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1. বতমােন পৃিথবীেত জনসংখ া বৃি র হার –

A. 1.3%

B. 2.0%

C. 1.4%

D. 2.4% .

Ans. A

2. গত 500 বছের পৃিথবীর জনসংখ া ায় কত ণ বৃি  পেয়েছ ?

A. 11 ণ
B. 10 ণ
C. 20 ণ
D. 5 ণ ।
Ans. B

3. কান িব ানী জনিববতন মেডল কাশ কেরন ?

A. িজমারম ান
B. ম ালথাস
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C. ওেয়বার
D. থ সন ।
Ans. D

4. ি িতশীল জনসংখ া পাওয়া যায় –

A. িচিলেত
B. ীল ায়
C. সুইেডেন
D. উগা ায় ।
Ans. C

5. জনিববতন মেডেলর চতুথ পেব অব ানকারী দশিট হল –

A. উগা া
B. িমশর
C. ডনমাক
D. সৗিদ আরব ।
Ans. C

6. নীেচর কান দশ জনসংখ া িববতন তে র থম পেবর অ ভু  নয় ?

A. গ াবন
B. জাি য়া
C. সায়ািজল া
D. ইটািল ।
Ans. D

7. কােনা দেশর আগামী বছর িলর জনসংখ া বৃি র পূবাভাসেক কী বেল ?

A. কাম  জনসংখ া
B. ি িতশীল জনসংখ া
C. জনসংখ া অিভে প
D. জনিবে ারণ ।
Ans. C

8. ভারেত জনসংখ া বৃি র হার সবেচেয় বিশ –

A. িবহাের
B. রাজ ােন
C. বাংলায়
D. উ র েদেশ ।
Ans. A

9. ভারেত জনসংখ া বৃি র হার সবেচেয় কম –

A. গায়ায়
B. করেল
C. অ ণাচল েদেশ
D. িসিকেম ।
Ans. B

10. জনসংখ া পিরবতন তে র দুিট মূল উপাদান হল –

A. জ হার



B. জ হার ও নারী – পু ষ অনুপাত
C. জ হার ও মৃতু হার
D. পির াজন ও মৃতু হার ।
Ans. C

11. কােনা দেশর স েদর তুলনায় জনসংখ া কম হেল তােক বেল –

A. কাম  জনসংখ া
B. ি িতশীল জনসংখ া
C. জন তা
D. জনাকীণতা ।
Ans. C

12. কােনা অ েল মানুেষর ব নগত তারতেম র সূচক হল –

A. কাম  জনসংখ া
B. জনঘন
C. জনাকীণতা
D. মানুষ – জিম অনুপাত ।
Ans. B

13. িবে র সবােপ া িবরল জনবসিতর দশিট হল –

A. নরওেয়
B. ডনমাক
C. সুইেডন
D. অে িলয়া ।
Ans. D

14. 2011 সােলর জনগণনা অনুসাের ভারেত সা রতার হার কত শতাংশ ?

A. 74.04

B. 70.04

C. 80.04

D. 75.05

Ans. A

15. ইউেরােপর অন তম জনঘন পূণ দশ হল –

A. জামািন
B. নরওেয়
C. সুইেডন
D. ইে ােনিশয়া ।
Ans. A

16. ভারেত জনসংখ া ব েনর তারতেম র অন তম াকৃিতক কারণ হল –

A. যাগােযাগ ব ব া
B. নদনদী
C. িশ া ল
D. পিরবহণ ।
Ans. B



17. নীেচর কানিট মানব উ য়েনর সূচক –

A. কাম  জনসংখ া
B. িচিক�সা ব ব ার উ িত
C. মাথািপছু আয়
D. পির াজন ।
Ans. C

18. জনাকীণতার ফেল সৃি  হয় –

A. ছ  বকার
B. কাম  জনসংখ া
C. জনিবে ারণ
D. এেদর কােনািটই নয় ।
Ans. A

19. জনাকীণতা দখা যায় কান দেশ ?

A. USA

B. জাপান
C. সুইেডন
D. পািক ান ।
Ans. D

20. উ য়নশীল বা অনু ত দেশ ‘ মধা বাহ ‘ কী নােম পিরিচত ?

A. মধা র ািন
B. মধা আমদািন
C. মধা বাহ
D. মধা বািণজ  ।
Ans. A

21. উ ত দেশ ‘ মধা বাহ ‘ কী নােম পিরিচত ?

A. মধা র ািন
B. মধা আমদািন
C. মধা বাহ
D. মধা বািণজ  ।
Ans. B

22. জ হার ও মৃতু হার উভয়ই বিশ বা অিনয়ি ত হেল কান িণর িপরািমড সৃ  হয় ?

A. থম
B. ি তীয়
C. তৃতীয়
D. চতুথ ।
Ans. A

23. িবে র মাট জনসংখ ার ায় কত শতাংশ এিশয়া মহােদেশ বসবাস কের ?

A. 50%

B. 58.2%

C. 40.9%

D. 60.1% ।



Ans. D

24. প পালক যাযাবর গা ীর ঝতুিভি ক পির াজনেক কী বেল ?

A. বিহমুখী পির াজন
B. ইিমে শন
C. া িহউম ানস
D. দিনক পির াজন ।
Ans. C

25. কান দেশর জনসংখ া িপরািমেডর আকৃিত ঘ া বা Bell – আকৃিত হয় ?

A. চীন
B. ভারত
C. রািশয়া
D. USA

Ans. D

***Mission Geography***

Suggested by Sourav Sarkar (Admin).
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      Rate This

1. ‘Geography’ শ িট থম ব বহার কেরন –

A. টেলমী
B. কাপারিনকাস
C. এরােটাস থিনস
D. ােবা
Ans. C

2. ভূেগাল একিট –

A. াকৃিতক
B. সাং ৃ িতক
C. মানবীয়
D. সাংে িষক িবষয়
Ans. D

3. ভূেগাল একিট –

A. গিতশীল
B. ি িতশীল
C. সংেকাচনশীল
D. একমুখী িবষয় ।
Ans. A

4. ‘ ভূেগাল হল মানুেষর আবাস ল িহসােব পৃিথবীর বণনা ‘ – উি িট ক কেরেছন ?

A. এরােটাসেথিনস
B. ােবা
C. টেলিম
D. কাপারিনকাস ।
Ans. A

5. ভূেগােল সবািধক পূণ হল ‘ ান ‘ – ক বেলেছন ?

A. হাটেশান
B. কালিরটার
C. টেলিম
D. এমির  জা  ।
Ans. D

6. ভূেগালশাে র মূখ  িবষয় হল –

A. পৃিথবী
B. মানুষ
C. ান
D. মানুষ ও কৃিতর স ক
Ans. D

7. ভূেগােলর মেধ  মানিচ ায়েনর প িতেক বলা হয় –

A. গািণিতক ভূেগাল



B. জীবভূেগাল
C. জ ািতিবদ া
D. কােটা ািফ
Ans. D

8. ভূেগােল সংখ াতে র ও গিণেতর অত িধক ব বহার বলেত বাঝায় –

A. সংখ া িব বেক
B. মাি ক িব বেক
C. তাি ক িব বেক
D. গিণত িব বেক
Ans. B

9. ‘ ভূেগাল হল অব ােনর িব ান ‘ – ক বেলেছন ?

A. উইিলয়াম বাে
B. হামেবা
C. মংকহাউস
D. িরচাড হাটেশােনর ।
Ans. A

10. ‘Geography is the Science of place, not man’ – ক বেলেছন ?

A. মংকহাউস
B. কাল িরটার ও হামেবা
C. িভদাল – দ  – লা ােশ
D. ইমানুেয়ল কা  ।
Ans. C

11. ভূেগােল ‘ কন’ কথার অথ কী ?
A. স েকর অনুস ান ও ব াখ া
B. ব ন কাথায়
C. িচি তকরণ ও শনা করণ
D. মানুষ – পিরেবেশর স ক ।
Ans. A

12. ভূেগােল ‘কী’ কথার অথ কী ?
A. িবিভ  উপাদােনর ব ন
B. িচি তকরণ বা শনা করণ
C. স েকর অনুস ান ও ব াখ া
D. মানুষ – পিরেবেশর স ক ।
Ans. B

13. ীক ‘Geo’ শে র অথ কী ?
A. পৃিথবী
B. মহাসাগর
C. মহােদশ
D. মহাশনূ  ।
Ans. A

14. ীক শ  ‘Ge’ এর অথ কী ?



