ভূগ োগের জিগে ভোণ্ডোর
1. টেজিস জিমোেগ়ের সগ্বোচ্চ শৃ ঙ্গ জে?

14. ভোরগতর সগ্বোচ্চ শৃ ঙ্গ টেোনজে?

উঃ জেওপোরগ ে।

উঃ েোঞ্চনিঙ্ঘো (্তবমোগন K2 পোে অজধ্েৃত েোশ্মীগর
অ্জিত)।

2. পজিম জিমোেগ়ের সগ্বোচ্চ শৃ ঙ্গ জে?
উঃ নোঙ্গো প্বত।

15. জসজেম-দোজিবজেিং জিমোেগ়ের প্রধ্োন জিম্োি টেোনজে?
উঃ টিমু।

3. মধ্য জিমোেগ়ের সগ্বোচ্চ শৃ ঙ্গ জে?
উঃ মোউন্ট এভোগরস্ট।

16. জসজেম-দোজিবজেিং জিম্োগির প্রধ্োন জ জরপি গুজে জেজে?
উঃ নোিু েো, ্ুমেো।

4. পূ ্ব জিমোেগ়ের সগ্বোচ্চ শৃ ঙ্গ জে?

17. ভুেোন জিমোেগ়ের প্রধ্োন প্বতগেজি টেোনজে?
উঃ মোসোিংজেিংডু।

উঃ েোঞ্চনিঙ্ঘো।
5. পজিম জিমোে়ে ে়ে ভোগ জ্ভক্ত ও জেজে?
উঃ ৩ ভোগ – েোশ্মীর জিমোে়ে, পোঞ্জো্ ও জিমোচে জিমোে়ে,
েুমো়েু ন জিমোে়ে।
6. পজিম জিমোেগ়ের প্রধ্োন জ জরপি গুজে জেজে?
উঃ ্োজনিোে, টিোজিেো, পীরপঞ্জোে, েোরোগেোরোম।
7. টেোন দু ই প্বতগেজির মোগে েোশ্মীর উপতযেো অ্জিত?
উঃ িোস্কর ও পীরপঞ্জোে।
8. েোশ্মীর জিমোেগ়ের প্রধ্োন প্বতগেজি টেোনজে?
উঃ িোস্কর ও পীরপঞ্জোে।
9. পোঞ্জো্ ও জিমোচে জিমোেগ়ের প্রধ্োন প্বতগেজি টেোনজে?
উঃ টধ্ৌেোধ্র।
10. টেোন হ্রদগে েোশ্মীগরর রত্ন ্েো ি়ে?
উঃ ডোে টেে।
11. পূ ্ব জিমোে়ে ে়ে ভোগ জ্ভক্ত ও জেজে?
উঃ জতন ভোগ — জসজেম-দোজিবজেিং জিমোে়ে, ভুেোন জিমোে়ে,
অরুনোচে জিমোে়ে।

18. ভুেোন জিমোেগ়ের সগ্বোচ্চ শৃ ঙ্গ টেোনজে?
উঃ চগমোেোরী।
19. ভুেোন জিমোেগ়ের প্রধ্োন জ জরপি গুজে জেজে?
উঃ জেিংজসেো, ইউজেেো।
20. অরুনোচে জিমোেগ়ের সগ্বোচ্চ শৃ ঙ্গ টেোনজে?
উঃ নোমচোর্োও়েো।
21. মোসোই েোগদর ্েো ি়ে?
উঃ টেজন়েোর যোযো্র উপিোজত টে।
22. পঞ্চ সমুগের ্ন্দর েোগে ্েো ি়ে?
উঃ মগস্কো।
23. ্োতোগসর শির (Windy City) েোগে ্েো ি়ে?
উঃ জশেোগ ো।
24. ভোরগতর এেজে শুল্ক মুক্ত ্ন্দগরর নোম জে?
উঃ েোন্দোেো।
25. টেোন রোগিয স্গচগ়ে ট্জশ অিংশ িুগে অরিয আগে?

12. জসজেম-দোজিবজেিং জিমোেগ়ের সগ্বোচ্চ শৃ ঙ্গ টেোনজে?
উঃ েোঞ্চনিঙ্ঘো।

উঃ মধ্যপ্রগদশ।
26. ‘প্র়েো রোি’ টেোন শিগরর পজর্জতবত নোমেরি?

