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1. ইি��াল �কাচ ফ�া�রী �কাথায় অবি�ত ? (ক) তািমলনা�র �পরাষরু (থ) উ�র��দ�শর বারাণসী (গ) ঝাড়খ��র জাম�সদপুর (ঘ)
পি�মব��র িচ�র�ন

2. পি�মব��র �জসপ এ�া� �কাং' নাম সরকারী সং�ায় কী �তরী হ�? (ক) িবমান�পা (খ) মালগািড় ও যা�ীবাহী গািড় (গ) জাহাজ িনম�া�ণর
সাম�ী (ঘ) �মাটর গািড়

3. ভার�তর বৃহ�ম জাহাজ িনম�াণ কারখানা �কানিট? (ক) িবশাখাপ�ন�মর িহ��ুান িশপ ইয়াড� | (খ) কলকাতার গা�ড� নিরচ িশপ িব�াস� এ�
িশপ ইয়াড� ইি�িনয়াস� | (গ) �কািচ�নর �কািচন িশপ ইয়াড� | (ঘ) মু�াই-এর মাজাগাঁও ডক

4. ভার�তর �থম সুতাকলিট �কাথায় �ািপত হয়? (ক) আহ�মদাবাদ (থ) িবজয়ওয়াড়া (গ) ঘুসুিড় (ঘ) �গলী

5. �কান শহর�ক ‘ভার�তর ম�া���ার' বলা হ�? (ক) নাগপুর (থ) ব�রাদা (গ) আহ�মদাবাদ (ঘ) সুরাট

6. ভার�তর সব�ািধক কাপড় কলআ�ছ �কান রা�জ�? | (ক) পি�মব� (খ) �জরাট (গ) তািমলনা� (ঘ) �গায়া

7. ভার�তর �থম পাটকলিট �কাথায় �ািপত হ�য়িছল? (ক) অ���দ�শর ����র (খ) ি�পুরার অ��তী�ত (গ) পি�মব��র িবষয়

8. �থম ��ণীর শহর বলা হয় শহর�ক তার জনসংখ�া কত? (ক) ৫০ হাজা�রর �বশী িক� ১ ল��র কম (খ) ১ ল��র �বশী (গ) ২০ হাজা�রর
�বশী িক� ৫০ হাজা�রর কম | (ঘ) ১০ হাজা�রর �বশী িক� ২০ হাজা�রর কম

9. মহানগর বলা হয় �সই শহর�ক, যার জনসংখ�া - ক) ৫ ল��র �বশী খ) ১০ ল��র �বশী গ) ১৫ ল��র �বশী ঘ) ২০ ল��র �বশী

10. ভার�তর বৃহ�ম িবমানব�র �কানিট? (ক) �নতাজী সুভাষচ� বসুআ�জ�ািতক িবমানব�র, কলকাতা (খ) জওহরলাল �ন�হ�আ�জ�ািতক
িবমানব�র, মু�াই | (গ) ইি�রা গা�ী আ�জ�ািতক িবমানব�র, িদ�ী (ঘ) মীন�মআ�জ�ািতক িবমানব�র, মা�াজ

11. ভার�তর ��বশ �ার' বলা হয় �কান শহর�ক ? (ক) কলকাতা (থ) িদ�ী (গ) ব�া�া�লার (ঘ) মু�াই

12. ভার�তর মূলধ�নর রাজধানী বলা হয় �কান শহর�ক? (ক) কলকাতা�ক (থ) িদ�ী�ক (গ) ব�া�া�লার�ক (ঘ) মু�াই�ক

13. ভার�তর অিধকাংশ িহ�ী চলি�� িনিম�ত হ� �কাথায়? (ক) কলকাতায় (খ) মু�াই�য় (গ) হায়�াবা�দ (ঘ) ব�া�া�লা�র

14. ভার�তর রাজধানী কলকাতা �থ�ক িদ�ী�ত কত সা�ল �ানা�িরত হয় ? (ক) ১৯০৮ সা�ল (খ) ১৯০৯ সা�ল (গ)১৯১১ সা�ল

15. ও�যিলংডন িবমানঘাঁিট �কাথায় অবি�ত ? (ক) িদ�ী�ত (খ) কলকাতায় (গ) হায়�াবা�দ (ঘ) ব�া�া�লা�ব