      Rate This

A. বায়ুম ল
B. বািরম ল
C. িশলাম ল
D. ভূম ল ।
Ans. D

15. য বইিটেত থম ‘ভূেগাল’ কথািট ব ব ত হেয়িছল তা হল –

A. দ  নচার অ  িজও ািফ
B. দ  ি ি পাল অ  িজও ািফ
C. ইন ু েয়  অ  িজও ািফক াল এনভারনেম
D. সূয িস া  ।
Ans. D

***Mission Geography***
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1. নদীর য়কায –

A. জলবায়ু ভূেগাল
B. ভূিম প িবদ া
C. মৃি কা ভূেগাল
D. মানবীয় ভূেগােলর আেলাচ  িবষয়।
Ans. B

2.”COSMOS” ে র রচিয়তা হেলন –

A. িরটার
B. হামেবা
C. টেলিম
D. েটা।
Ans. B

3. িনেচর যিট াকৃিতক ভাগেলর শাখা নয়, তা হল –

A. নৃত  িবদ া
B. জলিব ান
C. জলবায়ুিবদ া
D. ভূিম প িব ান .

Ans. A

4. ‘ সময় গণনা ‘ ভুলেলর য শাখার অংশ, তা হল –

A. সমু  িব ান
B. জ ািতিব ান
C. জল িব ান
D. ভূিম প িব ান ।
Ans. B

5. মানবীয় ভূেগােলর জনক –

A. হাি ংটন
B. টেলিম
C. হাটন
D. রটেজল ।
Ans. D

6.” The principles of human Geography” িটর লখক-

A. িরটার
B. ই.িস. সে ল
C. হাি ংটন
D. হামেবা  ।
Ans. C

7. জলবায়ু িবদ ার সে  িব ােনর য শাখার িনিবড় স ক আেছ, তা হেলা –
A. সমু  িবদ া
B. আবহিব ান
C. ভূত  িবদায়
D. াণী িবদ া ।



Ans. B

8. “Board of Agriculture” ভারেতর িবিভ  অংেশর মািট জিরেপর উেদ াগ নয় –

A. 1934-’35

B. 1936-’37

C. 1938-’39

D. 1940-’41 সােল ।
Ans. B

9. “ideologies” শ িট পৰ্থম(1976) ব বহার কেরন –

A. দ ু ট দ  িচ
B. কাল মা
C. অনা েজিম ার
D. টেলিম ।
Ans. A

10. ” নবিনয়ন ানবাদ” থম ক তুেল ধেরন –

A. ি িফথ টলর
B. িভ.আনুিচন
C. িভদাল দ  লা ােস
D. কাল িরটার ।
Ans. B

11. ত কয়লা বলা হয় –

A. িহের
B. দুধ
C. জল
D. খিনজেতল ক ।
Ans. C

12. ু র লেয়ড বাঁধ অবি ত –

A. ভারত
B. চীন
C. রািশয়া
D. পািক ান এ ।
Ans. D

13. অসি িলয়ােত মষ পালকেদর য নােম ডাকা হয় তা হল –

A. জ াকা
B. শগই
C. ইলের
D. জ াকার ।
Ans. A

14. মাথািপছু জলিবদু � উ�পাদেন থম –

A. চীন
B. USA



C. রািশয়া
D. নরওেয় ।
Ans. D

15. একসে  লােগায়া এক  শহরেক বলা হয় –

A. নগর
B. পৗরপু
C. হ ামেলট
D. মগািসিট ।
Ans. B

16. িতকূল ভূ াকৃিতক পিরেবশ কান ধরেনর জনবসিত গেড় ওেঠ –

A. গা ীব
B. রিখক
C. িবি
D. Y- আকৃিত ।
Ans. C

17. াম হেলা একিট ু তম –

A. সামািজক
B. অথৈনিতক
C. রাজৈনিতক
D. শাসিনক একক ।
Ans. D

18.আি কার কুলু উপজািতরেদর বসিতর নকশা হয় –

A. আয়তকার
B. বৃ াকার
C. বগাকার
D. দ াকৃিত ।
Ans. B

19. আধুিনক শহেরর উদাহরণ হল –

A. কটক
B. পুেন
C. ভুবেন র
D. আেমদাবাদ ।
Ans. C

20. একিট বড় ােমর জনসংখ া নূন তম –

A. 500 to 1999

B. 5000 to 9999

C. 500 এর কম
D. 10000 ।
Ans. D

21. বতমান ভারেত অবি ত াম িলর মেধ  বেড়া ােমর পিরমান হল –

A. 10%



B. 2%

C. 5%

D. 35% ।
Ans. B

22. রাজ  াম বলেত বাঝায় –

A. কেক
B. মৗজােক
C. মহকুমােক
D. জলােক ।
Ans. B

23. W.B এর একিট িশ িভি ক াম হল –

A. বালুগাঁও
B. পাঁচমুরা
C. শাি িনেকতন
D. আ ালা ।
Ans. B

24. ভারেতর কাথায় মধ যুেগর বসিত দখা যায় –

A. আ া
B. মথুরা
C. বৃ াবন
D. চ ীগর ।
Ans. A

***Mission Geography***

*Suggested by Kamal Haldar (Admin).

25. য সব উি দ সমু  উপকূলবতী লবনা  মািট এবং নদী মাহনার লবণা  মািটেত জ ায় তােদর কী বেল ?

A. িসওফাইট
B. মেসাফাইট
C. হ ােলাফাইট
D. জেরাফাইট
Ans. C

26. মৃি কা য় স েক সব থম ব াখ া দন ক ?

A. জিন
B. এ.িড. ময়ার
C. ডকুচােয়ভ
D. জা
Ans. B

27. কােনা একিট বা তে র িবিভ  জীবেগা ীর বিচ েক কী বেল ?

A. আলফা বিচ
B. িবটা বিচ
C. গামা বিচ



D. কানিটই নয়
Ans. A

28. সারা ভারেত কতক িল অভয়ারণ  আেছ ?

A. ৩২১ িট
B. ৪২১ িট
C. ৪৫০ িট
D. ৪৭০ িট
Ans. B

29. কান উ ত বা িবরল , অবলু  ায় জীব তার িনজ  বাসভূিমর মেধ  সংরি ত হেল তােক কী বেল ?

A. এ  িসটু সংর ন
B. ইন িসটু সংর ন
C. জীব সংর ন
D. সবকিট .

Ans. B

30. িনে া  রাজ  িলর মেধ  ২০১১ সােলর তথ  অনুযায়ী িশ ার হার বিশ কান রােজ  ?

A. গায়া
B. ি পুরা
C. িমেজারাম
D. মহারা
Ans. C

31. জরাট সমভূিম িনে া  কান দুিট নদীর পিল স েয়র ফেল গিঠত হেয়েছ ?

A. সবরমতী ও মািহ
B. লুিন ও তাি
C. তাি  ও নমদা
D. কান িটই নয়
Ans. A

32. ভারেত সড়ক পথ বিশ কান রােজ  ?

A. কনাটক
B. মহারা
C. তািমলনাড়ু
D. অ েদশ
Ans. B

33. কুিক উপজািত ভারেতর কান রােজ  দখা যায় ?

A. মিনপুর
B. ি পুরা
C. মঘালয়
D. িসিকম
Ans. A

34. ভারেতর ু তম জাতীয় সড়ক কান িট ?

A. NH 4

B. NH 8



C. NH 29

D. NH 47A

Ans. D

35. নদী বরাবর গেড় ওঠা জনবসিত কান ধরেনর বসিত ?

A. গালাকার বা বৃ াকার
B. রিখক
C. চতুে াণাকৃিত
D. াকার িবিশ
Ans. B

36. ভারেত ি তীয় বৃহ ম কান ভাষার মানুষ বসবাস কেরন ?

A. তেল
B. তািমল
C. বাংলা
D. মারািঠ
Ans. C

37. ভারেতর জনগণনা অনুযায়ী বড় ােমর জনসংখ া কত ?

A. ৫০০ – ১৯৯৯ জেনর বসিত এলাকা
B. ২০০০ – ৪৯৯৯ জন
C. ১০০০০ জেনর বিশ
D. কানিটইই নয়
Ans. C

38. ভারেতর কান শহেরর া রতা বিশ ?

A. মু াই
B. কালকাতা
C. িদ ী
D. চ াই
Ans. A

***Mission Geography***

Suggested by Abhik Das.

39. িনেচর কান শস িটেক বষজীবী শস (perennial crop) বলা যেত পাের-

A. ভু া
B. গম
C. ই ু
D. ধান।
Ans.C

40. থেম সৃি  হয় –

A. রভাইন
B. িরল
C. গািল
D. ওয়ািদ



Ans.B

41. বতমােন িহের উ�পাদেন ও স য় থম দশিট হল –

A. কানাডা
B. UK

C. USA

D. দি ণ আি কা
Ans. D

42. ভূ তাি ক গঠন ারা িনয়ি ত নদী –
A. দােমাদর
B. পনারায়ন
C. নমদা
D. হলিদ
Ans. C

43.   তাপীয় াস হার হল –

A. 10*C/KM

B. 6*c/km

C. 8*c/km

D. 4*c/km

Ans.A

44. LANDSAT িরেমাট সনিসং ব ব া য দেশর –

A. UK

B. France

C. USA

D. India

Ans.C

45. অি সল মৃি কার উদাহরণ –

A. পডসল
B. চােনােজম
C. ল ােটরাইট
D. চ া
Ans. C

46. 1 ফারলং ত –

A. 2.78 semi

B. 2.56 mt

C. 220 yard

D. 432 feet

Ans. C

47. “ISOSTASY” শ িট কান ি ক শ  থেক এেসেছ –

A. ISOSTASIOS

B. IN EQUIPOISE

C. State of balance



      Rate This

D. N.A

Ans.A

48. “Southern Oscillation” বলা হয় –

A. লা িননা
B. এল িনেনা
C. জট ি ম
D. রাসিব তর  , ক ।
Ans.B

***Mission Geography***

Suggested by Kamal Haldar (Admin).