13. পজিম্গঙ্গর সগ্বোচ্চ শৃ ঙ্গ টেোনজে?
উঃ সন্দোেফু (জসজেম-দোজিবজেিং জিমোে়ে প্বত)।

উঃ এেোিো্োদ।
27. ভোরগতর ধ্োন গ্ষিো োরজে টেোিো়ে অ্জিত?
উঃ েেে।
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28. Hobby Farming টেোন েৃজষগে ্গে?

41. ভোরগতর িী্নগরখ্ো েোগে ্েো ি়ে?

উঃ ্োিোরজভজিে ্ো োন েৃজষগে।

উঃ টরেপিগে (Indian Railways) ।

29. ভোরগতর আধ্ু জনে িন িনোর িনে জিসোগ্ টে

42. উন্ন়েগনর িী্নগরখ্ো েোগে ্েো ি়ে?

পজরজচত?

উঃ িেপিগে।

উঃ িোন্টোর।

43. ‘িেপোই এর টদশ’ েোগে ্েো ি়ে?

30. 2011 সোগের আদমসু মোজর অনু সোগর ভোরগতর টেোে
ন র জিগসগ্ স্বীেৃজত টপগ়েগে টেোন শির?
উঃ িোজে শির।

44. টদগশর ্ৃ িিম েো িেে রগ়েগে টেোিো়ে?
উঃ ্ল্লোেপুর (মিোরোষ্ট্র)।

31. টপৌর িনসিংখ্যো ট্জশ ভোরগতর টেোন রোগিয?
উঃ মিোরোষ্ট্র।

45. OPEC এর সদর দপ্তর টেোিো়ে?
উঃ অজি়েোর রোিধ্োনী জভগ়েনো-গত।

32. েজিশ ে রোিয টেোন জশগে উন্নত?
উঃ পযবেন জশগে।
33. েত সোগে ভোরগত প্রিম টরেপি পজর্িন শুরু ি়ে?
উঃ 1853 সোগে।

46. পৃ জি্ীর টেোন টদগশ টেোগনো টরেপি টনই?
উঃ ভুেোন ও আফ োজনস্তোন।
47. ভোরগতর ভীরতম ্ন্দর টেোনজে?
উঃ ওজেশোর পোরোদ্বীপ।

34. েত সোগে Air India জিত ি়ে?
উঃ 1950 সোগে।

48. ভোরগতর িোইগেে ্ন্দর ্েো ি়ে েোগে?
উঃ মিোরোগষ্ট্রর িওিরেোে টনগিরু ্ন্দর।

35. ্োজিজিযে ভোগ্ ফে ও ্ীগির উৎপোদগনর েৃজষগে জে
্গে?

উঃ অরচোডব েৃজষ (Orchard Farming) ।

49. ভোরগতর এেজে নদী ্ন্দগরর নোম েী?
উঃ েেেোতো ্ন্দর।
50. ভোরগতর দীঘবতম খ্োেপি টেোনজে?

36. টমোচো েজফ েোগে ্েো ি়ে?

উঃ তোজমেনোেুর ্োজেিংিোম।

উঃ আর্ী়ে েজফগে।
37. ভোরগতর নীে জ্প্লগ্র িনে েোগে ্েো ি়ে?
উঃ ড. অরূপ েৃষ্ণি।
38. ঘোনো পোজখ্রোে়ে টেোিো়ে অ্জিত?
উঃ রোিিোগনর ভরতপুগর।
39. পৃ জি্ীর স্বপ্রিম িোতী়ে উদযোন টেোনজে?
উঃ আগমজরেোর ইগ়েোগেোগস্টোন নযোশনোে পোেব।
40. টেোন মোজেগত Honey Comb টদখ্ো যো়ে?
উঃ েযোগেরোইে।

উঃ টেন।

51. জ্গের দীঘবতম খ্োেপি টেোনজে?
উঃ সু গ়েি খ্োে।
52. জ্গের স্ব্ৃিৎ উপগ্রিিীন দূ রদশবন টেোনজে?
উঃ ভোরগতর িোতী়ে দূ রদশবন।
53. ভোরগতর ্ৃ িিম সিং্োদ সিংিো টেোনজে?
উঃ Press Trust of India (PTI) ।

54. জ্গের ্যস্ততম জ্মোন্ন্দর টেোনজে?
উঃ জচেোগ ো।
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55. জ্গের ্ৃ িিম জ্মোন্ন্দর টেোনজে?

