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1. সোসথোমগেোটো হ্রদ কেোন রোগিে অবজিত ? 
উঃ কেরোেো। 
 
2. বোজেয়োপোে আগদোেন কেোন রোগিের সোগথ যুক্ত ? 
উঃ ওজিশো। 
 
3. PWDS এর সমূ্পর্ণ নোম জে ? 
উঃ Public Works Department of State 
 
4. Freight Corridor Project েগব চোেু হয় ? 
উঃ 2006 সোগে। 
 
5. Food Corporation of India েগব প্রজতজিত হয় ? 
উঃ 1965 সোগে। 
 
6. িুই খোে কেোন রোগিের সোগথ সংজিি ? 
উঃ হজরয়োনো। 
 
7. ‘িোতীয় বননীজত’ অনুযোয়ী ভোরগত প্রস্তোজবত অরগর্ের পজরমোর্ 
েত ? 
উঃ কমোট আয়তগনর 33.3% 
 
8. ভোরগতর সবণোগপক্ষো েম বৃজিপোত যুক্ত অঞ্চগের নোম জে ? 
উঃ িয়সেজমর। 
 
9. নমণদো নদী উপতেেো েীরূপ িেজন ণম প্রর্োেীর উদোহরর্ ? 
উঃ জপগনট। 
 
10. মোেোবোর উপেূগের দীর্ণতম েয়োগের নোম জে ? 
উঃ কভম্বনোদ েয়োে। 
 
11. ‘তরোই’ শগের অথণ জে ? 
উঃ সেোাঁতগসাঁগত। 
 
12. ক োরো কেোন রোগিের নৃতে ? 
উঃ উত্তর প্রগদগশর। 
 
13. উত্তর-পূবণোঞ্চে পজরষদ েগব  জিত হয় ? 
উঃ 1971 সোগে। 

14. চণ্ডী ি শহগরর নেশো কে ততজর েগরন ? 
উঃ ফরোসী িপজত Le Corbusier 
 
15. ভোষোর জভজত্তগত ভোরগতর প্রথম রোিে কেোনজট ? 
উঃ অন্ধ্রপ্রগদশ। 
 
16. এজশয়োর েজনষ্ঠতম প্রিোতোজিে কদগশর নোম জে ? 
উঃ কনপোে। 
 
17. েগব নো োেেোন্ড কেন্দ্র শোজসত অঞ্চগের স্বীেৃজত পোয় ? 
উঃ 1957 সোগে। 
 
18. পজিমবগের কেোন িোগন সবণোজিে বৃজিপোত হয় ? 
উঃ বক্সো দুয়োসণ এ। 
 
19. পজিমবগের ফেতোর অথণননজতে গুরুত্ব জে ? 
উঃ জবগশষ অথণননজতে অঞ্চে (SEZ)। 
 
20. ভোরগতর কেোথোয় প্রথম SEZ  গি ওগি ? 
উঃ গুিরোগটর েোণ্ডোেোয় (1965)। 
 
21. Z.J. Schokalskaya (1932) ভোরগতর মৃজত্তেো কে েয় 
ভোগ  ভো  েগরন ? 
উঃ 16 ভোগ । 
 
22. The All India Soil and Land Use Survey 
Organisation েখন কদশ বেপী তোগদর মৃজত্তেো সোগভণ চোেোয় ? 
উঃ 1965 সোগে। 
 
23. National Atlas Organisation (1957) সোগে ভোরগতর 
মোজটগে েয় ভোগ  ভো  েগর ? 
উঃ 6 ভোগ । 
 
24. ভোরগতর মৃজত্তেোর েত শতোংশ পজেমোজট ? 
উঃ 43.3% 
 
25. ভোরগতর মৃজত্তেোর েত শতোংশ কেোজহত মৃজত্তেো ? 
উঃ 18.6% 
 



ভূগ োগের জিগে ভোণ্ডোর 

2 | P a g e  

www.missiongeographyindia.in 