Edited by Sourav Sarkar (Director).
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A. মাহ িবযুি
B. েটনবাগ িবযুি
C. কনরাড িবযুি
D. রপিট িবযুি
Ans. C

2. ম ল ও অ ম ল এর মেধ  কান িবযুি  অবি ত ?

A. মাহ িবযুি
B. কনরাড িবযুি
C. রপিট িবযুি
D. ল ােমন িবযুি
Ans. A

3. ভূ অভ ের গভীরতা বৃি র সােথ সােথ উ তার মবধমান হারেক িক বেল ?

A. থামাল িডেয়
B. িজওথামাল িডেয়
C. কারাল িডেয়
D. ম া ল িডেয়
Ans. B

4. অ ু �পাত, আে য় াস ভৃিত কান র থেক সংগিঠত হয় ?

A. িন  ম ল
B. আে েনাি য়ার
C. ক ম ল
D. িশলাম ল
Ans. B

5. ভূ েকর ঘন  কত?

A. ২.৬৫-২.৯০ াম / সিম
B. ৩.০০-৪.৩০ াম / সিম
C. ৪.৩০-৫.৫০ াম / সিম
D. কান িটই নয়
Ans. A

6. ম ল ও ক ম েলর িবভাজনকারী তল িক িবযুি  নােম পিরিচত?

A. মাহ িবযুি
B. রপিট িবযুি
C. েটনবাগ িবযুি
D. লহম ান িবযুি
Ans. C

7. ভূ অভ ের িত ১ িকিম গভীরতা বৃি েত কত িড ী সি ে ড তাপমা া বৃি  পায় ?

A. ৬.৪ িড ী
B. ২০ িড ী
C. ১৫ িড ী
D. ৩০ িড ী
Ans. D



8. মাল দখা যায়-

A. পালিলক িশলায়
B. পা িরত িশলায়
C. আে য় িশলায়
D. উপেরর সব কিট
Ans.A

9. ভারেতর কাথায় ভাব ল  করা যায় ?

A. ময়ুরভ
B. তালেচর
C. ঝিড়য়া
D. রািনগ
Ans. B

10. খিনেজর কািঠন  মা া িনণায়ক ল হল-

A. মাহ কািঠন  ল
B. কনরাড কািঠন  ল
C. লহম ান কািঠন  ল
D. মাকািল ল
Ans. A

11. পৃিথবীর মাট আয়তেনর কত শতাংশ ভারেতর ভূ-খ  অিধকার কেরেছ ?

A. ২.৪%

B. ২.৬%

C. ২.২%

D. ১.৪%

Ans. A

12. জ ু কা ীর অ েলর অন তম িগিরপথ িট হল-

A. বরা লপচা লা
B. বািনহাল
C. রাটাং পাস
D. িজেলপ -লা
Ans. B

13. দি ণ ভারেতর সেবা  শৃে র নাম িক ?

A. দাদােবতা
B. পাটকই
C. আনাইমুিদ
D. িশখর
Ans. C

14. ভারেতর মাট কিট রােজ র উপর িদেয় ককট াি  রখা অিত ম কেরেছ?

A. ৬
B. ৭
C. ৫



D. ৮
Ans. D

15. পৃিথবীর উ তম পবতশৃ  য ােন অবি ত –

A. িত ত – নপাল সীমা
B. নপাল – ভারত সীমা
C. িত ত – চীন সীমা
D. নপাল – চীন সীমা
Ans.D

16. পালঘাট গ াপ যু  কেরেছ-

A. নািসক আর মু াইেক
B. জ ু আর কা ীর ক
C. তািমলনাড়ু আর করালা ক
D. পুেন আর মু াইেক
Ans. C

17. ডানকান প ােসজ রেয়েছ কােদর মেধ  ?

A. িমিনকয় এবং মাল ীপ
B. আ ামান এবং িনেকাবর
C. কাভারাি  এবং িমিনকয়
D. দি ণ আ ামান এবং িলটল আ ামান
Ans. D

18. ভ ুনাদ লক এক কার –

A. তাল
B. ধা
C. কয়াল
D. ায়া
Ans.C

19. ভারেতর কান রােজ  বনভূিমর পিরমান সবেচেয় বিশ ?

A. অ নাচল েদরশ
B. মধ েদশ
C. ওিড়শা
D. মহারা
Ans.B

20. ভারেতর ধান জলিবভািজকা কানিট ?

A. িহমালয় পবত মালা
B. িব  পবতমালা
C. সাতপুরা পবত মালা
D. আরাব ী পবতই
Ans.B

20. ভারেতর ধান জলিবভািজকা কানিট ?

A. িহমালয় পবত মালা
B. িব  পবতমালা



C. সাতপুরা পবত মালা
D. আরাব ী পবতই
Ans.B

21. ভারেতর অরণ  গেবষনাগার িট কাথায় অবি ত ?

A. পুষা
B. নিনতাল
C. দরাদুন
D. মুেসৗির
Ans. C

22. ভারেতর থম ব মুখী নদী পিরক নার নাম িক ?

A. ভাকরা না াল ক
B. দােমাদর ক
C. কািশ ক
D. রামসাগর ক
Ans. B

23. নাগাজনু সাগর ক  িট কান নদীর উপর গেড় উেঠেছ ?

A. গাদাবরী
B. কােবরী
C. কৃ া
D. পানর
Ans. C

24. হ র িত চা উ�পাদেন কান রাজ  থম ?

A. পি মব
B. আসাম
C. করালা
D. তািমলনাড়ু
Ans. D

25. কইবুল লামেজা জাতীয় উদ ান িট কাথায় অবি ত ?

A. করালা
B. মিনপুর
C. উ রাখ
D. অ নাচল েদশ
Ans. B

26. ভারেতর াচীন তম তলখিনিটর নাম িক ?

A. অসেমর নাহারকািটয়া
B. অসেমর িডগবয়
C. ি পুরার বড়মুড়া
D. অ নাচল েদেশর খারসুং
Ans. B

27. ভারেতর থম কিফ বািগচা গেড় ওেঠ –



A. বাবাবুদান পাহাড়
B. নীলিগির পাহাড়
C. ছাটনাগপুর
D. দািজিলং
Ans. A

28. ভারেতর বৃহ ম বায়ুশি  ক  কানটা ?
A. কনাটেকর যাগমািট
B. জরােটর মু ািব
C. জরােটর লা া
D. তািমলনাড়ু র মু া াল
Ans. D

29. জরােটর সুরাট শহর িট কান নদীর তীের অবি ত ?

A. নমদা
B. তাি
C. সবরমতী
D. মােহ
Ans. B

30. ানাইট িশলায় গিঠত ভুিম প িক প ?

A. গালাকার
B. গ ুজাকৃিত
C. ব ভুজাকার
D. ি েকাণাকার
Ans. A

31. আি ক িশলায় িসিলকার পিরমান কত ?

A. ৬৫%

B. ৫৫%

C. ৪৫%

D. ৩৫%

Ans. A

32. একিট খালক জাতীয় চুনাপাথর হল –

A. মাল
B. ওেপল
C. ডেলামাইট
D. কুকুইনা
Ans. D

33. কামলতম খিনজ হল –

A. ক ালসাইট
B. ট া
C. অগাইট
D. বােয়াটাইট
Ans. B



34. িশলা গঠনকারী ধান খিনেজর সংখ া
A. ৯
B. ১০
C. ১১
D. ১৫
Ans.B

35. Climatology শ িট থম ক ব বহার কেরন ?

A. হামেবা
B. কাল িরটার
C. এরােটাে িনস
D. ি নজা
Ans. A

36. মহাকাশ থেক আগত উ া িল কান ের পুেড় যায় ?

A. এে াি য়ার
B. েপাি য়ার
C. মেসাি য়ার
D. ােটাি য়ার
Ans. C

37. বায়ুম েলর কাবন ডাই অ াইড এর পিরমান কত ?

A. ০.৩৩%

B. ০.০৩৩%

C. ১.০৩৩%

D. ০.০৯৩৭%

Ans. B

38. সূয রি র িতফিলত ও িব ু িরত হেয় বণ টারর জন  দায়ী –
A. জলকণা
B. অি েজন কণা
C. ধূিল কণা
D. হাইে ােজন ণা
Ans. C

39. িনর ীয় অ েল ভূ পৃ  থেক ১৮ িকিম এবং ম  অ েল ৮ – ৯ িকিম উ তা িবিশ  র ক িক বেল ?