68. টেোন টেোন নদী টখ্োেো প়েঃপ্রিোেী নোগম পজরজচত ?

উঃ জনউই়েেব।

উঃ) ঙ্গো ও যমুনো।

56. ভোরগতর উচ্চতম জ্মোন্ন্দর টেোনজে?

69. পোেঘোে টেোন দু জে রোগিযর সিংগযো েোরী জ জরপি ?

উঃ ্োিং োড।

উঃ) টেরোেো ও তোজমেনোেু।

57. পৃ জি্ীগত প্রিম স্ুি জ্প্ল্ ি়ে টেোিো়ে?

70. মুম্বোই িোই ওগ়েেজফল্ড টেোিো়ে অ্জিত ?

উঃ টমজিগেো।

উঃ) আর্ সো গরর দশেপোসবি মিোগদশী়ে ধ্োগপ।

58. ভোরগতর মক্কো েোগে ্েো ি়ে?

71. এজশ়েোর জদ্বতী়ে উচ্চতম িেপ্রপোত জে

উঃ সু রোে।

উঃ) েুজঞ্চেূে।

59. জচর ্সগের শির েোগে ্েো ি়ে?

72. স্বোধ্ীনতোর পর ভোরগত টেোন ্ন্দর প্রিম দতরী ি়ে ?

উঃ ্যোঙ্গোেু রু।

উঃ) েোণ্ডোেো।

60. ্যোঙ্গোেু রু শিগরর িনে টে?

73. জিমোেগ়ের টেোন অিংশ জিমোজে নোগম পজরজচত ?

উঃ রোমোেৃষ্ণ ্োজে ো।

উঃ) ্ৃ িির জিমোে়ে।

61. ভোরগত ইন-জসেু পদ্ধজতগত ্োঘ সিংরক্ষগির এেজে

74. ভোরগতর টেোন রোগিযর উিগর পো্বতযোঞ্চে ও দজক্ষগি

িোগনর নোম জেখ্।

সমুে অ্জিত ?

উঃ) দু ধ্ও়েো।

উঃ) পজিম্ঙ্গ।

62. ভোরগতর সমুেপগির আজ্ষ্কোরে েোরো ?

75. পজিম্গঙ্গর সোগি েজে আেিবোজতে সীমোনো যু ক্ত ?

উঃ) পূ তবজ িরো।

উঃ) জতনজে।

63. েুদোনেুেোম জনউজি়েোর পোও়েোর প্লযোন্ট টেোিো়ে অ্জিত

76. ভোরগতর ইগেোেজিেযোে িেেে েোগে ্গে ?

?

উঃ) পজিমঘোে প্বতমোেো টে।

উঃ) তোজমেনোেুগত।

77. ইজন্দরোপগ়েন্ট ভোরগতর টেোন ভূ খ্গণ্ড অ্জিত ?

64. পূ ্বঘোে প্বগতর টভজেেোণ্ডো পোিোে টেোিো়ে অ্জিত ?
উঃ) অন্ধ্রপ্রগদগশ।

উঃ) টগ্রেজনগেো্গর।
78. েোঞ্চনিঙ্ঘোর ে়েজে শৃ ঙ্গ ভোরগত অ্জিত ?
উঃ) জতনজে।

65. ITPO এর সম্পূ িব নোম জে ?
উঃ) Indian Trade Promotion Organisation।
66. ্িোইে টেোন ধ্োতুর আেজরে ?
উঃ) অযোেু জমজন়েোম।

79. জ্গের ন্ীনতম টদগশর নোম জে ?
উঃ) দজক্ষি সু দোন।
80. আরো্জল্ল প্বত ে়েজে রোগিয অ্জিত ?

67. তোজমেনোেু উপেূগের দদঘবয েত ?
উঃ) 720 জেঃজমঃ।

উঃ) চোরজে।
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81. ্ো়েু মণ্ডগের টেোন স্তর টিগে ট্তোর তরঙ্গ প্রজতফজেত

93. ভোরগতর টেোন ফসগের উপর স্ুি জ্প্লগ্র প্রভো্

ি়ে ?

স্বোজধ্ে ?