26. উপেূেীয় পজে মোজট েঙ্কর্ উপেূগে জে নোগম পজরজচত ? 
উঃ খোর। 
 
27. ICAR ভোরগত প্রোপ্ত েোে মৃজত্তেোগে েয়জট ক োগে ভো  েগর 
? 
উঃ 4 জট। 
 
28. Red Loam Soil এর প্রিোন  োিজনে জশেো জে ? 
উঃ গ্রোনোইট। 
 
29. উপোদোগনর জভজত্তগত েৃষ্ণ মৃজত্তেো েয় ভোগ  জবভক্ত ? 
উঃ দুই ভোগ । 
 
30. েৃষ্ণ মৃজত্তেোয়  গি েত শতোংশ েোদোর উপজিজত েক্ষে েরো 
যোয় ? 
উঃ 50% 
 
31. F. Buchanan ভোরগতর কেোন মৃজত্তেো সম্পগেণ প্রথম 
পযণগেোচনো েগরন ? 
উঃ কেোজহত মৃজত্তেো। 
 
32. কেোজহত মৃজত্তেোয় জসজেেোর উপজিজত েীরূপ ? 
উঃ 32.62% 
 
33. ভোরগতর মরু মৃজত্তেো েয় ভোগ  জবভক্ত ? 
উঃ দুই ভোগ । 
 
34. পোবণতে মৃজত্তেো জহমোেগয়র কেোন উচ্চতোয় উপেব্ধ ? 
উঃ 2100 জমঃ – 3000 জমঃ উচ্চতোয়। 
 
35. Peaty Soil মূেতঃ কেোন রোগিে সবণোজিে পোওয়ো যোয় ? 
উঃ কেরগে। 
 
36. Skeletal Soil ভোরগতর কেোথোয় পোওয়ো যোয় ? 
উঃ জবন্ধ্ে পোবণতেোঞ্চগে। 
 
37. Central Soil Conservation Board েগব  জিত হয় ? 
উঃ 1953 সোগে। 
 

38. WDC এর সমূ্পর্ণ নোম জে ? 
উঃ Watershed Development Council. 
 
39. ভোরগতর মৃজত্তেোর েত শতোংশ েৃষ্ণ মৃজত্তেো ? 
উঃ 15.2 শতোংশ। 
 
40. কচোপোন জে ? 
উঃ ভোরগত েবর্োক্ত ও ক্ষোরীয় মোজটর িোনীয় নোম। 
 
41. েোথোে গুজি  েোস শজক্ত প্রেল্প কেোন রোগিে অবজিত ? 
উঃ অসগম। 
 
42. ভোরগতর প্রথম কপোশোে পোেণ কেোথোয়  গি উগিগে ? 
উঃ তোজমেনোিুর জতরুপুগর। 
 
43. ভোরগতর সবগথগে জশগল্পোন্নত রোিে কেোনজট ? 
উঃ মহোরোষ্ট্র। 
 
44. HMT এর সমূ্পর্ণ নোম জে ? 
উঃ Hindustan Machine Tools. 
 
45. ভোরগতর বৃহত্তম জসগমন্ট জশল্প কেোথোয় অবজিত ? 
উঃ েজত্তশ গির িোমুগে। 
 
46. ভোরগতর উদীয়মোন জশল্প েোগে বগে ? 
উঃ কপগরো রসোয়ন জশল্পগে। 
 
47. কেপচো উপিোজত কেোন রোগিের ? 
উঃ জসজেম। 
 
48. কেোজে সম্প্রদোগয়র মত্সসেিীবী কেোন রোগিের অজিবোসী ? 
উঃ মহোরোষ্ট্র। 
 
49. েেেোতো বদগরর জবগশষ পজরজচজত জে ? 
উঃ পুনঃ রপ্তোনী বদর। 
 
50. ভোরগতর সবণোজিে সংখেে বদর কেোন রোগিে অবজিত ? 
উঃ মহোরোগষ্ট্র। 
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51. সমুগে ভোরতীয় EEZ এর পজরমোর্ েত ? 
উঃ 24 েক্ষ ব ণজেগেোজমটোর। 
 