16. ভার�তর প�ম বৃহ�ম মহানগর �কানিট? (ক) আহ�মদাবাদ (খ) ব�া�া�লার (গ) চি�গড় (ঘ) হায়�াবাদ

17. সালারজ� জাদঘুর �কাথায় অবি�ত ? (ক) �স�ক�াবা�দ (খ) মু�াই�য (গ) হায়�াবা�দ (ঘ) চি�গ�ড়

18. হায়�াবা�দর যমজ শহর �কানিট? (ক) �স�ক�াবাদ (থ) আ�মদাবাদ (গ) ব�া�া�লার (ঘ) চি�গড়

19. হায়�াবাদ শহরিট �কান নদীর তী�র অবি�ত? (ক) মুসী নদীর তী�র (থ) যমুনা নদীর তী�র (গ) গ�া নদীর তী�র (ঘ) কৃ�া নদীর

20. �কান শহর�ক ভার�তর িব�ান নগরী বলা হয় ? (ক) হায়�াবাদ�ক (খ) ব�া�া�লার�ক (গ) কলকাতা�ক (ঘ) পু�ন�ক

21. ন�াশনাল অ�া�রানিটক�াল ল�াব�রটরী �কাথায় অব�িত ? (ক) হায়�াবা�দ (থ) আহ�মদাবা�দ (গ) ব�া�া�লা�র (ঘ) পু�ণ�ত

22. আহ�মদাবাদ শহরিট �কান নদীর তী�র অবি�ত ? (ক) লুিন নদীর তী�র (খ) সবরমতী নদীর তী�র(গ) গ�া নদীর তী�র(ঘ) কৃ�া

23. উ�র��দ�শর সব��ধান িশ��ক� �কানিট? (ক) কানপুর (খ) ল��ৗ (গ) এলাহাবাদ(ঘ) �কানিটই নয়

24. ল��ণৗ শহরিট �কান নদীর তী�র অবি�ত ? (ক) যমুনা নদীর তী�র (খ) �গামতী নদীর তী�র(গ) কৃ�া নদীর তী�র(ঘ) �গাদাবরী

25. �কান শহর�ক ‘�গাপালী শহর' বলা হয় ? (ক) পুর�ক (খ) নাগপুর�ক (গ) কানপুর�ক(ঘ) �কািচন�ক

26. ভার�তর ি�তীয় বৃহ�ম জাহাজ িনম�াণ �ক�িট �কাথায় অবি�ত ? (ক)কলকাতায় (গা�ড� নির�চ) (খ) িবশাখাপ�ন�ম (গ) �কািচ�ন (ঘ)
মু�াই�য

27. �ক�ীয় মৎস� িশকার �ক� ও মৎস� গ�বষণাগারিট ভার�তর �কান শহ�র অবি�ত? (ক) এলাহাবাদ (খ) কলকাতায (গ) �কািচ�ন (ঘ) পু�ণ�ত

28. ব�রাদা শহ�রর নত�ন নাম কী? (ক) �কািচ (থ) ই��ার (গ) ভা�দাদরা(ঘ) �ভাাপাল

29. দি�ণ ভার�তর ���তম মি�র ‘িমনা�ী মি�র' �কাথায় অবি�ত? | (ক) ভ�পাল (খ) মাদরুাই�ত (গ) ই��া�র (ঘ) �কািচ�ত

30. �কান শহর�ক দাি�ণা�ত�র কাশী বলা হয় ? (ক) মাদরুাই (খ) পাটনা (গ) ল��ৗ (ঘ) ই��ার

31. কাশী িব�নাথ মি�র �কাথায় অবি�ত ? (ক) এলাহাবা�দ (থ) ল��ৗ�য (গ) বারাণসী�ত(ঘ) �কািচ�ন

32. িহ��ুান িশপইয়াড� �কাথায় অবি�ত ? | (ক) বারাণসী�ত (খ) লুিধ�ানায� (গ) িবশাখাপ�ন�ম (ঘ) ভ�পা�ল

33. �গলী নদীর তীরবত� কলকাতা ব�র �কান ধর�ণর ব�র? (ক) নদী ব�র (খ) সমু� ব�র (গ) �দ ব�র (ঘ) �াভািবক �পাতা�য়