উঃ আ়েগনো স্তর টিগে।

উঃ ম।

82. এেজে দি্ ্গিবযর উদোিরি দোও।

94. ভোরগতর টেোন অিংগশ খ্োগের মোধ্যগম িেগসচ স্গিগে

উঃ ধ্োগনর খ্ে।

ট্শী ?

83. জডজগ্র জশে (ভূ ব্জচত্রসূ চে) মোনজচগত্রর টস্কে েগতো ?
উঃ 1:2,50,000

উঃ দজক্ষি ভোরগত।
95. আজেগনর েে টদখ্োযো়ে টেোন রোগিয ?

84. ভোরগতর টরে ্জ দতজর ি়ে এমন এেজে িোগনর নোম

উঃ পজিম্গঙ্গ।

টেখ্।

96. ক্ষ়ে ও সঞ্চ়ে েোগযবর মোধ্যগম ভূ জম সমতে িও়েোর

উঃ টপরোম্বুর।

প্রজি়েোগে েী ্গে ?

85. টয সীমোগরখ্োর নীগচ তুষোর গে িে ি়ে তোগে েী

উঃ পযবো়েন।

্গে ?

97. েদ্ম রগে উপিোজপত জচগত্র স্বোভোজ্ে উজিদগে টেোন রিং

উঃ জিমগরখ্ো।

দ্বোরো টদখ্োগনো ি়ে ?

86. দ্পরীতয উষ্ণতো সম্ভো্য এেজে রোগিযর নোম জেখ্।
উঃ জিমোচে প্রগদশ।

উঃ ঘন েোে (Dark Red)।
98. ভোরগতর টেোন মৃ জিেোর পজরমোি স্বোজধ্ে ?

87. চীগনর টিো়েোিংগিো অ্্োজিেো়ে সৃ ষ্ট সমভূ জমগে েী ্গে

উঃ পজেমৃ জিেো।

?

99. দজক্ষি ভোরগতর সগ্বোচ্চ শৃ গঙ্গর নোম েী ?

উঃ টেোগ়েস।

উঃ আনোইমুজদ।

88. ্ো়েু মণ্ডগে স্বোজধ্ে পজরমোগি উপজিত যোসী়ে উপোদোন

100. নদী খ্োগত সৃ ষ্ট তবগে েী ্গে ?

টেোনজে ?

উঃ মন্থেূপ।

উঃ নোইগরোগিন।

101. ভোরগতর প্রধ্োন ম গ্ষিো টেন্দ্র টেোিো়ে রগ়েগে?

89. ভোরগতর ্ৃ িিম জিম্োগির নোম েী ?
উঃ জস়েোগচন।

102. “পৃ জি্ীর েজফ পোত্র” ্েো ি়ে েোগে?

90. ‘জডম ভজতব েুজে ভূ প্রেৃজত’ দতজর ি়ে টেোন ্োজিযে
শজক্তর প্রভোগ্ ?

উঃ ব্রোজিেগে।
103. জভজেেোেচোর েোগে ্গে?

উঃ জিম্োগির সঞ্চ়ে েোগযবর ফগে।

উঃ আেু র চোষগে।

91. ভোরগতর সোতপুরো েী প্রেৃজতর প্বত ?
উঃ স্তূপ প্বত।

104. আেিবোজতে পোে গ্ষিো টেন্দ্র টেোিো়ে রগ়েগে?
উঃ ্োিংেোগদগশর ঢোেোগত।

92. টেোন মোজেগত িেোধ্োরন ক্ষমতো স্গিগে েম ?
উঃ মরু মোজেগত।

উঃ জদজল্লর পুষোগত।

105. েেতরু ্ৃ ক্ষ ্ো িী্ন ্ৃ ক্ষ েোগে ্গে?
উঃ নোরগেেগে।
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106. “রোজশ়েোর মযোগঞ্চস্টোর” েোগে ্েো ি়ে?

120. ভোরগতর টেোন উপেূগে প্রিম টমৌসু মী জ্গফোরি

উঃ ইভোগনোভোগে।

ঘগে?

107. ভোরগতর ্ন গ্ষিো টেন্দ্র টেোিো়ে রগ়েগে?
উঃ টদরোদু গন।

121.জ্গের ্ৃ িিম গুিো টেোনজে?

108. জচপগেো আগন্দোেন টেোন গ্রোগম শুরু ি়ে?