52. Freight Corridor Project েগব চোেু হয় ? 
উঃ 2006 সোগে। 
 
53. ভোরগত েয় প্রেোর উপিোজতর উপজিজত রগয়গে ? 
উঃ 573 জট। 
 
54. তব ো কেোন রোগিের উপিোজত ? 
উঃ মিেপ্রগদগশর। 
 
55. জবগের বৃহত্তম অভ্রখজনর নোম জে ? 
উঃ কেোডোমণো। 
 
56. National Mineral Development Corporation েগব 
 জিত হয় ? 
উঃ 1958 সোগে। 
 
57. জবগের এেমোে ভোসমোন িোতীয় উদেোন কেোনজট ? 
উঃ কেইবুে েোমিোও। 
 
58. Indian Council of Forestry Research and 
Education এর সদরদপ্তর কেোথোয় অবজিত ? 
উঃ কদরোদুগন। 
 
59. মুম্বোই শহর কেোন দ্বীগপ অবজিত ? 
উঃ সেগসগে দ্বীগপ। 
 
60. ভোরত সরেোগরর পশু  গবষর্ো কেন্দ্র কেোথোয় অবজিত ? 
উঃ মুগক্তস্বগর। 
 
61. েগব All India Radio এর সূচনো হয় ? 
উঃ 1936 সোগে। 
 
62. ভোরগতর কেোথোয় সবণপ্রথম েজম্পউটোর িোপন েরো হয় ? 
উঃ েেেোতোর Indian Statistical Institute এ। 
 
 

63. েগব SEZ সংক্রোন্ত আইন ভোরগত পোস হয় ? 
উঃ 2006 সোগের কম মোগস। 
 
64. ভোরগতর প্রথম পোইপেোইন পজরগষবো কেোন দুজট িোগনর মগিে 
 গি উগি ? 
উঃ অসগমর নোহোরেোজটয়ো কথগে নূনমোজট পযণন্ত। 
 
65. ভোরগতর বৃহত্তম পোইপেোইন কেোনজট ? 
উঃ হোজিরো-জবিোপুর-ি দীশপুর পোইপেোইন। 
 
66. 1947 সোগে ভোরগত েজট সংিো জবমোন পজরগষবো প্রদোন 
েরগতো ? 
উঃ 4 জট। 
 
67. ভোরগত েগব জবমোন পজরগষবো শুরু হয় ? 
উঃ 1911 সোগে। 
 
68. জদজি কমগরো েগব চোেু হয় ? 
উঃ 2002 সোগের 24 কস িোনুয়োরী। 
 
69. েঙ্কর্ করেওগয়র তদর্ণে েত ? 
উঃ 760 জেঃজমঃ। 
 
70. নেোগরো ক গি দুজট েোইগনর মিেবতণী দূরত্ব েত ? 
উঃ 0.762 জমটোর। 
 
71. ভোরগতর পঞ্চম বৃহত্তম িোতীয় সিেপথ কেোনজট ? 
উঃ G.T Road 
 
72. ভোরগতর বৃহত্তম কমোগডপ জনমণোর্ সংিোর নোম জে ? 
উঃ TVS-Sujuki 
 
73. ভোরগতর সরেোরী কক্ষগে প্রথম কেোথোয় কপগরো রসোয়ন জশল্প 
 গি উগি ? 
উঃ গুিরোগটর িওহর ন গর। 
 
74. The Sponge Iron India Ltd েগব িোজপত হয় ? 
উঃ 1981 সোগে। 
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75. কদগশর ইস্পোত বেগয়র বোইগর  গি ওিো কেৌহ ইস্পোত 
জশল্পজটর নোম জে ? 
উঃ সোগেম জিে প্ল্েোন্ট। 
 
76. ভোরগতর বৃহত্তম কেৌহ ইস্পোত জশল্প কেোন পঞ্চবোজষণেী 
পজরেল্পনোয়  গি উগি ? 
উঃ জদ্বতীয় পঞ্চবোজষণেী পজরেল্পনোয়। 
 
