
 
WBCS PRELIMINARY EXAM 2019 

GEOGRAPHY ANSWERS KEY 
1.পূব� কলকাতার জলাভূিমেক �ঘাষণা করা হেয়েছ- 
A) �জব �বিচ�� যু� �ান িহেসেব 
B) পয�টন ��� িহেসেব 
C) িব� �হিরেটজ �ান িহেসেব 
D) রামসর �ান িহেসেব 
Ans. D 
 
2. ভারেতর উ� গাে�য় সমভূিমর ভুর হল এক�কার- 
A) বায়ু�বাহ �ারা সি�ত বািলর তর�ািয়ত ভূিম 
B) পুরাতন ভূিম 
C) নতুন ভূিম 
D) কদ�মা� ভূিম 
Ans. A 
 
3. ভারেতর Central Inland Water Transport Corporation-এর 
সদর স�র অবি�ত 
A) এলাহাবােদ 
B) কলকাতায় 
C) �কািচেন 
D) ম�ুাই -এ 
Ans. B 
 
4. কলকাতায় �মে�ােরল চাল ুহয় 
A) 1984 ি�ঃ 
B) 1986 ি�ঃ 
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C) 1988 ি�ঃ 
D) 1989 ি�ঃ 
Ans. A 
 
5. ভারেতর কয়লা স�েয়র �ায় 80% অব�ান কেরেছ 
A) দােমাদর উপত�কায় 
B) �শান উপত�কায় 
C) মহানদী উপত�কায় 
D) �গাদাবরী উপত�কায় 
Ans. A 
 
6. �তেল�ানা এক� পূন�রাজ� িহেসেব আ��কাশ কের 
A) 1লা জনু, 2013 
B) 1লা জনু, 2014 
C) 1লা জনু, 2015 
D) 1লা জনু, 2016 
Ans. B 
 
7. ধেনখািল িক জন� িবখ�াত?  
A) তাঁত িশে�র জন�  
B) কাগজ িশে�র জন� 
C) পাট িশে�র জন� 
D) চম� িশে�র জন� 
Ans. A 
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8. িত�া নদীর পি�ম ভাগ �য নােম পিরিচত 
A) তরাই 
B) ডুয়াস� 
C) তাল 
D) িদয়ারা 
Ans. A 
 
9. সু�রবনেক িন�িলিখত �বিশে��র জন� ‘World Heritage Site’ নােম 
নিথভু� করা হেয়েছ 
A) বাঘ সংর�েণর জন� 
B) সু�রী গােছর জন� 
C) ম�ানে�াভ বনভূিমর জন� 
D) জীবৈবিচে��র জন� 
Ans. D 
 
10. জলপাই�িড় শহর �কান নদীর তীের অবি�ত?  
A) িত�া ও করলা নদী 
B) িত�া ও জলঢাকা নদী 
C) জলঢাকা ও রায়ঢাক নদী 
D) িত�া ও রায়ঢাক নদী 
Ans. A 
 
11. রা�াম জলিবদ�ুৎ �ক�� �কাথায় অবি�ত?  
A) পু�িলয়া 
B) বাঁ�ড়া 
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C) জলপাই�িড় 
D) দািজ� িলং 
Ans. D 
 
12. িন�িলিখত �কান �জাড়� স�ক নয়?  
A) িভতর কিণকা : অিলভ িরডেল ক�প 
B) দমলা পাহাড় : বন� হািত 
C) কািজরা�া : একশ�ৃ গ�ার 
D) দিচ�াম : এশীয় িসংহ 
Ans. D 
 
13. পি�মবে�র �কাথা �থেক �কাথায় �থম �রলপথ চাল ুহয়?  
A) হাওড়া �থেক �গলী 
B) হাওড়া �থেক রাণীগ� 
C) হাওড়া �থেক বধ�মান 
D) িশয়ালদহ �থেক �নহা� 
Ans. A 
 
14. িন�িলিখত �কান রােজ�র মধ� িদেয় কক� ট�াি� �রখা অিত�ম হয়িন?  
A) িমেজারাম 
B) ি�পুরা 
C) ওিড়শা 
D) মধ��েদশ 
Ans. C 
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15. �শালা অরণ� �দখা যায় 
A) িহমালয় পব�েত 
B) পি�মঘাট পব�েত 
C) িব�� পব�েত 
D) পূব�ঘাট পব�েত 
Ans. B 
 
