
Mission Geography India 
WBCSSC  SLST GEOGRAPHY (IX-X) 2016 
 
1.   পৃিথবীর   ভূ�েকর   গভীরতা   হল   – 
A. 5-60 kms 
B. 10-60 kms 
C. 15-40 kms 
D.   8-38   kms   । 
Ans. A 
2.   �কান   পাত�   দি�ণ   আেমিরকার   পি�েম   িনেচর   িদেক   �েবশ   কেরেছ   ? 
A.   �শা�   মহাসাগরীয়   পাত 
B.   ক�ািরিবয়   পাত 
C.   ন�াজকা   পাত 
D.   অ�া�াক� �কাপাত   । 
Ans. C 
3.   হাওয়াই   �ীপ�   গেড়   উেঠেছ   – 
A.   অিভসারী   পাত   সীমানায় 
B.   �িতসারী   পাত   সীমানায় 
C.   �া�ফম�   চু�িত   সীমানায় 
D.   িনরেপ�   অ�েল   । 
Ans. A 
4.   অিফওলাইট   সুট   িক   ? 
A.   মহােদেশর   উপর   �িত�ািপত   মহােদশীয়   ভূ�েকর   অংশ 
B.   মহাসাগর   তলেদেশর   �চৗ�কীয়   উপাদান 
C.   মহােদেশর   �া�   সীমায়   সি�ত   পিলরািশ 
D.   �ু�   মহােদশ   । 
Ans. A 
5.   �পা�র   সাধন   �ি�য়ায়   িশলার   উপাদােনর   আকােরর   পিরবত� ণেক   বেল   – 
A.   ভাঁজ 
B.   পুনিবন��াস 
C.   পুনেক� লাসন 
D.   �রায়ন   । 
Ans. C 
6.   সব�িন�   পিরমাণ   িসিলকা   সমি�ত   আে�য়   িশলােক   বলা   হয়   – 
A.   �ারকীয়   িশলা 
B.   অিত   �ারকীয়   িশলা 
C.   পারফাইির 
D.   আি�ক   িশলা   । 
Ans. B 
7.   �েটনবাগ   িবযুি�   �য   দ�ু   �রেক   পৃথক   কের   তারা   হল   – 
A.   ভূ�ক   ও   ��ম�ল 
B.   ��ম�ল   ও   �ক�ম�ল 
C.   বিহঃ   ��ম�ল   ও   অ�ঃ   ��ম�ল 
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D.   বিহঃ   �ক�ম�ল   ও   অ�ঃ   �ক�ম�ল   । 
Ans. B 
8.   িনে�র   �কান   ভূিমক�   তর�   সব�ািধক   �য়�িত   কের   ? 
A.   S   তর� 
B.   P   তর� 
C.   R   তর� 
D.   L   তর�   । 
Ans. D 
9.   দ�ু   �াভািবক   চু�িতর   মধ�বত�   উ�ত   সংকীণ�   ভূভাগ�   হল   – 
A.   �ােবন 
B.   �হা� 
C.   ন�াপ 
D.   মধ�মাভূিম   । 
Ans. B 
10.   পৃিথবী   পৃে�র   দীঘ�   অবনিমত   অ�ল   �যখােন   �চুর   পিরমাণ   পিল   সি�ত   হয়   তা   হল   – 
A.   মহীখাত 
B.   �বিনয়ফ   ম�ল 
C.   �ফারল�া� 
D.   �টিবলল�া�   । 
Ans. A 
11.   িনে�র   �কান�   আে�য়িগিরর   সােথ   স�িক� ত   নয়   ? 
A.   ক�ালেডরা 
B.   লাভা 
C.   �ালামখু 
D.   উপেক�   । 
Ans. D 
12.   িনে�র   �কান�   কা�   অ�েল   �দখা   যায়   ? 