77. TISCO কেোন দুই নদীর সেমিগে অবজিত ? 
উঃ খরেোই ও সুবর্ণ করখো। 
 
78. ভোরত েপণোস বয়ন জশগল্পর উপজিজতর জভজত্তগত েয়জট 
অঞ্চগে জবভক্ত ? 
উঃ পোাঁচজট। 
 
79. েো ি উত্সপোদগন ভোরগতর প্রথম িোনোজিেোরী রোিে কেোনজট 
? 
উঃ অন্ধ্রপ্রগদশ। 
 
80. জবগের প্রোচীনতম যি জশল্প জে ? 
উঃ ভোরগতর েপণোস বয়ন জশল্প। 
 
81. ভোরগতর পূবণতম ও পজিমতম জবদুর িোনীয় সমগয়র পোথণেে 
েত ? 
উঃ 1 র্ন্টো 57 জমজনট। 
 
82. পৃজথবীর িেভোগ র কেগন্দ্র অবজিত কদগশর নোম জে ? 
উঃ ভোরত। 
 
83. রোিোিী নেশনোে পোেণ কেোন রোগিে অবজিত ? 
উঃ উত্তরোখণ্ড। 
 
84. ভোরত ও মোয়োনমোগরর মগিে অবজিত িেজবভোজিেো কেোনজট? 
উঃ পোটেই ভূম ও নোেো পবণত। 
 
85. ভোরগতর কেোথোয় িোগরোয়ো সম্প্রদোয় বসবোস েগরন ? 
উঃ আদোমোন দ্বীপপুগে। 
 
86. ‘জমজে বোাঁচোও আগদোেন’ কেোন রোগিের সোগথ সম্পজেণত ? 

উঃ মিেপ্রগদশ (গহোগসেোবোদ, 1977)। 
 
87. ভোরত তথো এজশয়োর কেোথোয় প্রথম জবদুেগতর বেবহোর শুরু 
হয় ? 
উঃ বেোেোগেোগর (1906)। 
 
88. ভোরগতর সবণোজিে দূজষত হ্রগদর নোম জে ? 
উঃ ভূপোগের কভোি হ্রদ। 
 
89. বতণমোগন ভোরগত বেোঘ্র প্রেগল্পর সংখেো েত ? 
উঃ 50 জট। 
 
90. ভোরগতর পূবণতম িোগনর নোম জে ? 
উঃ অরুর্োচে প্রগদগশর জেজবথু। 
 
91. ওরন জে ? 
উঃ রোিিোগনর অজিবোসীগদর পজবে বন। 
 
92. কেোন রোিে কভগে েজত্তশ ি রোগিের িন্ম হয় ? 
উঃ মিেপ্রগদশ। 
 
93. ভোরগতর দীর্ণতম কসতুর নোম জে ? 
উঃ আন্নো ইজদরো  োন্ধ্ী কসতু। 
 
94. রজসেজবে িেোভূজম কেোন রোগিে অবজিত ? 
উঃ পজিমবগে। 
 
95. সপণক্ষোরু জে ? 
উঃ কেরোেোয় আজদবোসী সংরজক্ষত পজবে বনভূজম। 
 
96. নীে  োই কেোন অভয়োরগর্ে কদখো যোয় ? 
উঃ জেন্নোর অভয়োরগর্ে। 
 
97. ভোরগতর নবীনতম প্রিোন বদগরর নোম জে ? 
উঃ এগন্নোর বদর। 
 
98. দোগমোদর নদীর প্রিোন শোখোনদীর নোম জে ? 
উঃ মুগন্ডেরী। 
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99. ভোরগতর প্রথম জবমোন জশল্প-েোরখোনো কেোথোয়  গি ওগি ? 
উঃ বেোেোগেোগর। 
 
100. নোজ ন হ্রদ কেোথোয় অবজিত ? 
উঃ শ্রীন গর। 
 
101. TRAI এর সমূ্পর্ণ নোম জে ? 
উঃ Telecom Regulatory Authority of India . 
 
102. বতণমোগন ভোরগত ডোের্গরর সংখেো েত ? 
উঃ 1,55,300 (প্রোয়)। 
 
103. ভোরগত বতণমোগন ‘নবরত্ন’ সম্মোন প্রোপ্ত কেোম্পোজনর সংখেো 
েত ? 
উঃ 17 জট। 
 
104. 17 তম নবরত্ন সংিোর নোম জে ? 
উঃ Indian Shipping Corporation. 
 