উঃ টিোেোে গুিো।
122. ভোরগতর প্রিম েৃজত্রম উপগ্রি টেোনজে?

উঃ দশোেী।
109. েযোগেরোইে মোজের িোনী়ে নোম জে?
উঃ টমোরোম।

উঃ আযবভট্ট ।
123. জ্গে প্রিম ডোে ্য্িোর সূ চনো ি়ে টেোিো়ে?

110. ্োিংেোগদগশ ব্রহ্মপুত্র নগদর নোম জে?
উঃ যমুনো ।

উঃ ৯০০ জিস্টোগে চীগন।
124. ‘Y’ আেৃজতর শজক্তপ্র্োি মগডেজের প্র্তবন েগরন

111. ভোরগত িে সিংরক্ষগি প্রিম রোিয টেোনজে?
উঃ তোজমেনোেু।

টে?
উঃ ওডোম।
125. টেোন অঞ্চেগে পৃ জি্ীর রুজের েুজে ্েো ি়ে?

112. “জিমোে়ে” েিোর অিব জে?

উঃ টপ্রইজর অঞ্চে ।

উঃ ্রগফর ৃ ি।
113. ভোরগতর ্ৃ িিম ে়েোে টেোনজে?
উঃ টভম্োনোদ।
114. েোগরও়েো জেগসর িনয জ্খ্যোত?
উঃ িোফরোন চোগষর িনয।
115. রোিিোগনর প্লো়েো হ্রদগুজেগে জে ্গে?
উঃ ধ্োন্দ।
116. ভোরগতর ক্ষুেতম টিেো টেোনজে?
উঃ টেরগের মোগি।
117. ভোরগতর শুষ্কতম িোন টেোনজে?
উঃ রোিিোগনর ি়েসেজমর।
118. ভোরগতর উষ্ণতম িোন টেোনজে?
উঃ শ্রী ঙ্গোন র।
119. ভোরগতর শীতেতম িোন টেোনজে?
উঃ েোদোগখ্র েোস।

উঃ মোেো্োর উপেূগে।

126. টেোন টস্কগের সোিোগযয ্ো়েু র জতগ্ মোপো ি়ে?
উঃ ্ুযগফে।
127. েগনবগডোর তীব্রতোমোপে টস্কগের নোম জে?
উঃ F. Scale
128. েগনবগডোর রোিধ্োনী েোগে ্েো ি়ে?
উঃ USA টে।
129. নদী তীর্তবী ন্ীন পজেমোজেগে জে ্গে?
উঃ খ্োদোর।
130. নদী তীর্তবী প্রোচীন পজেমোজেগে জে ্গে?
উঃ ভোঙ্গর।
131. ভোরগতর ্ননীজত েত সোগে ৃ িীত ি়ে?
উঃ ১৮৯৪ সোগে।
132. টে প্রিম পৃ জি্ীর তোপমোত্রো ট্গে যোগে ্গেজেগেন?
উঃ টিমস িযনগসন।
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133. সূ যবজেরগি উন্মু ক্ত সমুেগে জে ্েো ি়ে?

145. সূ গযবর উপোদোগনর মগধ্য টেোনজের পজরমোি স্বোজধ্ে ?

উঃ টপেোজিে।

উঃ িোইগরোগিন।

134. রোিিোগনর হ্রগদর শির টেোনজে?

146. মোনু ষ েগ্ প্রিম চোাঁগদ অ্তরি েগরন ?

উঃ উদ়েপুর।

উঃ 1969 সোগের 21 টস িুেোই।

135. গমর সোগি আমোগদর টদগশ টেোন জ্ষোক্ত োে েজেগ়ে

147. ্োদো জে ?

পগেগে?

উঃ সু ন্দর্গনর েদবমোক্ত নীচু িেোভূ জম।

উঃ পোগিবজন়েোম জিগস্টগরোগফোরোস।

148. মযোসোনগিোে ্োাঁগধ্র অপর নোম জে ?

136. ভূ তোপ শজক্ত উৎপোদগন স্বোগপক্ষো অগ্রিী টদশ
টেোনজে?

149. IST ও GMT এর মগধ্য সমগ়ের পোিবেয েত ?

উঃ আগমজরেো যু ক্তরোষ্ট্র।

উঃি5 ঘন্টো 30 জমজনে।

137. েিবোেগে টয জচপগেো আগন্দোেন ি়ে তোর অপর নোম
জে?