34. �বাা�াই ব�র �কান ধর�ণর ব�র? (ক) সমু� ব�র (থ) �দ ব�র (গ) নদী ব�র(ঘ) কৃি�ম �পাতা�য়

35. ভার�তর সব���� সামুি�ক ব�র �কানিট? (ক) মু�াই (খ) কলকাতা (গ) থা�ালা (ঘ) মাম�াগাঁও
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36. যা�ী পিরবহ�নর ���� �কান ব�রিট ভার�তর ম�ধ� �থম �ান ? (ক) মু�াই (থ) কলকাতা (গ) থা�ালা (ঘ) মা�াজ

37. �মাট মাল পিরবহ�নর ���� �কান ব�রিটর �ান ভার�তর ম�ধ� �থম ? (ক) মু�াই (থ) কলকাতা (গ) থা�ালা (ঘ) মা�াজ

38. ভার�তআমদানী বািণ�জ� �কান ব��রর �ান �থম? (ক) �চ�াই (খ) মু�াই (গ) কিলকাতা (ঘ) হলিদয়া

39. ভার�ত র�ানী বািণ�জ� �কান ব��রর �ান �থম? (ক) মু�াই (থ) থা�ালা (গ) মাম�াগাঁও (ঘ) পারা�ীপ

40. ভার�ত অিধকাংশ �লৗহ-আকিরক �কান ব�র �থ�ক িব�দ�শ র�ানী করা হয় ? ক) মাম�াগাঁও খ) পারা�ীপ গ) �কািচন ঘ) খা�ালা

41. ভার�তরআমদানী বািণ�জ� কিলকাতা ব��রর �ান কত? (ক) �থম (খ) ি�তীয় (গ) চত�থ� (ঘ) প�ম

42. ‘ডলিফনস �নাাজ' নামক অ�রীপ �ারা পির�বি�ত ব�রিটর নাম কী? ক) �কািচন খ) িবশাখাপ�নম গ) থা�ালা ঘ) িনউ ত� িত�কািরন

43. ভার�তর �থম হাই�টক ব�র �কানিট? (ক) িনউ ম�া�া�লার (খ) িনউ ত� িত�কািরন(গ) নভ�সবা(ঘ) খা�ালা

44. নভ�সবা ব�রিটর নত�ন নাম িক ? (ক) জওহরলাল �ন�হ� ব�র (থ) �নগাপ�নম (গ) মসুলীপ�নম (ঘ) িনউ ম�া�া�লার

45. ওথা ব�রিট �কান রা�জ� অবি�ত ? (ক) মহারা� (খ) �জরাট (গ) কণ�াটক(ঘ) তািমলনা�

46. ভার�ত �থম কাগজ কলিট �কাথায় �ািপত হ�য়িছল? | (ক) িটটাগ�ড় (খ) �ীরামপু�র (গ) ি��বণী�ত (ঘ) বাঁশ�বিড়য়ায়

47. ভার�তর বৃহ�ম টাযার িনম�ান কারখানা ‘ডানলপ ইি�য়া িলিম�টড” �কাথায় অবি�ত? (ক) �বলঘিরযায় (খ) সাহাগ�� (গ) উ�রপাড়ায় (ঘ)
দগু�াপু�র

48. �ছাটনাগপুর মালভ� িমর উ�তম পাহাড় �কানিট ? (ক) প�রশনাথ (থ) ��িনয়া (গ) রাজমহল (ঘ) দলমা

49. যাদ�ুগাড়া খিন �থ�ক িক পাওয়া যায়? (ক) অ� (থ) অ�ালুিমিনয়াম (গ) ইউ�রিনয়াম (ঘ) �লৗহ

50. পৃিথবীর ��� অবলয় �কানিট? (ক) �কাডাম�া মালভ� িমর উ�রাংশ (খ) দা�মাদর উপত�কা (গ) হাজারীবাগ মালভ� িম (ঘ) বা�ঘলখ� মালভ� িম।

51. ভার�তর সব���� ব�াইট উৎপাদক অ�ল �কানিট ? (ক) পালা�মৗর খিন অ�ল (খ) িসংভ� �মর খিন অ�ল (গ) বা�ঘলখ� মালভ� িম অ�ল
(ঘ) মু���রর খিন অ�ল