A.   ল�ািপস 
B.   এ�ার 
C.   ইনেসলবাগ� 
D.   বাজাদা   । 
Ans. A 
13.   মলূ   ভূখে�র   সে�   �ীেপর   সংেযাগকারী   বািল   বাঁধ�েক   বেল   – 
A.   সম�ু   ভৃ� 
B.   সম�ু   �হা 
C.   ��েলা 
D.   তটভূিম   । 
Ans. C 
14.   সম�ু   পৃে�র   জেলর   গড়   উ�তা   হল   – 
A. 22° C 
B. 17° C 
C. 26.7° C 
D.   20.6°   C   । 
Ans. C 
15.   �মাগত   উ�থানকারী   পব�তে�ণীর   �য়জাত   পদাথ�েক   বেল   – 
A.   �মােলস 
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B.   নিুড় 
C.   িশলাচূণ� 
D.   িশলা�র   । 
Ans. A 
16.   পৃিথবীর   মধ�   �থেক   �কাথায়   শি�র   মিু�   ঘটেল   ভূিমক�   ঘেট   ? 
A.   অ�ঃ   �ক�ম�ল   �থেক 
B.   ভূ�ক   ও   ম�াে�েলর   সীমানা   �থেক 
C.   ম�াে�েলর   উপর   �র   �থেক 
D.   ভূ�েকর   নীচ   �থেক   । 
Ans. C 
17.   চাঁচন   তল   (Etchplain)   সৃি�   হয়   – 
A.   নদী�য়   �ারা 
B.   সম�ুতর�   �েয়র   �ারা 
C.   িহমবাহ   স�েয়র   �ারা 
D.   আবহিবকার   �ি�য়ার   �ারা   । 
Ans. D 
18.   ইয়াজ ু  (Yazoo)   নদী   �দখা   যায়   – 
A.   উপ�েলর   সমভূিমেত 
B.   ম�   অ�েলর   সমভূিমত 
C.   �াবনভূিমেত 
D.   পাব�ত�   উপত�কায়   । 
Ans. C 
19.   িনেভসন   (Nivation)   হল   – 
A.   তুষােরর   �ারা   �য় 
B.   তুষােরর   গলন 
C.   তুষােরর   স�য় 
D.   �কান�ই   নয়   । 
Ans. A 
20.   ি�পে�ান   �দখা   যায়   – 
A.   সােক�  
B.   �পালিজেত 
C.   অ�   উপত�কায় 
D.   চুনাপাথর   �হায়   । 
Ans. D 
21.   ভারত   মহাসাগেরর   লবণতা   – 
A. 35% 
B. 25% 
C. 30% 
D.   40%   । 
Ans. A 
22.   ি�েকাষীয়   �ািঘমা   অনগুামী   বায়ু   সংবহন   (Tricellurlar   Meridional   Circulation   Model)   -এর   �ব�   িছেলন 
– 
A.   হ�াডিল 
B.   পলম�ান 
C.   রসবী 
D.   বাইসব�ালট   । 
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Ans. B 
23.   খামিসন   হল   – 
A.   খুব   উ�   ও   ��   বায়ু�বাহ 
B.   শীতল   বায়ু�বাহ 
C.   পাব�ত�   বায়ু�বাহ 
D.   উপত�কা   বায়ু�বাহ   । 
Ans. A 
24.   বায়ুম�ল   �সৗর   িবিকরণ   �শাষণ   কের   �মাট   িবিকরেণর   – 
A.   21   একর 
B.   17   একর 
C.   34   একর 
D.   14   একর   । 
Ans. B 
25.   কদ�ম   �দাঁয়াস   মা�েত   কদ� েমর   পিরমাণ   হল   – 
A. 40% – 45% 
B. 30% – 35% 
C. 27% – 40% 
D.   35%   –   45%   । 
Ans. C 
26.   সাইে�াফাইট   (Psychrophyte)   উি�দ   জ�ায়   – 
A.   ঠা�া   /   শীতল   তুষারাবতৃ   মিৃ�কায় 
B.   লবণা�   মিৃ�কায় 
C.   জলাভূিমেত 
D.   ��র   খে�র   উপর   । 
Ans. A 
27.   সামািজক   ও   �ামীণ   উ�য়েনর   জন�   বনসৃজনেক   বেল   – 
A.   কৃিষ   বনসৃজন 
B.   বািণিজ�ক   বনসৃজন 
C.   সা�দািয়ক   বনসৃজন 
D.   সামািজক   বনসৃজন   । 
Ans. D 
28.   �য   ব�ি�   �াণী   স�দায়   িনেয়   কাজ   কেরন   তােক   বলা   হয়   – 
A.   পিরেবশ   িব�ানী 
B.   বা�ত�িবদ 
C.   জীব   ভূেগালিবদ 
D.   জীব   িব�ানী   । 
Ans. D 
29.   বা�তে�   সংখ�ার   িপরািমড   ধারণা�র   �ব�া   হেলন   – 
A. E.P.Odum 
B. A.G.Tansley 
C. C.J.Krebs 
D.   Charles   Elton   । 
Ans. D 
30.   পৃিথবীর   কা�িশে�   নরম   বেৃ�র   চািহদার   শতকরা   হার   হল   – 
A. 40% 
B. 70% 
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C. 75% 
D.   80%   । 
Ans. B 
31.   �দাহ   (Dairy   Farming)   িশে�   সব�ােপ�া   উ�ত   হল   – 
A.   ভারত 
B.   �া� 
C.   �ডনমাক�  
D.   িফনল�া�   । 
Ans. C 
32.   �কান   �দেশ   সব�ােপ�া   অিধক   �সানা   উৎপািদত   হয়   ? 