A. েপাি য়ার
B. ােটাি য়ার
C. আয়েনাি য়ার
D. মেসাি য়ার
Ans. A

40. Geography কথািট থম ক ব বহার কেরন ?

A. আির টল
B. েটা
C. এরােটাে িনস



D. িরটার
Ans. C

41. স াবনা বাদ কান ভৗেগািলক এর ধারণা ?
A. ডকাট
B. জন লক
C. হাবাট নসার
D. িভদাল িদলা াশ
Ans. D

42. এরাডকুে  পু ক কার রচনা ?
A. রাটেজল
B. কাল িরটার
C. টেলিম
D. ইমানুেয়ল কা
Ans. B

43. “ ভূেগাল একাধাের কলা ও িব ান ” – এই উি  ক কেরন ?

A. ইমানুেয়ল কা
B. হাবাটশন
C. ডািব
D. উইিলয়াম বাে
Ans. C

44. “ ভূেগাল হল সই উ ত িবষয় যা মহািব  মােঝ পৃিথবীর এক ঝলক দখায় ”- উি িট কার ?

A. টেলিম
B. ােবা
C. এরােটাে িনস
D. কা
Ans. A

45. ইেলক ন ও াটন আয়ন িল ম াগেনেটাি য়ার ের বলয়াকাের অব ান কের, এই বলয়েক বেল –

A. অ াপ ন
B. ম েজ ািত
C. ভ ান অ ােলন
D. অ ািলস
Ans. C

46. পৃিথবীেত আগত সৗরিকরেনর কত শতাংশ কাযকর হয় ?

A. ৩৪%

B. ৬৬%

C. ৩০%

D. ৮০%

Ans. B

47. সৗর ি রাংক কান একেক কাশ করা হয় ?

A. িমটার
B. হাইে ািমটার



C. সাইে ািমটার
D. ল াঙেল
Ans. D

48. িত ১০০০ িমটার উ তায় উ তা াস পায় কত িড ী সলিসয়াস ?

A. ৮.৪
B. ৭.৪
C. ৬.৪
D. ৫.৪
Ans. C

49. ক াটােবিটক বায়ুর গিত কান িদেক হয় ?

A. ডান িদক
B. বাম িদক
C. িন  িদক
D. ওপেরর িদক
Ans. C

50. ভূ মধ সাগেরর আেলাক  কােক বলা হয় ?

A. লী
B. িভসুিভয়াস
C. মাঊ  পােপা
D. এটনা
Ans. A

51. সবেচেয় বিশ সং খ ক আে য়িগির আেছ কান দেশ ?

A. আলা া
B. ইে ােনিশয়া
C. ইটািল
D. জাপান
Ans. D

52. দিড়র মত পাকােনা লাভা বাহ ক বেল –

A. আ – আ
B. পা হা হা
C. থলেয়ড
D. িটউমুিল
Ans. B

53. পৃিথবীর সেবা  আে য়িগির কানিট ?

A. মাউ  ফুিজ
B. এটনা
C. মৗলােনায়া
D. িভসুিভয়াস
Ans. C

54. রািনগ  কয়লাখিন অ েল দখা যায় –



A. ফ ােকািলথ
B. ডাইক
C. ল ােকািলথ
D. লােপািলথ
Ans. B

55. পৃিথবীর উ তম েদর নাম কী ?
A. িটিটকাকা
B. বকাল
C. সুিপিরয় দ
Ans. A

56. ‘Kosmos’  কান ভৗেগািলক রচনা কেরন ?

A. কাল িরটার
B. রাটেজল
C. িভদাল িড লা াশ
D. হামেবা
Ans. D

57. “Landscape is the structure, process and stages” কার উি  ?

A. প
B. ডিভস
C. কাল িরটার
D. মংক হাউস
Ans. B

58. িনয় ণ বাদ সব থম বতন কেরন ক ?

A. িহেপাে টাস
B. আির টল
C. হামেবা
D. েটা
Ans. A

59. ক থম ভূেগােল পিরসংখ ান এর েয়াগ কেরন ?

A. কাল িরটার
B. বারটন
C. হামেবা
D. জঁ া ন
Ans. B

60. “ মানুেষর জীবনযা া , খাদ াভ াস ভৃিত ি য়াকলাপেক কান ােনর অব ান , জলবায়ু িনয় ণ কের ”-

উি িট কার ?

A. আির টল
B. েটা
C. জা
D. ােবা
Ans. A



61. ভারেত ভূ – বিচ  মানিচ  ক কাশ কের ?

A. ভারত সরকার
B. িজও ািফক াল সােভ অফ ইি য়া
C. সােভ অফ ইি য়া
D. িজওলিজক াল সােভ অফ ইি য়া
Ans. C

62. কািডনাল পেয়  িক ?

A. দুিট ম র িদক
B. একিট ম র িদক
C. একিট ম ােপর চারিদেকর কাণ
D. একিট ক ােসর চারিট ধান িদক
Ans. D

63. ি িনিমটার ব ব ত হয় িক িনণেয় ?

A. মানিচে র িদক
B. মানিচে র উ তা
C. মানিচে র দরূ
D. মানিচে র আয়তন
Ans. B

64. িন িলিখত কানটা বৃহ� ল মানিচ  ?

A. টেপা ািফকাল ম াপ
B. আটলাস ম াপ
C. ক াডাি য়াল ম াপ
D. উপেরর সব কিট
Ans. C

65. উ তা কমার সংেগ সংেগ যখন সেমা িত রখা িল বৃ াকার আব  য ভুিম প গঠন কের তােক িক বেল ?

A. শ ু  আকৃিতর পাহাড়
B. ালামুখ দ
C. নদী উপত কা
D. িহমবাহ উপত কা
Ans. B

66. জন সংখ া সং া  তেথ র ধান উ�স িক ?

A. ই ারেনট
B. গনমাধ ম
C. রিজ ার
D. আদমসুমারী
Ans. D

67. ভারেত জনগণনা আনু ািনক ভােব  হয় কেব ?

A. ১৮৮০
B. ১৮৮১
C. ১৮৮২



D. ১৮৮৩
Ans. B

68. ম ালথােসর মেত জনসংখ া বৃি  পাই –
A. জ ািমিতক প িতেত
B. গািনিতক প িতেত
C. েনা র প িতেত
D. াভািবক ভােব
Ans. C

69. কাম  জনসংখ া বলেত কােক বাঝায় ?

A. মাট জনসংখ ােক
B. মৗিলক জনসংখ া ক
C. আদশ জনসংখ া ক
D. জনাকীণতােক
Ans. C

70. কাল মা  এর জনসংখ া সং া  বইিট হল –

A. Population theory

B. Population critics

C. Population law

D. Law of population

Ans. D

71. পি ম অে িলয়ায় সৃ  া ীয় ঘণূবােতর নাম িক ?

A. টাইফুন
B. টেনেডা
C. উইিল উইিল
D. হ ািরেকন
Ans. C

72. ক াটিরনা কাথায় দখা যায় ?

A. জাপান
B. হংকং
C. ক ািলেফািনয়া
D. ক ািরিবয়ান ীপপু
Ans. C

73. অেনক িল টেনেডা সি িলত ভােব কান একিট সমেয় কান িবেশষ ােন আঘাত হানেল তােক বেল –

A. টেনেডা ইনে ক
B. টেনেডা আউটে ক
C. টেনেডা ফুিজটা
D. টেনেডা
Ans. B

74. তীপ ঘণূবােতর ফেল আকাশ কমন থােক ?

A. মঘমু
B. মঘা



C. কুয়াশা
D. কানিটই নয়
Ans. A

75. য তাপমা ায়য় বায়ুেত অবি ত জলীয় বা  স ৃ  হয় , তােক বেল –

A. আেপি ক আ তা
B. ঘনীভবন
C. িশিশরা
D. আ তা
Ans. C

76. বায়ুর চাপ বলেয়র সং খ া হল –

A. িতনিট
B. পাঁচিট
C. ছিট
D. সাতিট
Ans.D

77. সমু  পৃে  বায়ুর চাপ কত ?

A. ১০০২ . ২০ িমিলবার
B. ৯৯৮ িমিলবার
C. ১০১৩ . ২৫ িমিলবার
D. ১০০৮ িমিলবার
Ans. C

78. আয়ন বায়ুর গিতেবগ বিশ দখা যায় –

A. উ র গালােধ
B. দি ণ গালােধ
C. পূব গালােধ
D. পি ম গালােধ
Ans. B

79. ডাল াম িনেচর কান চাপ বলেয় দখা যায় ?

A. িনর ীয় িন চাপ শা বলয়
B. সুেম  ােদশীয় িন চাপ বলয়
C. ককটীয় উ চাপ বলয়
D. মকরীয় উ চাপ বলয়
Ans. A

80. কান অ েলর বায়ুর চাপ যিদ ৯৮৬ িমিলবােরর কম হয় , তখন তােক িক বেল ?

A. উ চাপ
B. িন চাপ
C. সমচাপ
D. কানিটই নয় ।
Ans. B

81. স েদর কাযকারীতা ত  থম উপ াপন কেরন ক ?