138. ভোরগতর ্যস্ততম সেেপি টেোনজে?
উঃ NH-2
139. প্বত োত্র ও জিমো্োগির মগধ্য টয ফোাঁে টদখ্ো যো়ে
তোগে জে ্গে?
উঃ ্ো বস্রুন্ড।

উঃ জচনু ে।

উঃ জসরোস।
142. পৃ জি্ীর টমোে িেভোগ র েত শতোিংশ মরুভূ জম

উঃ প্লু গেোর উপগ্রি।
144. টমোগরন জে ?

উঃ রো্োর োগের প্রিোজত।
152. ব্ল্যোে ফগরস্ট জে ?
উঃ স্তূপ প্বত।

উঃ রজপেযোে ফগরস্ট।
154. ভোরগতর টেোন উপেূে টেোঙ্কন উপেূে নোগম পজরজচত

141. সগ্বোচ্চ স্তগরর টমগঘর নোম জে ?

143. চোরি (Charon) জে ?

151. জিজভ়েো জে ?

153. জচরিজরৎ ্গনর অপর নোম জে ?

140. ‘তুষোর ভক্ষে’ ্েো ি়ে টেোন িোনী়ে ্ো়েু গে?

উঃ 16 শতোিংশ।

150. দোিনো জে ?
উঃ ্োজে়েোজে।

উঃ আজপগক্কো।

অধ্ু যজষত ?

উঃ েোনোডো ্োাঁধ্।

?
উঃ পজিম উপেূে।
155. ভোরগতর স্বপ্রোচীন দতে টশোধ্নো োর টেোনজে ?
উঃ জড ়্ে।
156. জ্গে টমোে েোইমগিোগনর সিংখ্যো েত ?
উঃ 36 জে।
157. পৃ জি্ীর ্ৃ িিম মোেভূ জম টেোনজে ?
উঃ অগিজে়েোর মোেভূ জম।

উঃ জিম্োি ্োজিত ্স্তুপুঞ্জ।
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158. জ্গের এেমোত্র ভোসমোন িোতী়ে উদ়েন এর নোম জে

170. জডজিেোে ইজন্ড়েোর েজে স্তম্ভ টঘোজষত িগ়েগে ?

?

উঃ 9 জে।

উঃ টেই্ুে েোমগিো।

171. Indian Lac Research Institute টেোিো়ে অ্জিত

159. টেোন টরোত জতনজে মিোসো গরই জ্দযমোন ?

?

উঃ জনরক্ষী়ে প্রজতগরোত।

উঃ রোাঁজচ টত।

160. ভো ীরিী ও অেেোনন্দোর জমেন িে জে নোগম পজরজচত

172. েোই োর জিে টেোন টিেো়ে অ্জিত ?

?

উঃ দোজিবজেিং।

উঃ টদ্ প্র়েো ।

173. দোজিবজেিং জিমোে়েোন টরেপগি সূ চনো ি়ে েগ্ ?

161. ্গরন্দ্র ভূ জম টেোন নদীর সোগি যু ক্ত ?
উঃ মিোনন্দো।

উঃ 1881 সোগে।
174. রোম্মোম িেজ্দু যত্ টেন্দ্র টেোন রোগিয অ্জিত ?

162. জশ্োজেে নদী জ্নযোস তগের প্র্ক্তো টে
উঃ জপেজগ্রম।

উঃ পজিম্গঙ্গ।
175. উিরো খ্গণ্ডর টেোন নদীগত িেপো ্োগনর প্রগেোপ

163. েোগরও়েো টেোন নদীর সোগি যু ক্ত ?

রগ়েগে ?

উঃ জেেোম।

উঃ মন্দোজেনী।

164. েগ্ ভোরগত ্হুমুখ্ী নদী পজরেেনোর সূ চনো ি়ে ?

176. েিবোেে রোগিযর প্রধ্োন শষয জে ?

উঃ 1948 সোগে।

উঃ েজফ।

165. West Bengal Industrial Development

177. টেরে রোগিযর প্রধ্োন ্ন্দর টেোনজে ?

Corporation Ltd. েগ্ জিত ি়ে ?

উঃ টেোজচন।

উঃ 1967 সোগে।

178. গুিরোে রোগিয জ্স্তৃত িোতী়ে সেগের সিংখ্যো েত ?