A.   দি�ণ   আি�কা 
B.   ভারত 
C.   �প� 
D.   অে�িলয়া   । 
Ans. D 
33.   আেমিরকা   যু�রাে�র   ���পূণ�   এেরাে�ন   �তরীর   �ক�   হল   – 
A.   �ডটেয়ট 
B.   লস   অ�াে�ল� 
C.   �ইনারী 
D.   িফলােডলিফয়া   । 
Ans. B 
34.   বয়স   ও   িল�   িভি�ক   নারী   পু�েষর   অনপুাত   সূচক   িপরািমড   �থেক   জানা   যায়   – 
A.   নারী   পু�েষর   বয়স   �গা�ী 
B.   নারী   পু�েষর   বয়েসর   গঠন   িবন�াস 
C.   নারী   পু�েষর   গড়   বয়স 
D.   �কােনা�ই   নয়   । 
Ans. B 
35.   �কান   উ�ত   অ�ল   �থেক   অন�ুত   অ�েল   পির�াজনেক   বেল   – 
A.   �ত�াবত� ন   পির�াজন 
B.   িবপরীত   পির�াজন 
C.   পথ��   পির�াজন 
D.   �কােনা�ই   নয়   । 
Ans. B 
36.   পূব�   িহমালেয়র   ��   হল   – 
A. 250kms 
B. 520kms 
C. 340kms 
D.   320kms   । 
Ans. A 
37.   ভারেতর   উ�   গাে�য়   সমভূিমর   ভুর   (Bhur)   হল   এক�কার   – 
A.   বায়ু�বাহ   �ারা   সি�ত   বািলর   তর�ািয়ত   ভূিম 
B.   পুরাতন   পিল 
C.   নতুন   পিল 
D.   কদ�মা�   অ�ল   । 
Ans. A 
38.   Steel   Authority   of   India   (SAIL)   �ািপত   হয়   – 

5 



A.   1974   সােল 
B.   1975   সােল 
C.   1973   সােল 
D.   1972   সােল   । 
Ans. C 
39.   �মটুর   (Mettur)   জলিবদ�ুৎ   �ক�   �কান   রােজ�   অবি�ত   ? 
A.   কণ�াটক 
B.   �করালা 
C.   মহারা� 
D.   তািমলনাড়ু   । 
Ans. D 
40.   জহরলাল   �নেহ�   ব�র   �কান   রােজ�   অবি�ত   ? 
A.   তািমলনাড়ু 
B.   মহারা� 
C.   �জরাট 
D.   �করালা   । 
Ans. B 
41.   �কান   িনয়েমর   সাহােয�   সম�   পিরসংখ�ােক   দ�ু   ভােগ   ভাগ   করা   যায়   ? 