A. মাশাল
B. িজমারম ান
C. িমেডাস
D. ভন থুেনন
Ans. B

82. িরেমাট সি ং এর মাধ েম জিরেপর কাজ কান ধরেনর অথৈনিতক কাযাবলী ?
A. াথিমক েরর
B. ি তীয় েরর
C. তৃতীয় েরর
D. চতুথ েরর
Ans. D

83. ােয়ালাইট কান ধরেনর স দ ?
A. স াব
B. সব  লভ
C. িবরল
D. একমা  লভ
Ans. D

84. িনে া  কান িট স দ নয় ?

A. সং ৃ িত
B. দিহক ম
C. অনু�পাদক জিম
D. ম�স
Ans. C

85. “ ানই সকল স েদর সৃি  কতা ”- ক বেলেছন ?

A. িজমারম ান
B. িমেচল
C. থমসন
D. হ ািম ন
Ans. B

86. িগিরজিন আেলাড়ন িকভােব কাজ কের ?

A. উ  ভােব
B. অনুভূিমক ভােব
C. উ  ও অনুভূিমক ভােব
D. িতযকভােব
Ans. B

87. একনত ভঁােজর একিট বা  খাড়া অব ায় থাকেল তােক িক বেল ?

A. ভৃ েরখা
B. ভৃ  তট
C. ভৃ
D. কানিটই নয়
Ans. C



88. অ তেলর অব ান অনুযায়ী ভঁােজর উদাহরন হল –

A. া  ভঁাজ
B. শািয়ত ভঁাজ
C. মু  ভঁাজ
D. বা ভঁাজ
Ans. B

89. ভঁােজর ঊ ভংগ ও অেধাভে র িঠক মাঝ বরাবর কি ত রখা ক িক বেল ?

A. বা
B. আয়াম
C. নিত
D. ভঁােজর অ
Ans. D

90. ভঁােজর একিট বা  চােপ িবি  হেয় গেল তােক বেল –

A. ন াপ
B. সমনত ভঁাজ
C. উদঘ  ভঁাজ
D. পাখা ভঁাজ
Ans. A

91. দাি নােত র আ িলক মৃি কা িক কােরর ?

A. হলুদ মৃি কা
B. াচীন পিল মৃি কা
C. কােলা মৃি কা
D. লাল মৃি কা
Ans. C

92. মৃি কার লবনা তা কান যে র সাহােয  মাপা হয় ?

A. পেডা িমটার
B. কনডাি িভিটিমটার
C. অ ােনািমটার
D. মাইে ািমটার
Ans. B

93. বৃি ব ল া ীয় অ েল কান মৃি কা সৃি  হয় ?

A. পডসল
B. হলুদ মৃি কা
C. পডালফার
D. ল ােটরাইট
Ans. D

94. িব ােনর য শাখায় মৃি কার উ�পি  , গঠন , গঠন , বিশ  , নী িবভাগ ইত ািদ িনেয় আেলাচনা করা হয়
তােক িক বেল ?

A. ইডােফালিজ
B. পেডালিজ



C. বােয়ালিজ
D. িজওমরেফালিজ
Ans. B

95. s=f( cl,o, p,r,t) মৃি কা িবষয়ক এই সূ  িট ক অবতারণা কেরন ?

A. ডকুচােয়ভ
B. এইচ জনী
C. জ ী
D. সাইমনসন
Ans. B

96. সতীশ ধবন মহাকাশ গেবষণা ক  কাথায় অবি ত ?

A. করালা
B. কনাটক
C. অ েদশ
D. জরাট
Ans. C

97. পুবঘাট ও পি মঘাট পবত মালা কাথায় এেস িমিলত হেয়েছ ?

A. কাডামান পাহাড়
B. আ ামালাই পাহাড়
C. পালািন পাহাড়
D. নীলিগির পাহাড়
Ans. D

98. িন িলিখত কান রাজ িট বাংলােদেশর া  নয় ?

A. মঘালয়
B. ি পুরা
C. মিনপুর
D. িমেজারাম
Ans. C

99. কান পাহাড় ভারত – মায়ানমার সীমাে  অবি ত ?

A. লুসাই
B. নাগা
C. পাটকই
D. জয় ী
Ans . C

100. নারেকল উ�পাদেন কান রাজ  থম ?

A. কনাটক
B. করালা
C. ঊিড়স া
D. গায়া
Ans. B

101. সময় বাড়ার সােথ সােথ মৃি কার র িবভাজন কমন হয় ?

A. সু



B. অ
C. আংিশক 

D. কানিটই নয়
Ans. A

102. িশলার ফাটেল উ�প  উি দেক িক বেল ?

A. হ ােলাফাইট
B. িলেথাফাইট
C. স ােমাফাইট
D. ক াসেমাফাইট
Ans. D

103. প ও ইরী তৃণভূিম অ েল কান ধরেনর মৃি কা সৃি  হয় ?

A. পডজল
B. ল ােটরাইট
C. চারেনােজম
D. িসেরােজম
Ans. C

104. বৃি পাত বিশ হেল মৃি কার pH এর পিরমান িক হয় ?

A. বােড়
B. কেম
C. মাঝাির
D. কানটাই নয়
Ans. B

105. মৃি কােত কান ঊপাদান বিশ থাকেল মৃি কা দৃঢ় ও মজবুত হয় ?

A. কায়াটজ
B. লাহা
C. স ু ই অ াইড
D. চুন
Ans. D

106. িবে র সবািধক জনবসিত পুন মহােদশ কানটা ?
A. এিশয়া
B. আি কা
C. ইউেরাপ
D. দি ন আেমিরকা
Ans. A

107. িবে র কত শতাংশ মানুষ সমতেল বাস কেরন ?

A. ৯০%

B. ৮৫%

C. ৮০%

D. ৭৫%

Ans. A



108. িব  জনসংখ া িদবস কান িদন পািলত হয় ?

A. ১১ এি ল
B. ১১ ম
C. ১১ জনু
D. ১১ জলুাই
Ans. D

109. পৃিথবীর সবািধক জনঘন  িবিশ  ীপ কানিট ?

A. মাদাগা ার
B. আইসল া
C. ইংল া
D. জাভা
Ans. D

110. বতমােন ২০১১ সােলর স াস অনুযায়ী ভারেত িশ ার হার আনুমািনক কত ?

A. ৭৭%

B. ৭৪%

C. ৮৫%

D. ৬৬%

Ans. B

111. ” মঘ িবে ারণ ” িক ?

A. হা া বৃি
B. ভারী বৃি
C. মেঘর মেধ  িবে ারণ
D. কানিটই নয়
Ans. B

112. িনেচর কান দশ িট মৗসুিম বায়ুর দশ নয় ?

A. বাংলােদশ
B. ীলংকা
C. মায়ানমার
D. ইে ােনিশয়া
Ans. D

113. সাধারনত হ ািরেকন এর ব াস কত ?

A. ১০০ – ৫০০ িকিম
B. ১৬০ – ৬৪০ িকিম
C. ২৬০ – ৭৪০ িকিম
D. কানিটই নয়
Ans. B

114. Bwn জলবায়ু নীেচর কানিট ?

A. সাভানা জলবায়ু
B. উ  ম  জলবায়ু
C. শীতল জলবায়ু
D. কানিটই নয়



Ans. B

115. কান বায়ু হডিল কাষ নােম পিরিচত ?

A. ম  বায়ু
B. বািনজ  বায়ু
C. পি মী ঝ া
D. া ীয় বায়ু
Ans. B

116. মৃি কার রায়ন কথািট সব থম কান িব ানী ব বহার কেরন ?

A. জিন
B. ডকুচােয়ভ
C. িমলেন
D. কানিটই নয়
Ans. B

117. কান রেক সালাম বেল ?

A. “O” র ক
B. “C” র ক
C. “B” এবং “O” র ক
D. “A” এবং ”B” র ক
Ans. D

118. ি মাতৃক ন স  মৃি কার একক ক িক বেল ?

A. পড
B. পডন
C. পিল পডন
D. কানিটই নয়
Ans. B

119. মৃি কার থেন বািল , পিল , ও কাদার পিরমান িনেদশ করা হয় কান প িতর মাধ েম ?

A. সম ািফক ি ভুেজর মাধ েম
B. ইলুিভেয়শন প িতেত
C. খিনজকরন প িতেত
D. উপেরর সব কিট
Ans. A

120. চুন জাতীয় মৃি কার ধম িক ?

A. আি ক
B. অিত আি ক
C. ারীয়
D. মাঝাির
Ans. C

121. িথেমিটক ম াপ িক ?

A. সাধারণ ম াপ
B. িবেশষ িবষয় িভি ক ম াপ



C. বৃহ� আকৃিতর ম াপ
D. আটলাস ম াপ
Ans. B

122. িন িলিখত কান িট লেভিলং এর য  ?

A. ন টিবল
B. ি সেমিটক ক াস
C. ডাি  লেভল
D. প াে া াফ
Ans. C

123. িবে র পিলিটকাল মানিচ  দখােনার জন  কান অিভে পণিট উপযু  ?

A. বানস
B. সাইনুসেয়ডাল
C. িসিলি কালসমে ীয়
D. মেলওেয়ডস
Ans. D

124. িরেমাট সি ং এর তথ  জানবার জন  কান য  ব বহার করা হয় ?

