভাব আবোচনা কবরা। 
11. োন্তীয় ও নাঠতশীবতাষ্ণ িুেনা ভঠতযর পাথযকয ঠনরূপর্ কবরা। 
12. োন্তীয় ঘূর্যবাবতর উৎপঠি বযািযা কবরা। হাঠরবকন ও িাইফুন বেবত ঠক পবাঝ? 
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13. স্বাভাঠবক উঠিবদর পের্ীঠবভাগ কবরা। েেে উঠিদ ও োঙ্গে উঠিবদর িবধয পাথযকয পেবিা। 
14. ভূিধযসাগরীয় েেবায়ু অঞ্চবের অবস্থান ঠনবদযশ কবরা। এই েেবায়ু গ্রীষ্মকাবে শুষ্ক ও শীতবে আদ্রয হয় পকন? 
15. েেবায়ু ঠকভাবব উঠিবদর ওপর প্রভাব ঠবস্তার কবর তা সিংবক্ষবপ আবোচনা কবরা। অথবা, স্বাভাঠবক উঠিবদর ওপর 

েেবায়ু প্রভাব আবোচনা কবরা। 
16. োন্তীয় পিৌসুিী ও ভূিধযসাগরীয় েেবায়ুর পাথযকয পেবিা। 
17. ওবপন কৃত েেবায়ুর পের্ীঠবভাগঠি উবিি কবরা। "বিৌসুিী েেবায়ু অঞ্চবে পর্যবিাচী উঠিবদর অরর্য সৃষ্ট হবয়বছ"—

পভৌবগাঠেক কারর্ বযািযা কবরা। 
18. ঠবঠভন্ন প্রকার প্রাকৃঠতক ঠবপর্যবয়র পের্ীঠবভাগ কবরা। 
19. ঠবপর্যয় বযবস্থাপনার ঠবঠভন্ন পর্যায়গুঠে আবোচনা কবরা। 
20. আধুঠনক কৃঠর্বত র্াঠন্ত্রকীকরবর্র দুঠি কবর সুফে ও কুফে পেবিা। শসযপ্রগাঢ়তা ঠকভাবব ঠনর্যয় করা হয়। ভারবতর 

নীে ঠবেববর সুঠবধা কী? 
21. ধান ও গি উৎপাদবনর অনুকূে েেবায়ু ও িৃঠিকার িবধয তুেনািূেক আবোচনা কবরা। শ্রীেিংকা নারবকে উৎপাদবন 

আগ্রহী পকন? 
22. নীে ঠবেববর ফোফে আবোচনা কবরা। ভারবত অভযন্তরীর্ িৎসয চাবর্র ও সািুঠদ্রক িৎস আহরবর্র উন্নঠতকবল্প 

গৃহীত পঠরকল্পনা সিূবহর উবিি কবরা। 
23. ভারবতর পশ্বত ঠবেববর সিসযাগুঠে কী কী? 
24. ভারবত পাি ঠশবল্পর সিসযা গুঠে আবোচনা কবরা। 
25. ভারবত পরঠ বি  পপাশাক ঠশল্প গবড ওিার কারর্ গুঠে সিংবক্ষবপ আবোচনা কবরা। অথবা, পরঠ বি  পপাশাবকর 

প্রধান প্রধান রপ্তাঠনকারক ও আিদাঠনকারক পদবশর নাি পেবিা। 
26. ভারবতর রূঢ় ঠশল্পাঞ্চেঠি গবড ওিার কারর্ বযািযা কর। িােবয়ঠশয়া রাবার ঠশবল্প উন্নত পকন? 
27. ভারবত পিাির গাঠড ঠনিযার্ ঠশল্প গবড ওিার কারর্গুঠে সিংবক্ষবপ বযািযা কবরা। 
28. ভারবত িাদয প্রঠেয়াকরর্ ঠশবল্পর বন্টন ঠববের্র্ কবরা। ভারবতর কবয়কঠি উবিিবর্াগয িাদযপ্রঠেয়াকরর্ পকাম্পাঠনর 

নাি পেবিা। 
29. অভযন্তরীর্ ও আন্তেযাঠতক বাঠর্েয বেবত কী পবাঝ? আন্তেযাঠতক বাঠর্বেযর গুরুত্ব আবোচনা কবরা। 
30. কাগে ঠশবল্পর কাাঁচািাে গুঠে কী কী? রবার ঠশবল্পর গুরুত্ব আবোচনা কবরা। িােবয়ঠশয়ার রবার ঠশল্পবকন্দ্রগুঠে 

পকাথায় পকাথায় অবঠস্থত তা উবিি কবরা। 
31. উদীয়িান বা সূবর্যাদয় ঠশল্প বেবত কী পবাঝায়? অথবা, ঠশক্ষা দানব কাবক ববে? পপবট্রা-রসায়ন ঠশবল্পর উন্নঠতর 

অনুকূে পভৌবগাঠেক কারর্গুঠে আবোচনা কবরা। 
32. ভারবতর প্রধান প্রধান পর্যিন পকন্দ্র গুঠের অবস্থান সম্পবকয আবোচনা কবরা। পর্যিন ঠশবল্পর কবয়কঠি গুরুত্ব পেবিা। 

অথবা, পকাবনা পদবশর অথযনীঠতর ওপর পর্যিন ঠশবল্পর প্রভাব আবোচনা কবরা। 
33. উন্নয়নশীে পদবশর বয়ঃঠেঙ্গ ঠপরাঠিব র তবঠশষ্টয পেবিা। অগ্রগািী ও পিাৎগািী েনসিংিযা বেবত কী পবাঝ? উন্নত 

পদবশর েনসিংিযা ঠপরাঠি  সম্ববি আবোচনা কবরা। 
34. পগাষ্ঠীবি েনবসঠত গবড ওিার দুঠি প্রাকৃঠতক কারর্ উবিি কবরা। একুযিবনাপঠেস কাবক ববে? কিয ধারা অনুর্ায়ী 

হযাঠরবসর শহবরর পের্ীঠবভাগঠি উবিি কবরা। 
35. পৃঠথবীর প্রায় েনবসঠতহীন অঞ্চে গুঠের নাি ও তাবদর তবঠশষ্টয পেবিা। েনঘনবত্বর বন্টবনর উপর দুঠি প্রধান 

প্রাকৃঠতক উপাদাবনর প্রভাব আবোচনা কবরা। 
36. পসন্সাস শহর কাবক ববে? ভারতীয় েনগর্না অনুসাবর পপৌরবসঠতর পের্ীঠবভাগ কবরা। 



37. গ্রািীর্ বসঠতর তবঠশষ্টয পেবিা। গ্রািীর্ ও পপৌরবসঠতর িবধয পাথযকয ঠনর্যয় কবরা। 
38. েনঠববফারর্ কাবক ববে? ভারবত দ্রুত হাবর েনসিংিযা বৃঠির কারর্গুঠে আবোচনা কবরা। 
39. পবঙ্গােুরুর ইবেকট্রঠনক্স ঠশল্প সম্পবকয সিংঠক্ষপ্ত আবোচনা কবরা। 
40. কেকাতা বন্দর এর সহবর্াগী ঠহসাবব হেঠদয়া বন্দবরর গুরুত্ব আবোচনা কবরা। 
41. পঠরকল্পনা অঞ্চবের স্তরেি সম্পবকয সিংঠক্ষপ্ত আবোচনা কবরা। 
42. ছঠিশগবডর িঠনে সম্পবদর সিংঠক্ষপ্ত ঠববরর্ দাও। 
43. িাইবো ও িযাবো অঞ্চবের িবধয প্রবভদ কী? 
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