16. �কােল� �দ �কাথায় অবি�ত?  
A) �গাদাবরী ও কােবরীর মেধ� 
B) �গাদাবরী ও কৃ�ার মেধ� 
C) কৃ�া ও কােবরীর মেধ� 
D) মহানদী ও �গাদাবরীর মেধ� 
Ans. B 
 
17. জনসংখ�ার লভ�াংশ বলেত কী �বাঝ?  
A) 0-5 বছর বয়েসর মানেুষর জনসংখ�া বিৃ� 
B) 6-15 বছর বয়েসর মানেুষর জনসংখ�া বিৃ� 
C) 16-64 বছর বয়েসর মানেুষর জনসংখ�া বিৃ� 
D) 65 বছেরর অিধকবয়েসর মানেুষর জনসংখ�া বিৃ� 
Ans. C 
 
18. �াধীনতা লােভর সময় পি�মবে� নীেচর �কান �জলা� িছল না?  
A) �কাচিবহার 
B) হাওড়া 
C) দািজ� িলং 
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D) মিুশ�দাবাদ 
Ans. A 
 
19. পি�মবে� িশ�ার হার 
A) 82.67% 
B) 74.04% 
C) 77.08% 
D) 71.16% 
Ans. C 
 
20. িন�িলিখত রাজ��িলর মেধ� পি�মবে�র সে� সব�ািধক �দেঘ��র সীমা� 
আেছ 
A) ঝাড়খে�র 
B) িবহােরর 
C) ওিড়শার 
D) আসােমর 
Ans. A 
 
21. লা�া �ীপপু� হল 
A) �বাল �ীপপু� 
B) আে�য় �ীপপু� 
C) �টকটিনক �ীপপু� 
D) পিলগ�ত �ীপপু� 
Ans. A 
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22. িন�িলিখত �কান ধরেণর বনভূিম ভারেত সব�ািধক �দখা যায় 
A) �া�ীয় আ��  িচরহিরৎ বনভূিম 
B) �া�ীয় আ��  পণ�েমাচী বনভূিম 
C) পাব�ত� অ�েল আ��  নািতশীেতা� বনভূিম 
D) �া�ীয় �� পণ�েমাচী বনভূিম 
Ans. B 
 
23. মানস সেরাবর অবি�ত  
A) কারােকারাম পব�তে�ণীেত 
B) পীরপা�াল পব�তে�ণীেত 
C) �কলাস পব�তে�ণীেত 
D) মহাভারত পব�তে�ণীেত 
Ans. C 
 
24. িশলং শহর অবি�ত  
A) নাগা পব�েত 
B) গােরা পব�েত 
C) খািস পব�েত 
D) িমিকর পব�েত 
Ans. C 
 
25. এক� নদীর সব�দা থােক 
A) Delta 
B) Tributaries 
C) Boats 
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D) Banks 
Ans. D 
 
26. ‘আেলাকবষ�’ হল 
A) এক বছের সূয� �য আেলা িবিকরণ কের। 
B) সূয� �থেক পৃিথবীেত আেলা আসেত �য সময় লােগ। 
C) শনূ��ােন আেলা একবছের �য দরূ� অিত�ম কের।  
D) সূেয�র চারিদেক একবার ঘুরেত পৃিথবীর �য সময় লােগ। 
Ans. C 
 
27. তারােদর িঝিকিমিক করার কারণ হল 
A) এেদর িবশাল দরূ� ও বায়ুর ঝড় 
B) পৃিথবীর ঘূণ�ন 
C) তারােদর িবশাল আকার 
D) এেদর িবশাল দরূ� ও বায়ুর ঘনে�র �াসবিৃ� 
Ans. D 
 
28. বাঁ�দা জাতীয় উদ�ান �কাথায় অবি�ত?  
A) উ�র�েদশ 
B) �জরাত 
C) রাজ�ান 
D) মধ��েদশ 
Ans. B 
 
29. ভারেতর �কান রােজ� স�ূণ� �জব প�িতেত চাষ হয় 
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A) িমেজারাম  
B) ি�পুরা 
C) অ�ণাচল�েদশ 
D) িসিকম 
Ans. D 
 
30. ইরােনর ম�ুা িক?  
A) ইরািন িরয়াল 
B) ইরািন �েবল 
C) ইরািন িদনার 
D) ইরািন ডলার 
Ans. A 
 
খুব শী�ই চাল ুহে� WBCS Geography -এর অনলাইন 

�কািচং 
িব�ািরত জানেত আমােদর ওেয়বসাইেট নজর রাখুন। 

 
Website: www.missiongeographyindia.in 

Mobile: 9735337699/8640890159 (WhatsApp)  
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