105. করে মিগের অিীগন অজি ৃহীত সংিোর সংখেো েত ? 
উঃ 10 জট। 
 
106. ভোরগতর প্রথম মোনব উন্নয়ন সূচে েগব প্রেোজশত হয় ? 
উঃ 2002 সোগের 23 এজপ্রে। 
 
107. ভোরগতর প্রথম মোনব উন্নয়ন সূচে প্রেোশ েোগে প্রিোনমিী 
কে জেগেন ? 
উঃ অটেজবহোরী বোিগপয়ী। 
 
108. Agricultural Insurance Company of India Ltd. 
েগব  জিত হয় ? 
উঃ 2002 সোগে। 
 
109. িোতীয় েৃজষ বীমো প্রেল্প কর্োজষত হয় ? 
উঃ 1999-2000 রজব মরসুগম। 
 
110. ভোরগত সবুি জ্বোেোনীর সূচনো হয় েগব ? 
উঃ 2000 সোগের 1েো কফব্রুয়োরীগত। 
 

111. ভোরগতর প্রথম িোয়ী জসগমন্ট জশল্প কেোম্পোজনর নোম জে ? 
উঃ Indian Cement Company Ltd. (1914)। 
 
112. ভোরগতর জদ্বতীয় বৃহত্তম েৃজষজভজত্তে জশল্প কেোনজট ? 
উঃ জচজন জশল্প। 
 
113. ভোরগতর বৃহত্তম সং জিত জশল্প কেোনজট ? 
উঃ েোপণোস বয়ন জশল্প। 
 
114. National Jute Policy of India েগব  ৃহীত হয় ? 
উঃ 2005 সোগে। 
 
115. েখন ভোরতীয় মুেোর অবমূেেোয়ন র্টোগনো হয় ? 
উঃ 1966 সোগে। 
 
116. 1948 সোগের জশল্পনীজতগত ভোরতীয় জশল্পগে েয় ভোগ  ভো  
েরো হয় ? 
উঃ চোরভোগ । 
 
117. ভোরগত জদ্বতীয় জশল্পনীজত  ৃহীত হয় েগব ? 
উঃ 1956 সোগে। 
 
118. কেোন পঞ্চবোজষণেী পজরেল্পনোেোগে সবুি জবপ্ল্গবর সূচনো হয় 
? 
উঃ তৃতীয় পঞ্চবোজষণেী পজরেল্পনো। 
 
119. পজিমবগের কেোন কিেো 1960-61 সোগে কর্োজষত জনজবি 
েৃজষ উন্নয়ন প্রেগল্পর অন্ত ণত হয় ? 
উঃ বিণমোন। 
 
120. 1960-61 সোগে কর্োজষত জনজবি েৃজষ উন্নয়ন প্রেগল্প 
ভোরগতর েজট কিেোগে অন্ত ণত েরো হয় ? 
উঃ 7 জট। 
 
121. National Food Security Act েগব পোস হয় ? 
উঃ 2013 সোগে। 
 
122. কেোন সময়েোগে ভোরগত জির িনসংখেো দশো পজরেজক্ষত 
হয় ? 
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উঃ 1891-1921 সময় েোগে। 
 