A. স র
B. াটফম
C. ক ােমরা
D. উপেরর সবকিট
Ans. D

125. ডট মানিচে  ডট এর মান –

A. সবদা সমান থােক
B. পিরবতন হেতও পাের , নাও পাের
C. মানিচে র িবিভ  অংেশ িবিভ  মান হয়
D. ডট এর কান মান নই
Ans. A

126. ইেকালিজ শ  িট থম ব বহার কেরন ক ?

A. হেকল
B. া েল
C. ওডাম
D. িলে ম ান
Ans. A

127. িনেস বলেত বাঝায় বা তে  –

A. জীব ক
B. জীবস দােয়রখাদ  সং েহর এলাকােক
C. অজীব ব েক
D. সবুজ উি েদর খাদ  িতেক
Ans. B

128. ইেকািসে ম কী ধরেনর ণালী ?
A. আব



B. মু
C. অধমু
D. কানিটই নয়
Ans. B

129. নদনদী র বা ত  ক বলা হয় –

A. লািটক
B. লনিটক
C. িফক
D. িডস িফক
Ans. A

130. কেমািসে িটকব াকেটিরয়া এক কার –

A. েভাজী
B. পরেভাজী
C. মৃতজীবী
D. িবেয়াজক
Ans. A

131. রামসার  বলেত িক বাঝায় ?

A. ম  অ ল
B. পাবত  অ ল
C. জলাভূিম
D. মালভূিম
Ans. C

132. ি পদ নামকরেণর ব া ক ?

A. িলিনয়াস
B. হেকল
C. া েল
D. িলে ম ান
Ans. A

133. পৃিথবীেত সব থম কান জাতীয় উদ ান িট িচি ত হয় ?

A. কািজরাঙা , ভারত
B. ইেয়েলা ান, আেমিরকা
C. ইেটাষা , দি ন আি কা
D. করেবট , ভারত
Ans. B

134. রড ডাটা বুক এর অ গত জািত িল –

A. লু
B. িবপদাপ
C. িবপ
D. িবরল
Ans. C



135. ভারেত বাঘ সংর ন ক  কেব নওয়া হয় ?

A. ১৯৭২
B. ১৯৭৩
C. ১৯৭৪
D. ১৯৭৫
Ans. B

136. ম য়চে র বাধক  পযােয় য়জাত অবিশ াংশ  উ  িঢিব েপ অব ান কের , এেক িক বেল ?

A. গৗর
B. মানাডনক
C. ইনেসলবাজ
D. এসকার
Ans. C

137. গাছ , বড়া , টিল াফ , পাে র িন িদেক বেঁক যাওয়ার কারন –

A. ভূিম বােহর জন
B. মৃি কা িবসপণ
C. স
D. কদম বাহ
Ans. B

138. জলম  এলাকায় অি েজেনর অভােব িনে র কান ি য়া কাযকরী হয় ?

A. ইেজশন
B. িহঊিমিডেকশন
C. ল ােটরাইেজশন
D. ইলুিভেয়শন
Ans. A

139. ষ  ঘােতর সূ  িনেচর কান িটর সােথ স ক যু  ?

A. নদী য়
B. িহমবাহ য়
C. কা  য়
D. বায়ু য়
Ans. A

140. য সকল নদী অনুগামী নদীর িবপরীেত বািহত হয় তােদর বেল –

A. িবপরা নদী
B. পরবতী নদী
C. িবপরীত নদী
D. কানিটই নয়
Ans. A

141. তগা শে র অথ িক ?

A. সলভা বনা ল
B. পাইন বনা ল
C. বাচ বনা ল
D. ফার বনা ল



Ans.B

142. কান মহােদেশ সবািধক পিরমােন ম ানে াভ অরন  ল  করা যায় ?

A. এিশয়া
B. আি কা
C. ইউেরাপ
D. দি ন আেমিরকা
Ans.A

143. মাথািপছু ম�স ভ েণ কান দশ থম ?

A. চীন
B. ভারত
C. বাংলােদশ
D . জাপান
Ans. D

144. িডম পাড়ার সময় য সম  মাছ সমু  থেক নদীেত আেস তােদর িক বলা হয় ?

A. পেলিজক
B. ডমাশাল
C. অ ানাে ামাস
D. ক াটাে ামাস
Ans. C

145. িবে র বৃহ ম জায়ার-ভঁাটা শি  উ�পাদন ক িট কাথায় গেড় উেঠেছ ?

A. রািশয়া
B. আেজি না
C. া
D. চীন
Ans. C

146. শরনাথী বলেত িক বাঝায় ?

A. দিনক পির াজক
B. ায়ী পির াজক
C. িবতািড়ত পির াজক
D. কানিটই নয়
Ans. C

147. পৗরপু  (conurbation) কথািট থম ক ব বহার কেরন ?

A. অ ািলস
B. লুইস মামেফাড
C. প াি ক গে স
D. গটম ান
Ans. C

148. ামীণ বসিতর কত শতাংশ মানুষ াথিমক ি য়ায় যু  ?

A. কমপে  ৫০%

B. ৫০-৭০%



C. ৭৫%

D. > ৭৫%

Ans. C

149. ন  আকৃিতর জনবসিত িনে র কান ােন গেড় ওেঠ ?

A. জেলর উ�েসর পাশাপািশ
B. জাতীয় সড়েকর পােশ
C. একসােথ অেনক িল রা া একজায়গায় িমিলত হেল
D. সব কিটেতই
Ans. C

150. ভারেতর জনসংখ া ভূেগােলর সু পাত কার হাত ধের হয় ?

A. িজ. িট. ওয়াথা
B. িজ. ক. কৃষাণ
C. আর.িব. ম ল
D. ড: েদব িসং গাসাল
Ans. D
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ক. বােড়
খ. কেম
গ. অপিরবিতত থােক
ঘ. থেম বােড় ও পের কেম
উ রঃ ক
3. গজনশীল চি শার অব ার
কানিট?

ক. ৪০° দি ণ তেক ৫০° দি ণ
খ. ৩০° দি ণ থেক ৩৫° দি ণ
গ. ৪০° উ র থেক ৫০° উ র
ঘ. ৩০° উ র থেক ৩৫° উ র
উ রঃ ক
4. আরব ম ভূিমেত বািহত বায়ুর
নাম িক?

ক. টাইফুন
খ. িসেরাে া
গ. সাইমুম
ঘ. খামিসন
উ রঃ গ
5. ব ােরািমটার যে  কান তরল
পদাথিট ব বহার করা হয়?

ক. পারদ
খ. জল
গ. এ ালেকাহল
ঘ. তল
উ রঃ ক
6. বায়ু বািহত হয়-

ক. উ  চােপর ান থেক
িন চােপর িদেক
খ. উ র থেক দি ণ িদেক
গ. িন চােপর ান থেক উ
চােপর িদেক
ঘ. দি ণ থেক উ র িদেক
উ রঃ ক
7. বায়ুর শি /তােপর ধান উ�স
িক?

ক. সৗরজগ� নীহািরকা
খ. নীহািরকা
গ. সূয
ঘ. ধূমেকতু
উ রঃ গ



8. শীতকােল আমােদর দেশ িভজা
কাপড় ত কায় এবং গােয়র চামড়া
বা াট ফেট যায় কারণ-

ক. আেপি ক আ তা কম থােক
বেল
খ. আেপি ক আ তা বিশ থােক
বেল
গ. সকােল কুয়াশা থােক বেল
ঘ. তাপমা া কম থােক বেল
উ রঃ ক
9. জেলর ে র িহসােব
বায়ুম লীয় চােপর পিরমাণ-

ক. ৫ িমটার
খ. ২.৫ িমটার
গ. ৯.৮১ িমটার
ঘ. ১০.৩০ িমটার
উ রঃ ঘ
10. সূয পৃে র উ াপ কত?

ক. ৬০০০ িড ী সি ে ড
খ. ৮০০০ িডি ী সি ে ড
গ. ১০০০০ িডি ী সি ে ড
ঘ. ১২০০০ িডি ী সি ে ড
উ রঃ ক
11. আবহাওয়া স কীয় িব ান–

ক. মটালািজ
খ. অ াে ালিজ
গ. মিটওেরালিজ
ঘ. িমনাযালিজ
উ রঃ গ
12. ঋতু পিরবতেনর সােথ য বায়ুর
িদক পিরবতন হয়, তােক বেল-

ক. অয়ন বায়ু
খ. ত য়ন বায়ু
গ. মৗসুমী বায়ু
ঘ. ানীয় বায়ু
উ রঃ গ
13. ভূ-পৃে র উ চাপ ও িন চাপ
ম েলর সােথ কানিট জিড়ত?

ক. বায়ু বাহ
খ. তুষারপাত



গ. বৃি পাত
ঘ. সবকয়িট
উ রঃ ক
14. বায়ুর চাপ সাধারণত সবেচেয় বিশ
হয় কখন
ক. গরম ও আ  থাকেল
খ. ঠা া ও  থাকেল
গ. ঠা া ও আ  থাকেল
ঘ. গরম ও  থাকেল
উ রঃ খ
15. জলবায়ু িনণেয় কানিট
অ েয়াজনীয়?