A. Median 
B. Mode 
C. Mean 
D.   �কান�ই   নয়   । 
Ans. A 
42.   রািশতেথ�র   �ধান   পয�ােলাচনার   িবষয়   হল   – 
A.   তেথ�র   ��িণিবভাগ   করা 
B.   তেথ�র   সং�হ   করা 
C.   তথ�   তািলকাভু�   করা 
D.   তেথ�র   িবন�াস   করা   । 
Ans. D 
43.   িনভ� রশীল   চলক   (Dependent   Variable)   উপ�ািপত   করা   হয়   – 
A.   X   –   অে� 
B.   Y   –   অে� 
C.   Z   –   অে� 
D.   �কান�ই   নয়   । 
Ans. B 
44.   সম�   পৃিথবীেক   আবতৃ   কের   এমন   আ�জ� ািতক   �ের   ভূৈবিচ��   সূচক   মানিচে�র   সংখ�া   – 
A. 2100 
B. 2111 
C. 2210 
D.   2222   �   । 
Ans. D 
45.   এক�   �মাণ   অ�েরখা   িবিশ�   সহজ   শাখার   অিভে�প   (Simple   Conical   Projection   with   One   Standard 
Parallel)   হল   – 
A. Convectional Projection 
B. Semi – Perspective Projection 
C. Non – Perspective Projection 
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D.   Perspective   Projection   । 
Ans. C 
46.   Agenda-21   �কান   সে�লেন   গৃহীত   কম�সূচী   ? 
A.   ওয়ািশংটন 
B.   �কেহাম 
C.   িভেয়না 
D.   িরও   –   িড   –   �জেনেরা   । 
Ans. D 
47.   1:50000   সংখ�াসূচক   মানিচ��েক   যিদ   িতনবার   �ছাট   করা   করা   হেল   (   পিরবিত� ত   )   �ু�   মানিচে�র   জন�   �কান 
সংখ�া   সূচক   ভ�াংশ   স�ক   ? 
A. 1:2500 
B. 1:1000 
C. 1:15000 
D.   1:25000   । 
Ans.   C   (   ���   ভুল   িদেয়েছ) 
48.   Survey   of   India   –   কতৃ� ক   �কািশত   1:50000   ��ল   িবিশ�   ভূ   –   �বিচ��   সূচক   মানিচে�   সেমা�িত   �রখা�িলর 
মেধ�   ব�বধান   হল   – 
A.   20   িমটার 
B.   40   িমটার 
C.   100   িমটার 
D.   10   ফুট   । 
Ans. A 
49.   মানিচে�   কৃিষজিম   �বাঝােনার   জন�   �চিলত   রঙ�   হল   – 
A.   সবজু 
B.   বাদামী 
C.   হলদু 
D.   লাল   । 
Ans. C 
50.   জনসংখ�ার   ঘন�   (Population   Density)   �দখােনার   জন�   সাধারণত   আঁকা   হয়   – 
A. Flow Map 
B. Isopleth Map 
C. Dot Map 
D.   Choropleth   Map   । 
Ans. D 
51.   �য   অিভে�েপ   লে�া�ম�   (Loxodrome)   সরলেরখায়   �দখােনা   যায়   �স�   হল   – 
A. Polyconic 
B. Mercator’s 
C. Sinusoidal 
D.   Cylindrical   Equal   Area   । 
Ans. B 
52.   িনে�র   �কান   রােজ�   দীঘ�তম   উপ�ল   �রখা   রেয়েছ   ? 
A.   �জরাট 
B.   মহারা� 
C.   অ��েদশ 
D.   তািমলনাড়ু   । 
Ans. A 
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53.   উ�র   –   পি�ম   ভারেত   শীতকালীন   বিৃ�পােতর   কারণ   হল   – 
A.   উ�র   –   পূব�   �মৗসুমী   বায়ু 
B.   উ�র   –   পি�ম   �মৗসুমী   বায়ু 
C.   বে�াপসাগের   সৃ�   িন�চাপ 
D.   পি�মী   ঝােমলা   । 
Ans. D 
54.   �যািজত   জনসংখ�া   িবভাজন   (Cumulative   Frequency   Distribution)   �দখােনা   হয়   যার   সাহােয�   তা   হল   – 
A. Histogram 
B. Frequency Polygon 
C. Ogive 
D.   Mode   । 
Ans. C 
55.   দ�ু   চলেকর   (Variables)   মেধ�   স�েক� র   মা�া   িনেদ� েশর   জন�   �য   পিরসংখ�ান   �কৗশল�   ব�বহার   করা   হয়   তােক 
বেল   – 
A. Dispersion 
B. Index Number 
C. Association 
D.   Correlation   । 
Ans. D 
 

 

8 