123. িোতীয় িনসংখেো েজমশন েগব  জিত হয় ? 
উঃ 2000 সোগের 11 ই কম। 
 
124. 2011 অনুযোয়ী পজিমবগের জেেোনুপোত েত ? 
উঃ 950 িন। 
 
125. পজিম উপেূেীয় সমভূজম েয়জট অংগশ জবভক্ত ? 
উঃ সোতজট। 
 
126. েোরোগেোরোম জ জরপথ কেোন রোগিে অবজিত ? 
উঃ িমু্ম েোশ্মীর রোগিে। 
 
127. েোগরওয়ো কেোন উপতেেোয় অবজিত ? 
উঃ েোশ্মীর উপতেেোয়। 
 
128. কদোহোর িেজবদুেত্স কেন্দ্র কেোন রোগিে অবজিত ? 
উঃ জহমোচে প্রগদশ। 
 
129. কসোনোেী চতুভুণি পজরেল্পনো েগব  ৃহীত হয় ? 
উঃ 1999 সোগের 2 রো িোনুয়োরী। 
 
130. ভোরতগে প্রিোন েয়জট েৃজষ অঞ্চগে ভো  েরো হগয়গে ? 
উঃ 12 জট। 
 
131. ভোরগত কপগরোেেোজমগেে জশগল্পর বোজষণে বৃজির হোর েত ? 
উঃ 12-15%। 
 
132.  েো অেোেশন প্ল্েোন এ েয়জট েমণসূচী  ৃহীত হয় ? 
উঃ চোরজট। 
 
133. কেোে ইজন্ডয়ো জেজমগটড এর সদর দপ্তর কেোথোয় অবজিত ? 
উঃ েেেোতোয়। 
 
134. ভোরগত বেগর সংর্জটত বৃজিপোগতর পজরমোর্ েত ? 
উঃ 4000 র্ন জেঃজমঃ। 
 

135. ভোরগত প্রজতবের আনুমোজনে েত পজরমোর্ Ewast ততরী 
হয়? 
উঃ কদি েক্ষ টন। 
 
136. ভোরগতর কেোন রোগিে েৃজষ বনোয়ন অজিে প্রচজেত ? 
উঃ উত্তর প্রগদশ। 
 
137. ভোরতীয় কেত জবপ্ল্গবর িনে কে ? 
উঃ ভো ণীস েুেজরয়ন। 
 
138. ভোরগতর করে বজ  ততজর হয় এমন এেজট িোগনর নোম 
জেগখো ? 
উঃ কপরোমু্বর। 
 
139. তবপরীতে উষ্ণতো সম্ভোবে এেজট রোগিের নোম জেগখো ? 
উঃ জহমোচে প্রগদশ। 
 
140. ভোরগতর বৃহত্তম জহমবোগহর নোম েী ? 
উঃ জসয়োগচন। 
 
141. ভোরগতর সোতপুরো েী প্রেৃজতর পবণত ? 
উঃ সূ্তপ পবণত । 
 
142. ভোরগতর কেোন মোজটগত িেোিোরন ক্ষমতো সবগথগে েম ? 
উঃ মরু মোজটগত । 
 
143. ভোরগতর কেোন ফসগের উপর সবুি জবপ্ল্গবর প্রভোব 
সবণোজিে ? 
উঃ  ম । 
 
144. ভোরগতর কেোন অংগশ খোগের মোিেগম িেগসচ সবগথগে 
কবশী ? 
উঃ উত্তর ভোরগত । 
 
145. আজেগনর  ি কদখোযোয় কেোন রোগিে ? 
উঃ পজিমবগে । 
 
146. ভোরগতর কেোন মৃজত্তেোর পজরমোর্ সবণোজিে ? 
উঃ পজেমৃজত্তেো । 
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147. দজক্ষর্ ভোরগতর সগবণোচ্চ শৃগের নোম েী ? 
উঃ আনোইমুজদ । 
 
148. ভোরগতর উত্তর-দজক্ষগর্ জবস্তোর েত ? 
উঃ 3,214 জেঃজমঃ । 
 
149. েুজন নদী কেোন রোগিে প্রবোজহত ? 
উঃ রোিিোন । 
 
150. কদরোদুন উপতেেোর জবস্তোর েীরূপ ? 
উঃ 75 জেঃজমঃ দীর্ণ এবং 15.20 জেঃজমঃ প্রশস্ত । 
 