ক. অ েরখা
খ. ানীয় উ তা
গ. তুষার রখা
ঘ. ািঘমা রখা
উ রঃ গ
16. শীতকােল াট ও গােয়র চামড়া
ফেট যায়, কারণ-

ক. বাতাস ঠা া বেল
খ. বাতােসর আেপি ক আ তা
বিশ বেল
গ. শীতকােল ঘাম কম হয় বেল
ঘ. বাতােসর আেপি ক আ তা কম
বেল
উ রঃ ঘ
17. কানিট ানীয় বায়ু?

ক. টাইফুন
খ. হািরেকন
গ. সাইমুম
ঘ. টেনেডা
উ রঃ গ
18. াভািবক অব ায় এক জন
মানুেষর উপর িত বগ ইি েত
বায়ুর চাপ ায়-

ক. ১৩ পাউ
খ. ১০ পাউ
গ. ১৪.৫ পাউ
ঘ. কান চাপ নই
উ রঃ গ
19. সমু পৃে  বায়ুর াভািবক চাপ



কত?

ক. ৭৬ সঃ িমঃ
খ. ৭.৬ সঃ িমঃ
গ. ৭৭ সঃ িমঃ
ঘ. ৭২ সঃ িমঃ
উ রঃ ক
20. ককটীয় ও মকরীয় উ াচাপ
অ ল থেক িনর ীয় িন চাপ
অ েলর িদেক সবদা বািহত বায়ুেক
িক বলা হয়-

ক. আয়ন বায়ু
খ. ত য়ন বায়ু
গ. মৗসুমী বায়ু
ঘ. িনয়ত বায়ু
উ রঃ ক
21. বায়ুেত জলীয় বাে র পিরমাণ বেড়
গেল বায়ুচােপর িক পিরবতন হয়?

ক. বায়ুচাপ বেড় যায়
খ. বায়ুচাপ কেম যায়
গ. বায়ুচাপ ি র থােক
ঘ. বায়ুচাপ কখেনা বােড় কখেনা কেম
উ রঃ খ
22. উ র গালােধ সাইে ােনর
বায়ু কান িদেক বািহত হয়?

ক. সরল রখার উ র িদেক
খ. ঘিড়র কঁাটার িবপরীত িদেক
গ. সরল রখার দি ণ িদেক
ঘ. ঘিড়র কঁাটার িদেক ঘণূায়মান
গিতেত
উ রঃ খ
23. সমু বায়ু বল বেগ বািহত
হয়-

ক. রােত
খ. সকােল
গ. দুপুের
ঘ. িবকােল
উ রঃ ঘ
24. কান ােনর জলবায়ু িকেসর উপর
িনভর কের?

ক. িবষুবেরখা হেত এর দরূ



খ. সাগর বা মহাসাগর হেত এর দরূ
গ. সমু পৃ  হেত এর উ তা
ঘ. উপেরর সব েলাই
উ রঃ ঘ
25. শীতকােল িভজা কাপড় ত কায়
কন?

ক. বাতােস জলীয় বা  বিশ থােক
বেল
খ. বাতােস জলীয় বা  কম থােক বেল
গ. বাতােস অি েজন বিশ থােক বেল
ঘ. বাতােস কাবন-ডাই-অ াইড
বিশ থােক বেল
উ রঃ খ
26. াভািবক অব ায় একজন
মানুেষর উপর িত বগ ইি েত
বায়ুর চাপ পেড় ায়-

ক. ১৩ পাউ
খ. ১০ পাউ
গ. ১৫ পাউ
ঘ. ২৮ পাউ
উ রঃ গ
27. Viscosity of air-

ক. Decrease with increase of

temperature

খ. Increase with increase of

temperature

গ. Does not have any effect of

temperature

ঘ. Depends on pressure

উ রঃ ক
28. বষাকােল িভজা কাপড় কােত
দরী হয়, কারণ-

ক. বৃি পাত বিশ হয়
খ. বাতােস জলীয় বাে র পিরমান
বিশ থােক
গ. বাতাস কম থােক
ঘ. সূয মেঘ ঢাকা থােক
উ রঃ খ
29. কান ােনর বায়ুচাপ হঠা� কেম
গেল িক হয়?

ক. বায়ু বাহ কেম যায়



খ. বায়ু বাহ বেড় যায়
গ. বায়ু বাহ থেম যায়
ঘ. বায়ু বাহ অপিরবিতত থােক
উ রঃ খ
30. সূয থেক পৃিথবীেত কান
ি য়ায় তাপ আেস?

ক. পিরবহন (Conduction)

খ. পিরচলন (Convection)

গ. িবিকরণ (Radiation)

ঘ. িতন ি য়ােতই
উওর :গ
31. শীতকােল চামড়া ফােট কন?

ক. আ তার অভােব
খ. রৗে র অভােব
গ. িভটািমেনর অভােব
ঘ. হজাতীয় পদােথর অভােব
উ রঃ ক
32. বায়ুম েল জলীয় বা  ঘনীভূত
হওয়ার ফেল দখা দয়-

ক. িশিশর
খ. রাদ
গ. কুয়াশা
ঘ. ক ও গ
উ রঃ ঘ
33. মশঃ ব ােরািমটাের পারদ
ে র উ তা বৃি  িকেসর
ইি ত দয়?

ক. ভাল আবহাওয়া
খ. আস  ঝেড়র
গ. বৃি র স বনা
ঘ. তা�পযহীন
উ র ক.
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Environmental Geography MCQ
july 29, 2016, posted in environmental geography mcq questions and answers, mission slst for

geo(h/pg)

1. “মশা ম ােলিরয়ার বাহক ” — রানা  রস ভারেতর কান শহের গেবষণা কের এই ত িট আিব ার কেরন ?

(A) কলকাতা
(B) চ াই
(C) এলাহাবাদ
(D) সেক াবাদ
Ans. A

2. ‘Dust Bowl’ কথািট কান ঘটনার সে  স িকত ?

(A) জলাভূিম বুিজেয় ফলা
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(B) মৃি কা য়
(C) জীব বিচ  াস
(D) পারমাণিবক িবে ারণ
Ans. A

3. িমেথন গ ােসর উ স হল —

(A) পারমাণিবক িবে ারণ
(B) ধানে ত ও মাংসাশী প
(C) গবািদ প  ও মাংসাশী প
(D) ধানে ত পচা জলাভূিমও গবািদ প
Ans. D

4. িব  উ ায়েনর ভােব সু রবেনর য ীপিট সব থম ডুেব যায় তার নাম হল —

(A) মৗসিন ীপ
(B) জ ু ীপ
(C) লাহাচারা ীপ
(D) ঘাড়ামারা ীপ
Ans. D

5. “The Great Migration” কান কান অরেণ র মেধ  ঘেট ?

(A) পিরয়ার ও কানহা
(B) বি পুর ও করেবট
(C) বকসা ও কািজরাঙা
(D) মাসাইমারা ও সেরংেগিট
Ans. D

6. আখ থেক উ প  অ ালেকাহলেক কান দেশ মাটর গািড় চালােনার িবক  ালানী েপ ব বহার করা হয় ?

(A) ভারত
(B) মরে া
(C) ইে ােনিশয়া
(D) ািজল
Ans. D

7. “ভঁুইেফঁাড়” শ িট নীেচর কানিটর সে  স িকত—

(A) উই -এর িঢিব
(B) খােদ াপেযাগী ব ােঙর ছাতা
(C) খেড়র গাদা
(D) বাঁশঝাড়
Ans. B

8. নীেচর কান গ াস িল ােটাি য়াের েবশ করেল ওেজান িছে র সৃি  হয় ?

(A) N2O, CO,SO2

(B) CH4, N2O, CO2

(C)CH4,CFC,SO2

(D)NO2,CH4,CFC

Ans. C

9. দুেধর কান উপাদান াি ক তিরেত ব ব ত হয় ?



(A) অ ালবুিমন
(B) ািবউিলন
(C) ল াকেটাজ
(D) কিসন
Ans. C

10. সু রবন কত সােল UNESCOওয়া  হিরেটজ সাইেটর খতাব পায় ?

(A) ২০০১ সােল
(B) ১৯৯২ সােল
(C) ১৯৬৭ সােল
(D) ১৯৮৭ সােল
Ans. D

11. নীেচর কানিট রাসায়িনক পিরবতন ?

(A) সালফােরর গলন
(B) জেলর ফুটন
(C) স ৃ  বণ থেক িচিনর কলাস তকর
(D) সালফােরর লন
Ans. C

12. নীেচর কান গাছিট বােয়ািডেজল উ পাদেন ব ব ত হয় ?

(A) জ াে াফা
(B) আম
(C) সরেষ
(D) কাপাস
Ans. A

13. “তালাব” শ িট নীেচর কানিটর সে  স িকত ?

(A) মৃি কা সংর ণ
(B) বন সংর ণ
(C) শস  সংর ণ
(D) জল সংর ণ
Ans. D

14. ভারেতর িতেবিশ কান দেশর জাতীয় প  টািকন ?

