
 

ভারেতর ভূেগােলর �� ও উ�র 
(ি�তীয় পব�) 

1.�কান নদী কা�ীর উপত�কার মধ� িদেয় �বািহত হেয়েছ?  
উঃ িঝলাম।  
 
2. পং ভ�াম �কান নদীর উপর িনিম�ত?  
উঃ িবপাশা।  
 
3. ফারা�া বাঁধ �কান উে�েশ� িনিম�ত হেয়েছ?  
উঃ �গিল নদীেত জেলর �বাহ বিৃ� করার জন�।  
 
4. কিপলধারা জল�পাত �কান নদীর উপর অবি�ত?  
উঃ নম�দা নদী। 
 
5. নাগাজু� ন সাগর �েজ� �কান নদীর উপর অবি�ত?  
উঃ কৃ�ানদী, অ��েদশ।  
 
6. �গৗতমী ও বিশ�ী �কান নদীর �ধান শাখানদী?  
উঃ �গাদাবরী। 
 
7. ভাকরা-না�াল জলাধার �কান নদীর উপর অবি�ত?  
উঃ শত�। 
 
8. দােমাদর নদী ব�মখুী পিরক�না �কান �কে�র অনকুরেণ িনিম�ত হয়?  
উঃ মািক� ন যু�রাে�র �টেনিস উপত�কা �েজ�।  
 
9. িস�ু নদীর উৎপি� �ল �কাথায়?  
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উঃ মানস সেরাবর �দ। 
 
10. দি�ণ ভারেতর বহৃ�ম নদী �কান�?  
উঃ �গাদাবরী। 
 
11. �গাদাবরী নদীর উৎপি� �ল �কাথায়?  
উঃ সাতপুরা পব�ত। 
 
12. ভারেতর �কান �েদর জেলর লবণতা সব�ািধক?  
উঃ স�র। 
 
13. ভারেতর সব�ািধক উ�তািবিশ� জল�পাত �কান�?  
উঃ কাি�কল। 
 
14. ভারেতর �কান রােজ� ফুলহার �দ �দখা যায়?  
উঃ উ�র�েদশ। 
 
15. �কান নদী িত�েত ‘Tsangpo’ নােম পিরিচত?  
উঃ ��পু�। 
 
16. নম�দা নদীর উৎপি� �ল �কাথায়?  
উঃ অমরক�ক শ�ৃ। 
 
17. দােমাদর নদীর উৎপি� �ল �কাথায়?  
উঃ �ছােটানাগপুর মালভূিম। 
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18. �কান নদীেত �যাগ জল�পাত �দখা যায়?  
উঃ সরাবতী। 
 
19. হীরা�ঁদ ব�মখুী নদী পিরক�না �কান নদীর উপর িনিম�ত?  
উঃ মহানদী।  
 
20. অলকান�া ও ভাগীরথী নদীর স�ম�ল �কান �ােন অবি�ত?  
উঃ �দব�য়াগ।  
 
21. ভারেতর বহৃ�ম �াদ ুজেলর �দ �কান�?  
উঃ উলার �দ। 
 
22. ভারেতর বহৃ�ম �লেবি�ত লবণা� জেলর �দ �কান�?  
উঃ স�র �দ। 
 
23. ‘Lake District of India’ কােক বলা হয়?  
উঃ �মায়নেক (�নিনতাল)। 
 
24. ভারেতর উ�তম �দ �কান�?  
উঃ উ�রাখে�র গােড়ায়ােলর �দবতাল। 
 
25. ভারত তথা এিশয়ার বহৃ�ম �ল�ন �কান�?  
উঃ িচ�া �দ। 
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26. ভারেতর বহৃ�ম জলাভূিম (Wetland) বা কয়াল �কান�?  
উঃ �ভমবানাদ। 
 
27. ভারেতর বহৃ�ম মনষু�সৃ� �দ �কান�?  
উঃ �গািব�ব�ভ প� সাগর (িরহা� জলাধার)।  
 
28. ভারেতর দীঘ�তম উপনদী �কান�?  
উঃ যমনুা।  
 
29. ভারেত সব�ািধক পিরমাণ জলবহনকারী নদী �কান�?  
উঃ ��পু�। 
 
30. যমনুা �কাথায় গ�ার সােথ িমিলত হেয়েছ?  
উঃ এলাহাবােদ।  
 
 

পরবত� পেব�র জন� আমােদর ওেয়বসাইট সাচ�  
ক�ন 
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