52. ভার�তর বৃহ�ম তা� কারখানািট �কান অ��ল অবি�ত? (ক) যাদ�ুগাড়া (খ) �মৗভা�ার (গ) রামগড় (ঘ) আওরং

53. ভার�তর সব�বৃহৎ রাসায়িনক সার �তরীর কারখানািট �কাথায় অবি�ত? (ক) ট�ড� �ত (খ) ধানবা�দ (গ) িস�ী�ত (ঘ) গাংপু�র

54. পা�াত� -জ�পলা িশ� অ�লিট �কান িশ�া��ল অবি�ত ? (ক) হলিদয়া িশ�া��ল (খ) �ছাটনাগপুর িশ�া��ল (গ) �গলী িশ�া��ল (ঘ)
দাি�ণাত� িশ�া��ল

55. দশম জল�পাতিট �কান রা�জ� অবি�ত? (ক) মধ���দ�শ (থ) আ�ামান ও িন�কাবর �ীপপু� (গ) �গাযা (ঘ) ঝাড়খ�

56. �ফািন� িবদ�ুৎ উৎপাদন �ক�িট �কাথায় অবি�ত ? (ক) এলাহাবাদ (থ) জ�লপুর (গ) �পাট��রর (ঘ) �কািচন

57. িগরনার পব��তর স�ব�া� শৃ��র নাম িক ? (ক) �গার�নাথ (থ) িহডন িপক (গ) গ�া�সর ড�ম-2 (ঘ) সা�াকফু

58. িস�ুন�দর িস�যাক উপনদীিট �কান িহমবাহ �থ�ক উৎপি� হ�য়�ছ ? (ক) বাল�টারা (খ) ির�মা (গ) �ডমু (ঘ) িমলাম

59. িত�া নদী �কান িহমবাহ �থ�ক উৎপি� হ�য়�ছ ? (ক) �ডমু (খ) িব�ফা (গ) িহসপার (ঘ) িমলাম

60. সদ� ার স�রাবর �সচ �ক� ভার�তর �কান রা�জ� অবি�ত? (ক) কণ�াটক (খ) রাজ�ান (গ) �জরাট (ঘ) অ���দশ

61. নল স�রাবর নী�চর option �িলর ম�ধ� �কানিট? (ক) প�ী অভয়ারণ� (খ) �দ (গ) নদী (ঘ) �সচ �ক�

62. ভার�তর বৃহ�ম �প��ািলয়ায় কম���িট �কাথায় অবি�ত? (ক) হলিদয়া (থ) মু�াই (গ) ব�রাদা (ঘ) সারকথা

63. ভার�তর বৃহ�ম দ�ু উৎপাদন সং�া (আমূল) �জরাট রা�জ�র �কান �া�ন অবি�ত ? (ক) আলং (খ) আন� ও িহ�ত নগর (গ) কালী (ঘ)
�ারকা

64. ‘অিলিফন কম���’ �কান িশ��র জন� িবখ�াত? (ক) দ�ু উৎপাদন িশ� (খ) �প��া�কিমক�াল িশ� (গ) সার �তরীর কারখানা (ঘ)
রাসায়িনক িশ�

65. দাি�ণা�ত�র কৃ�মৃি�কা অ��লর �ধান পব��তর নাম কী? (ক) মহাকাল (খ) সহ�াি� (গ) হির�� (ঘ) প�রশনাথ

66. ভীমা, কলা ও ঘাট�ভা �কান নদীর উপনদী? (ক) �গাদাবরী (খ) কৃ�া (গ) কা�বরী (ঘ) তাপী

67. �বর, িমধকণা, পূণ�া �কান নদীর উপনদী? || (ক) �গাদাবরী (থ) কৃ�া (গ) কা�বরী(ঘ) �পনগ�া

68. ঔষধিশ�� ভার�ত �থম �কান অ��লর �াধান� র�য�ছ? (ক) �ছাটনাগপুর িশ�া�ল (খ) কৃ� মৃি�কা অ�ল(গ) জাম�সদপুর (ঘ) হলিদ�া

69. �াি�ক িশ�� ভার�ত �কান অ�ল �থম �ান অিধকার ক�র? || (ক) কৃ� মৃি�কা অ�ল (দাি�ণাত�) (খ) পা�াব (গ) হলিদয়া (ঘ) �জরাট