166. ভোরগতর টেোিো়ে প্রিম টপগরো-েযোজমগেে জশে গে
উগি ?

179. ও়েোঘো ্ডবোর টেোন রোগিযর সোগি সিংজিষ্ট ?

উঃ রগম্বগত (1966)।

উঃ পোঞ্জো্।

167. তুন্ডুেো িেোধ্োর টেোন রোগিয অ্জিত ?
উঃ মধ্যপ্রগদগশ।

উঃ 18 জে।

181. পূ ্ব জিমোে়ে দি্ দ্জচত্র িেেে এর এেজে
গুরুেপূ িব জ্পন্ন প্রিোজতর নোম জেখ্ I

169. Fertilizer Corporation of India টেোিো়ে
উঃ জসন্ধ্রী টত।

180. জত্রপুরোর প্রধ্োন নদীর নোম জে ?
উঃ মনু ।

168. টেোে ইজন্ড়েো জেজমগেগডর সগঙ্গ েজে সিংিো যু ক্ত ?

অ্জিত ?

উঃ 17 জে।

উঃ টরড পোন্ডো।
182. টেোন সিংিো টরড ডোেো ্ুে প্রেোশ েগর ?
উঃ IUCN
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183. উির ্গঙ্গর িোতী়ে উদযোগন সিংরজক্ষত জ্েু প্ত প্রো়ে

195. ‘Nature Conservation Foundation’ টেোন

স্তনযপো়েী প্রোিীজের নোম জে ?

রোগিয অ্জিত ?

উঃ এে শৃ ঙ্গ ন্ডোর।

উঃ েিবোেে।

184. ্ো়েু মণ্ডগের টেোন স্তগর টরজডও তরঙ্গ প্রজতফজেত ি়ে

196. টপজরজিজে়েন জে ?

?

উঃ জনি জনি েক্ষপগি পৃ জি্ী ও অনয টেোন গ্রগির সূ গযবর

উঃ আ়েন স্তগর।

স্গিগে েোগে অ্িোগনর অ্িো।

185. ‘ভযোজে অফ ফ্লোও়েোর’ টেোিো়ে অ্জিত ?

197. মদু মোেোই অভ়েোরিয জে িনয জ্খ্যোত ?

উঃ োেও়েোে জিমোেগ়ে।

উঃ ্োঘ।

186. দোজক্ষিোগতযর মোেভূ জম প্রোিজমে ভোগ্ টেোন জশেো দ্বোরো

198. েে রি জ্খ্যোত টেন ?
উঃ ্নয োধ্োর িনয।

জিত ?
উঃ ্যোসল্ট।

199. সম্ভর হ্রদ গুরুেপূ িব টেন ?

187. ভোরগতর প্রিম টিজেেপ্টোর েযোজি সজভবস টেোিো়ে চোেু
ি়ে ?

উঃ ে্ি উগিোেগনর িনয।
200. ভোরগতর টেোন ্যজক্ত মোজেেোনোধ্ীন টেোম্পোজন প্রিম

উঃ ট্ঙ্গোেু রুগত।

টেন্দ্রী়ে জশে জনরপিো টেোগসবর সিংরক্ষি েোভ েগর ?

188. চোপরোমোজর অভ়েোরিয টেোন রোগিয অ্জিত ?

উঃ েোেো টমোেরস।

উঃ পজিম্গঙ্গ।
189. নযোশনোে সু োর ইনজস্টজেউে টেোিো়ে অ্জিত ?
উঃ উির প্রগদগশর েোনপুগর।
190. জতরুপজত টেোন উপতযেো়ে অ্জিত ?
উঃ টসষোচোেম পোিোেী উপতযেো।
191. শ্রীন র টেোন নদীর তীগর অ্জিত ?
উঃ জেেোম।
192. জ্ি়েও়েোেো টেোন নদীর তীগর অ্জিত ?
উঃ েৃষ্ণো।
193. 2002 সোগে টরেওগ়ে টিোন পুন বিগনর পূ গ্ব ভোরগত
ে়েজে টিোন জেে ?
উঃ 9 জে।
194. রুেসো র ও েোেও়েো দতে উগিোেন টেন্দ্র টেোিো়ে
অ্জিত ?
উঃ অসগম।
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