(A) নপাল
(B) ভুটান
(C) পািক ান
(D) িচন
Ans. B

15. নীেচর কানিট পণেমাচী বৃ  —

(A) পাইন
(B) বাইন
(C) বট
(D) শাল



Ans. D

16. পি মবে র “রাজ  াণী” কানিট ?

(A) রয়াল ব ল টাইগার
(B) হািত
(C) একশৃ  গ ার
(D) মেছা িবড়াল
Ans. D

17. আরাবািড় নীেচর কান ঘটনার জন  িবখ াত ?

(A) িচপেকা আে ালন
(B) গ াস দুঘটনা
(C) যৗথ বনর া ব ব া
(D)  আয়রন কারখানা
Ans. C

18. িনি য় ধুমপােনর ফেল নীেচর কান রাগিট হয় ?

(A)COPD

(B) টাইফেয়ড
(C) কেলরা
(D) ম ােলিরয়া
Ans. A

19. নীেচর কান ভষজ িনযাস কীটনাশক েপ ব বহার করা হয় ?

(A) রসারিপন
(B) কুইনাইন
(C) মরিফন
(D) রােটনন
Ans. A

20. ভারতবেষর কান শহের ভূ-তাপীয় শি র ব বহার সব থম  হেয়েছ ?

(A) পুেণ
(B) চি গড়
(C) কলকাতা
(D) সুরাট
Ans. A

***Mission Geography***
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MCQ ATMOSPHERE
may 29, 2016, posted in mcq for all competitive and govt exams, mission slst for geo(h/pg)

1. বায়ুম েলর উ তম র
কানিট?

ক. অ াটমি য়ার
খ. ােটাি য়ার
গ. আয়েনাি য়ার
ঘ. ওেজান
উ রঃ গ
2. বাতােস িমেথেনর পিরমাণ কত?

ক. ০.০০২%

খ. ০.০০০২%

গ. ০.০০০০২%

ঘ. ০.০০০০০২%

উ রঃ গ
3. বায়ুম েল নাইে ােজেনর পিরমাণ
কত ভাগ?

ক. ৮২.০২%

খ. ৭৮.০২%
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গ. ৮০.০২%

ঘ. ৭৬.০২%

উ রঃ খ
4. বায়ুম েলর ওজন র অব েয়
কান গ াসিটর ভূিমকা সেবা -

ক. কাবন ডাই অ াইড
খ. জলীয় বা
গ. নাইি ক অ াইড
ঘ. CFC বা েরাে ােরা কাবন
উ রঃ ঘ
5. আয়তন অনুযায়ী বায়ুেত
অি েজেনর পিরমাণ কত?

ক. ৫০%

খ. ৩৫%

গ. ৩০%

ঘ. ২১%

উ রঃ ঘ
6. বায়ুম েল সবািধক পাওয় যায়/

বায়ুেত সেবা  আয়তিনক কানিট-

ক. অি েজন
খ. হাইে ােজন
গ. নাইে ােজন
ঘ. কাবন ডাই অ াইড
উ রঃ গ
7. বায়ুম েল অি েজেনর পিরমাণ
কত?

ক. ১৮.৭৮%

খ. ১.৫৯%

গ. ২২.৮৯%

ঘ. ২০.৯৯%

উ রঃ ঘ
8. বায়ুর উপাদান নয় যা তা হেলা-
ক. নাইে ােজন
খ. অি েজন
গ. জলীয় বা
ঘ. হাইে ােজন
উ রঃ ঘ
9. নাইে ােজেনর ধান উ�স
কানিট?

ক. মািট
খ. উি দ



গ. বায়ুম ল
ঘ. াণীেদহ
উ রঃ গ
10. পৃিথবীর থম বািণিজ ক
যাগােযাগ কৃি ম উপ হ কানিট?

ক. আিলবাড হল
খ. এে ালার হল
গ. ওেবরী হল
ঘ. কসমস
উ রঃ ক
11. বায়ুম েলর ি তীয় রিটর নাম
ক. েপাম ল
খ. আয়েনাম ল
গ. ােটাম ল
ঘ. এে া ীয়ার
উ রঃ গ
12. বায়ুর কাবন ডাই-অ াইড এর
পিরমাণ কত?

ক. ০.০৩৫%

খ. ০.০২৮%

গ. ০.০০০০২%

ঘ. ০.০০০০০২%

উ রঃ ক
13. কানিট বায়ুর উপাদান নেহ?
ক. নাইে ােজন
খ. হাইে ােজন
গ. কাবন
ঘ. ফসফরাস
উ রঃ ঘ
14. বায়ুর কান উপাদান জীবন ধারেণর
জন  অবশ  েয়াজনীয়?

ক. নাইে ােজন
খ. অি েজন
গ. জলীয় বা
ঘ. কাবন ডাই অ াইড
উ রঃ খ
15. ভূ-পৃে র িনকটমত বায়ু রেক
িক বলা হয়?

ক. েপাি য়ার
খ. ােটাি য়ার



গ. ফেটাি য়ার
ঘ. এ ি য়ার
উ রঃ ক
16. বায়ুম েলর র কয়িট?

ক. ৩িট
খ. ৪িট
গ. ৫িট
ঘ. ৬িট
উ রঃ ঘ
17. বায়ুম েল অি েজেনর পিরমাণ
কত?

ক. ২০.০১%

খ. ২১.০১%

গ. ২১.০৭%

ঘ. ২০.৯৯%

উ রঃ ঘ
18. বায়ুম েলর য ের বতার
তর  িতফিলত হয়-

ক. ােটাি য়ার
খ. ােপাি য়ার
গ. আয়েনাি য়ার
ঘ. ওেজান র
উ রঃ গ
19. বায়ুর কাবন ডাই-অ াইড এর
পিরমাণ কত?

ক. ০.০৩%

খ. ০.০২%

গ. ০.৮০%

ঘ. ২০.৭১%

উ রঃ ক
20. বায়ুর ধান দুিট উপাদান হেলা-
ক. অি েজন ও নাইে ােজন
খ. অি েজন ও কাবন ডাই
অ াইড
গ. অি েজন ও হাইে ােজন
ঘ. অি েজন ও কাবন মেনা াইড
উ রঃ ক
21. কান েহর উপ েহর সংখ া
বিশ?

ক. বৃহ িত
খ. ইউেরনাস



গ. শিন
ঘ. নপচুন
উ রঃ ক
22. বায়ুম েলর য ের ওেজান
র রেয়েছ-

ক. েপাম ল
খ. ােটাম ল
গ. আয়নম ল
ঘ. েপািবরিত
উ রঃ খ
23. কানিট বায়ুর উপাদান?

ক. নাইে ােজন
খ. হাইে ােজন
গ. কাবন
ঘ. ফসফরাস
উ রঃ ক
24. উ া ও কসিমক কণার স ান
পাওয়া িগেয়েছ-

ক. ােটাম েলর উ ের
খ. আয়েনাম েলর উ ের
গ. ােপাম েলর উ ের
ঘ. উপেরর কানিটই নয়
উ রঃ খ
25. ওেজান েরর ফাটেলর
জন মুখ তঃ দায়ী কান গ াস?

ক. ােরা ােরা কাবন
খ. কাবন মেনা াইড
গ. কাবন ডাই অ াইড
ঘ. িমেথন
উ রঃ ক..
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All Time New

Amazing Geographical Facts

Atmosphere Simple Questions and Answers

★আমাজেনর অভ ের ফুট  নদী★

★পৃিথবী আসেল দিুট েহর সম য়

অবাক করা িকছু তথ  (Amazing Facts)

অিলি েকর িকছু তথ

আে য় মালভূিম Volcanic Plateau

আজব তথ

আপিন িক Update ?

আমােদর পৃিথবী (Our Earth)

এ িপ জ আবদলু কালােমর ১৫িট উি  ( APJ Abdul Kalam 15 Quotes)

এক নজের ভারেতর নদনদী (Indian River)

কদম বাহ বা Mud flow ( ত বাহ)

গাশার ম – ১ or Hidden Peak

চঁােদর উ�পি  (Origin of the Moon)

জানা অজানা

জায়ারভাটা [Tides]

তুিম িক জান?
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পৃিথবীর তাপবলয় [Temperature Belts of the Earth]

াকৃিতক দেুযাগ (Natural Disaster)

িবিভ  পিরমাপক য

িবিভ  িবষেয়র জনকঃ

বকাল দ(Baikal Lake)

ভ ূপ স পাত বা Debris avalanche( ত বাহ)

ভারত আমার ভারতবষ

ভূেগাল এবং আমরা

মহাকাশ-রহস

মালাবােররগেবর "কয়াল"

মৃি কা িবসপণ বা Soil creep (ধীর বাহ)

রহস ময় মহািব

রহস ময় মহািব  2

িশলা স

িশলা িবসপণ বা Rock creep (ধীর বাহ)

সব থেক বড় রহস

হলােনা মালভূিম Tilted Plateau

BA/BSC Part-I Geography Hons Exam 2016 Suggestion for K.U & C.U.

Baikal Lake

Barringer Crater or িবে র বৃহ ম উ াপাত
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