151. জসমেো পোহোি কেোথোয় অবজিত ? 
উঃ কিৌেোির শৃঙ্খগে । 
 
152. জমেোন জহমবোহ জহমোেগয়র কেোন অংগশ অবজিত ? 
উঃ েুমোয়ুেন জহমোেগয় । 
 
153. েোদোখ মোেভূজমর  ি উচ্চতো েত ? 
উঃ 5,300 জমটোর । 
 
154. নদোগদবী শৃে জহমোেগয়র কেোন অংগশ অবজিত ? 
উঃ  োগিোয়োে জহমোেগয় । 
 
155. দুন ও দ্বোর উপতেেো কেোথোয় অবজিত ? 
উঃ জশবোজেে অঞ্চগে । 
 
156. জহমোচে পবণতমোেোর কেোন কিেো হ্রগদর কিেো নোগম 
পজরজচত ? 
উঃ তনজনতোে । 
 
157. মোউন্ট সোরোমজত কেোন পবণগতর সগবণোচ্চ শৃে ? 
উঃ নো ো পবণত । 
 
158. তুেভেো কেোন নদীর উপনদী ? 
উঃ েৃষ্ণো নদীর । 
 
159. পোেোব-হজরয়োনো সমভূজমর কমোট কক্ষেমোন েত ? 
উঃ 1,75,000 ব ণজেগেোজমটোর । 

160. পবণত রোনী পোাঁচমোজর কেোথোয় অবজিত ? 
উঃ সোতপুরো পবণতমোেোয় । 
 
161. কেোন িোন েজত্তশ গির কচরোপুজে নোগম পজরজচত ? 
উঃ অজম্বেোপুর । 
 
162. দজক্ষর্-পজিম কমৌসুমী বোয়ু কেরোেো উপেূগে েগব প্রগবশ 
েগর ? 
উঃ পয়েো িুন । 
 
163. ভোরগত কমৌসুমী বৃজিপোগতর প্রিোন েোরর্ জে ? 
উঃ তোপীয় পজরচেন । 
 
164. কচরোপুজের পর অজিে বৃজিপোত যুক্ত অঞ্চগের নোম জে ? 
উঃ তসহোজে অঞ্চে । 
 
165. কেোন উচ্চতোয় ভোরগত জচরসবুি ওে অরর্ে কদখো যোয় ? 
উঃ 1330 কথগে 2700 জমটোর উচ্চতোয় । 
 
166. চেোজম্পয়ন ভোরগতর বনভূজমগে কমোট েয় ভোগ  ভো  
েগরন? 
উঃ 116 ভোগ  । 
 
167. ভোরগতর কেোন অংগশ পোইন অরর্ে অজিে জবেজশত ? 
উঃ মিে জহমোেগয় । 
 
168. ভোরগতর বৃহত্তম েৃজষ খোমোর কেোথোয় অবজিত ? 
উঃ সুরোট গি । 
 
169. কেোন রোিে সোেফোর উত্সপোদগন প্রথম ? 
উঃ তোজমেনোিু । 
 
170. National Mineral Corporation of India েগব 
িোজপত হয় ? 
উঃ 1938 সোগে । 
 
171. েোক্ষো দ্বীপপুগের সবণবৃহত্স দ্বীগপর নোম জে ? 
উঃ জমজনেয় দ্বীপ (4.50 ব ণ জেঃজমঃ) । 
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172. ক োদোবরী বদ্বীগপর দজক্ষগর্ পূবণ উপেূগের কেোন জবভো  
অবজিত ? 
উঃ েরমণ্ডে উপেূে । 
 
173. ভোরগতর মরুভূজম অঞ্চগের এেমোে বগিো নদীর নোম জে ? 
উঃ েুনী । 
 
174. ভোরগতর মরুভূজম অঞ্চগের সবণবৃহত্স হ্রগদর নোম জে ? 
উঃ সম্বর হ্রদ । 
 
175. ভোরগতর পজিম উপেূেীয় সমভূজম ের্ণোটগে জে নোগম 
পজরজচত ? 
উঃ েোনোিো উপেূে । 
 
176. েোজথয়োবোি উপদ্বীপ বো কসৌরোগষ্ট্রর সগবণোচ্চ পোহোগির নোম 
জে ? 
উঃ জ রর্র (1,117 জমঃ) । 
 
177. জহমোেগয়র কয অংশ কনপোগে অবজিত তো (পূবণ-পজিম 
জবস্তোর অনুযোয়ী) জে নোগম পজরজচত ? 
উঃ মিে জহমোেয় । 
 
178. ভোরতজতব্বত সংগযো েোরী মোনো পোস ও জনজত পোস 
জহমোেগয়র কেোন অংগশ অবজিত ? 
উঃ েুমোয়ুন জহমোেগয় । 
 
