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             Full-40 
           

িবভাগ – ক       
   

 

১।  িবক িল থেক স ঠক উ র িনবাচন কেরা  :       1x10=10 

ক) পিৃথবীর পিরিধ থম িনণয় কেরন------- 

 (১) টেলিম, (২) অ ির টল, (৩) কাপারিনকাস, (৪ ) এরােটাসেথিনস্। 

খ) পৃিথবীর পির মণ বগ সেকে  ায়------ 

 (১) ৩০ িকিম, (২) ১০০ িকিম, (৩) ৩০০ িকিম, (৪) ১০০০ িকিম। 

গ) িন িলিখত অ েরখা টর ক  ও পৃিথবীর ক  একই ােন রেয়েছ---- 

 (১) িনর েরখা, (২) ককট াি েরখা, (৩) মকর াি েরখা, (৪) সুেম বৃ েরখা। 

ঘ) ১0 অ র মাট ািঘমা---- 

 (১) ৩৫৯ ট, (২) ৩৬০ ট, (৩) ৩৬১ ট, (৪) ৩৫৮ ট। 

ঙ ) িনর ীয় অ ল অেপ া ম  অ েল দালক ঘিড়----- 

 (১) ত চেল, (২) ধীের চেল, (৩) পিরবতন হয় না, (৪) কাটাই ঠক নয়। 

চ) NHPC এর সদর দ র----- 

 (১) হিরয়ানা, (২) িদি , (৩) দরাদুন, (৪) কালকাতা। 

ছ) িন িলিখত কান ট কয়লা উে ালক সং া---- 

 (১) ONGC , (২) OIL, (৩) CIL , (৪) MNRE। 

জ) বায়লািডলার অিধকাংশ লাহা র ািন করা হয়------ 
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 (১) পারা ীপ, (২) হলিদয়া , (৩) িবশাখাপ নম, (৪) চ াই ব র িদেয়। 

ঝ) প মব  পা  ােরজ জলিবদু ৎ ক  ািপত হেয়েছ----- 

 (১) দা জিলং, (২) পু িলয়া, (৩) বাকুঁড়া, (৪) বীরভূম। 

ঞ) িন িলিখত কান ট অফুর  স দ------ 

 (১) কয়লা, (২) খিনজ তল, (৩) সূযিকরণ, (৪) আকিরক লাহা। 

২। িন িলিখত বাক িল  হেল পােশ ‘ ʼ ও অ  হেল পােশ ‘অ ʼ লেখাঃ         1x5=5 

ক) প মবে  কােনা পারমানিবক িবদু ৎ ক  গেড় ওেঠ িন। 

খ) বাদািম কয়লা িহসােব িলগনাইট পিরিচত। 

গ) ভারেতর অিচরািচত শ  ম ণালয় ট হল----- 

  Ministry of New and Non-Renewable energy। 

ঘ) ককট ও মকর াি  রখায় আবতন বগ ১৫৫৬ িকিমঃ। 

ঙ) িনর েরখা থেক উ ের বা দি েণ ১0 ািঘমা ব বধােন দরূ  বােড়। 

৩। উপযু  শ  বিসেয় শণূ ান পরূণ কেরাঃ              1x5=5 

ক) ________________পূব ািঘমা ধের ভারেতর সময় চেল। 

খ) পৃিথবীর আবতেন সৃ  বিহমুখী শ  হল____________________। 

গ) ______________ েহর ম েরখার অব ান ও আবতেনর সময় ায় পিৃথবীর মেতাই। 

ঘ) ________________________ লাহা গিলেয় তরী ছােটা ছােটা টকেরা হল িপগ আয়রন। 

ঙ) ভারত কয়লা স েয় পৃিথবীেত________________। 

৪। এক ট বা দু ট শে  উ র দাওঃ                1x5=5 

ক) দি ণ অয়না  িদবস  অপর কী নােম পিরিচত? 

খ) িনউটন কািশত টর নাম কী? 

গ) ভারেতর াচীনতম তলখিনর নাম কী? 

ঘ) ম াগেনটাইেট আকিরক লাহার শতকরা পিরমান কত? 

ঙ) বতমােন ভারেতর বৃহ ম সৗরিবদু ৎ ক  কান ট? 
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৫। বাম িদেকর সােথ ডান  মলাওঃ               1x5=5 

               বামিদক            ডানিদক 

ডেম টাস      পৃিথবী-পির মণ 

টেলিম       দালক ঘিড় 

ম ােগলান      পৃিথবী চ া া 

রােসল ওয়ােলস     পৃিথবীর মানিচ  

জা ঁিরচার      বড ফাড লেভল পরী া 

৬। িনেচর িলর অিত সংি  উ র দাওঃ                        2x3=6 

ক) পিৃথবীর ক পেথর দু ট বিশ  লেখা। 

খ) িনর েরখােক িবষুবেরখা বেল কন? 

গ) জলিবদু ৎ-এর দু ট অসুিবধা লেখা। 

৭। িন িলিখত ে র সংি  উ র দাও ( িচ সহ)◌ঃ             4x1=4 

ক) িচ সহ পূবভারেত তাপিবদু ৎ কে র আিধেক র কারণ িক? 

 