70. ই�লক�িন� িশ�� ভার�ত �কান অ�ল �থম �ান অিধকার ক�র? (ক) মধ���দশ (থ) কলকাতা(গ) দাি�ণা�ত�র কৃ� মৃি�কা অ�ল (ঘ)
�জরাট সমভ� িম অ�ল।
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71. মামা-ভা�� পাহাড়িট পি�ম ব��র �কান �জলায় অবি�ত? (ক) দািজ�িলং (খ) �মিদনীপুর (গ) বীরভ�ম (ঘ) পু�িলয়ায়

72. পি�মব��র উ�তম পব�তশৃ��র নাম িক? | (ক) ফালুট (খ) সা�াকফু (গ) টাইগার িহল(ঘ) ঋিষলা।

73. �কান পব�তিট পি�মব��র দািজ�িলং �জলা�ক �নপাল �থ�ক িবি�� ক�র�ছ ? (ক) িস�ািললা (খ) ঘুম পাহাড় (গ) দরুিবনদারা (ঘ) টাইগার
িহল

74. পি�মব��র িবখ�াত �শলাবাস ও পয�টন �ক� দািজ�িলং �কান �শলিশরািটর উপর অবি�ত ? || (ক) ডাউিহল (খ) দািজ�িলং-�লবং (গ) ঘুম
পাহাড় (ঘ) িস�িললা

75. কািশ�যাং পয�টন �ক� �কান �শলিশরার উপর অবি�ত ? (ক) তাকদহ �পশক (খ) ডাউিহল (গ) ঘুম পাহাড়(ঘ) িস�িললা

76. দািজ�িলং-িহমাল�য়র স�ব�া� শৃ� হল �কানিট? (ক) টাইগার িহল (খ) মিণভ�ন (গ) ঋিষলা(ঘ) টাংলু

77. দািজ�িলং পাব�ত� অ��লর �ধান নদীর নাম কী? (ক) িত�া (খ) জলঢাকা (গ) মহান�া(ঘ) �মিচ

78. অ�যাধ�া পাহা�ড়র স�ব�া� শৃ��র নাম কী? (ক) �গারগাবু� (খ) সবর �াম (গ) মিণভ�ন (ঘ) টাংলু

79. ‘বাংলার দঃুখ' বলা হত �কান নদী�ক? (ক) মাথাভা�া (খ) মহান�া (গ) দা�মাদর (ঘ) অজ�

80. ই�ামিত ও চ�নী �কান নদীর দিুট শাখা? || (ক) িবদ�াধরী (খ) জল�ী (গ) মাথাভা�া (ঘ) �ভরব।

81. জলঢাকা নদীিটর উৎপি��ল �কানিট? (ক) ভ�টা�নর িবদাং �দ (খ) �জমু িহমবাহ(গ) দািজ�িলং-এর ঘুম পাহাড়(ঘ) �কানিটই নয়

82. পি�মব��র ��তম �জলা �কানিট? (ক) মালদহ �জলা (থ) �মিদনীপুর �জলা(গ) বীরভ�ম �জলা(ঘ) পু�িলয়া �জলা

83. পি�মব��র সব�ািধক বৃি�ব�ল অ�ল �কানিট ? (ক) �মিদনীপুর (খ) জলপাই�িড় �জলার ব�াড�য়াস� (গ) �কাচিবহার �জলার �মখলী গ�
(ঘ) দািজ�িলং

84. গ�ানদী ভারতীয় নদী বািহত জ�লর কত শতাংশ বহন ক�র? (ক) ৫০% (খ) ২০% (গ) ২৫% (ঘ) ৪০%

85. ভার�তর বৃহ�ম নদী �কানিট? (ক) গ�া (খ) ��পু� (গ) �গাদাবরী(ঘ) মহানদী।

86. দি�ণা�ত�র সব�চ�য় বড় নদী �কানিট? (ক) মহানদী (খ) �গাদাবরী (গ) কৃ�া(ঘ) কা�বরী

87. ভার�তর �মাট আয়ত�নর কত শতাংশ জিম কৃিষকা�জর জন� ব�ব�ত হয় ? (ক) ৭০ % (খ) ৬০% (গ) ৪৬% (ঘ) ৪০%