179. সবরমতী নদীর উত্সপজত্তিগের নোম জে ? 
উঃ আরোবিী পবণতগের্ী । 
 
180. েটে কেোন বদ্বীগপ অবজিত ? 
উঃ মহোনদী বদ্বীগপ । 
 
181. ভোরগতর জবদুেত্স শজক্তর প্রিোন উত্সস জে ? 
উঃ তোপজবদুেত্স (59% প্রোয়) । 
 
182. ভোরগত বতণমোগন েয়জট বৃহদোয়তন তোপজবদুেত্স কেন্দ্র 
রগয়গে? (2014) 
উঃ 90 জট । 
 

183. ভোরগতর কমোট জবদুেগতর েত শতোংশ িেজবদুেত্স ? (2014) 
উঃ 17 শতোংশ । 
 
184. ভোরগতর কমোট জবদুেত্স উত্সপোদগনর েত শতোংশ পরমোনজবে 
উত্সস কথগে আগস ? (2014) 
উঃ 2 শতোংশ । 
 
185. বতণমোগন ভোরগত পোরমোনজবে পোওয়োর জরয়েোক্টগরর সংখেো 
েত ? (2014) 
উঃ 21 জট । 
 
186. ভোরগতর সবণ দজক্ষগর্ অবজিত পোরমোর্জবে জবদুেত্স কেগন্দ্রর 
নোম জে ? 
উঃ তোজমেনোিুর েুদোনেুেোম । 
 
187. অপ্রচজেত শজক্ত কথগে ভোরগতর েত শতোংশ জবদুেত্স উত্সপন্ন 
হয় ? (2014) 
উঃ 12 শতোংশ । 
 
188. কসৌরজবদুেত্স উত্সপোদগন ভোরগতর প্রথম িোনোজিেোরী রোিে 
কেোনজট ? 
উঃ গুিরোট । 
 
189. ভোরত তথো এজশয়োর বৃহত্তম কসোেোর পোগেণর নোম জে ? 
উঃ চরর্েো কসোেোর পোেণ (গুিরোট) । 
 
190. বোয়ু জবদুেত্স উত্সপোদনেোরী প্রথম রোিে কেোনজট ? 
উঃ তোজমেনোিু । 
 
191. ভোরগতর ভূতোপ জবদুেত্স উত্সপোদগন েয়জট উষ্ণ প্রস্রবর্ 
বেবহোর হয় ? (2014) 
উঃ প্রোয় 400 জট । 
 
192. জডগিে কথগে ভোরগতর েত শতোংশ জবদুেত্স উত্সপন্ন হয় ? 
(2014) 
উঃ 1 শতোংশ । 
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193. প্রোেৃজতে  েোস কথগে ভোরগতর েত শতোংশ জবদুেত্স আগস? 
(2014) 
উঃ 9 শতোংশ । 
 
194. েদণমেুেোই িেজবদুেত্স কেন্দ্র কেোন রোগিে অবজিত ? 
উঃ কমর্োেয় । 
 
195. েুন্তো িেজবদুেত্স কেন্দ্র কেোন রোগিে অবজিত ? 
উঃ তোজমেনোিু । 
 
196. রোিিোগনর পোরমোর্জবে জবদুেত্স কেন্দ্রজটর নোম জে ? 
উঃ রোওয়োত ভোটো । 
 
197. পজিমবগের কেোথোয় কসৌরজবদুেত্স কেন্দ্র রগয়গে ? 
উঃ িোমুজরয়ো কত । 
 
198. তোতোপোজন ভূ-তোপ উত্সপোদন কেন্দ্র কেোন রোগিে অবজিত ? 
উঃ েজত্তশ ি । 
 
199. পজিমবগের কেোথোয় ভূ-তোপ উত্সপোদন কেন্দ্র রগয়গে ? 
উঃ বগক্রেগর । 
 
200. জনউজিয়োর আেণ বো পরমোরু্ িনুে েয়জট রোগিে জবসৃ্তত ? 
উঃ 6 জট রোগিে । 
 

 