88. ভার�তর �মাট আয়ত�নর কত শতাংশ বনা�ল ?(ক) ৩০%(খ) ১৫%(গ) ২৬% (ঘ) ২২%

89. ভার�তর পিতত (অনাবাদী) জিমর পিরমাণ কত? (ক) ১০% (খ) ২০% (গ) ৮% (ঘ) ৩০%

90. ভার�ত �মাট িবদ�ুৎ উৎপাদ�নর �বশীর ভাগ িবদ�ুৎ �দ�শর �কান িবদ�ুৎ �ক�সমূ�হ উৎপািদত হয়? (ক) জল িবদ�ুৎ (খ) তাপ িবদ�ুৎ (গ)
িড�জল চািলত িবদ�ুৎ (ঘ) পারমাণিবক িবদ�ুৎ

91. জাতীয় তাপ িবদ�ুৎ সং�া (N.T.P.C) কত সা�ল গিঠত হ�য়�ছ ? ক) ১৯৪৫ সা�ল খ) ১৯৫০ সা�ল গ) ১৯৭৩ সা�ল ঘ) ১৯৭৫ সা�ল

92. ভার�তর �থম জলিবদ�ুৎ উৎপাদন �ক� �কানিট? (ক) কণ�াট�কর িশবসমু�ম (খ) দািজ�িলং-এর িস�াসং (গ) িহমাচল��দ�শর ব�রা
িশউল(ঘ) উ�র ��দ�শর িরহা�

93. ভার�তর �থম �লৗহ কারখানািট কত সা�ল এবং �কাথায় �ািপত হ�য়িছল? (ক) ১৮৩০, তািমলনা�র �পা�ট�া�নাাভা (থ) ১৮৮৪, কুলিট (গ)
১৯০৮, জাম�সদপুর (ঘ) ১৯১৮, বান�পুর

94. িবশাখাপ�নম ই�াত কারখানািট �কান �দ�শরআিথ�ক ও কািরগরী সহ�যািগতায় গ�ড় �তালা হ�য়�ছ? (ক) জাম�ানী (খ) পূব�তন �সািভ�য়ত
ইউিনয়ন (গ) �া� (ঘ) ির�টন

95. ভার�তর সব���� �বসরকারী �লৗহ-ই�াত কারখানা �কানিট? (ক) TISCO জাম�সদপুর (থ) ॥SCO কুলিট ও বান�পুর (গ) ভ�াবতী (ঘ)
�কানিটই নয়

96. রাউর�ক�া ই�াত কারখানািট �কান �দ�শর সহ�যািগতায় গ�ড় উ�ঠ�ছ? ক) �সািভ�যতইউিনয়ন (থ) ি��টন (গ) পি�ম জাম�ানী (ঘ) �া�

97. িভলাই �লৗহ-ই�াত কারখানািট �কান �দ�শর সহ�যািগতায় গ�ড় উ�ঠ�ছ? (ক) পূব�তন �সািভ�য়ত ইউিনয়ন (খ) ির�টন (গ) জাম�ানী (ঘ) �া�

98. ভার�ত �রল-ইি�ন �তরী ক�র �কান সং�া? (ক) পি�মব��র �ট�ম�া�কা (থ) তািমলনা�র ইি��াল �কাচ ফ�া�রী (গ) পি�মব��র
িচ�র�ন �লা�কা�মািটভ ওয়াকস� (ঘ) ব�া�া�লা�রর ভারতআথ� মুভারস

99. িড�জল �লা�কা�মািটভ ওয়াক� স �কাথায় অবি�ত ? | (ক) তািমলনা�র �পরাষরু (খ) উ�র��দ�শর বারাণসী (গ) পি�মব��র িচ�র�ন (ঘ)
ঝাড়খ��র জাম�সদপুর

100. ‘বাদা' কা�ক হলা হ�? (ক) পিশমব��র দি��ণর উপকূলবত� বালুকাময় তটভ� িম�ক (খ) পিশমব��র রাঢ় সমভ� িম অ�ল�ক (গ)
দািজ�িলং-িহমালয় পাব�ত� অ��লর �ানীয় নাম । (ঘ) সু�রব�নর কদ�মা� নীচ� জলাভ� িম ও বনভ� িম�ক
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