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West Bengal State Geography Part-3
 

Q1. বনগ াঁ  ও কলক ত কক সংযুক্ত ককেকে- 

(a) NH-35 

(b) NH-02 

(c) NH-06 

(d) NH-32 

 

Q2. ভ েকত গঙ্গ ে সক্রিয় বদ্বীপ েকয়কে- 

(a) নদিয়া, উত্তর চদিশ পরগন়া এবং হ়াওড়া  

(b) সুন্দরবন 

(c) উত্তর 24 পরগন়া এবং িদিণ 24 পরগন়া 

(d) পূবব মেদিনীপুর এবং হ়াওড়া 

 

Q3. পক্রিমবকঙ্গে ‘ড্র ই পপ র্ট ’ অবক্রিত- 

(a) কলক়াত়া 

(b) হলদিয়া 

(c) কলক়াত়া, হলদিয়া এবং দিঘ়া  

(d) কলক়াত়া এবং হলদিয়া 

 

Q4. পক্রিমবকঙ্গে ব-দ্বীপ অঞ্চকল ক্রনম্নক্রলক্রিত পক নটিে িক্রন পনই? 

(a) প্র়াকৃদতক গয়াস 

(b) ক়াি়াে়াটি 

(c) ব়াদল 

(d) ভূগভব স্থ জল 

 

Q5. পক্রিমবকঙ্গে সকবট চ্চ শৃঙ্গ ক্রনকেে পক ন পবটতম ল ে অন্তগটত?  

(a) ি়াদজব দলং মরঞ্জ 

(b) দসঙ্গ়াদলল়া মরঞ্জ 

(c) জযন্তী প়াহ়াড 

(d) উপররর মক়ারন়াটিই নয 
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Q6. কলক ত ে ি নীয়-স্ব য়ত্তশ সন হল-(1876) 

(a) কলক়াত়া দেউদনদসপ়াল করপব়াররশন (KMC) 

(b) কলক়াত়া করপব়াররশন (KC) 

(c) কলক়াত়া মেরর়াপদলটন মেরভলপরেন্ট অথদরটি (KMDA) 

(d) কয়ালক়াট়া ইেপ্রুভরেন্ট র়াস্ট (CIT) 

 

Q7. পক্রিমবকঙ্গে সবট ক্রিক উন্নতম কনে ক্রশল্প কয়ল  পয িেকনে ত  হল (ক বটন স মগ্রী 45-86%) 

(a) দলগন়াইট ধররনর 

(b) অয়ানথ্র্য়াস়াইট ধররনর 

(c) দবটুদেন়াস ধররনর 

(d) উপররর মক়ারন়াটিই নয 

 

Q8. পক্রিমবকঙ্গে পূবটক্রিকক অবক্রিত - 

(a) আস়াে ও ব়াংল়ারিশ 

(b) দবহ়ার এবং ঝ়াডখণ্ড 

(c) দসদকে এবং ভুট়ান 

(d) উদডষ্য়া এবং ঝ়াডখণ্ড 

 

Q9. হলক্রিয়  (পূবট পমক্রিনীপুে) য ে পকন্দ্রিল 

(a) মপরর়া-মকদেকয়াল দশল্প 

(b) গভীর সেুরের ে়াছ ধর়া 

(c) মলৌহ এবং ইস্প়াত দশল্প 

(d) ইদঞ্জদনয়াদরং দশল্প 

 

Q10. ব াঁ কুড  পেল ে ম টি হ'ল (ম লভূক্রম অঞ্চল)- 

(a) পেজল 

(b) প়ালদলক 

(c) লয়ারটর়াইট 

(d) দশলটি 

 

Q11. পক্রিমবকঙ্গে 'সুন্দেবন' পক ক্রবশ্ব ঐক্রতহযব হী ি ন ক্রহকসকব প  ষণ  কে  হকয়কে – 

(a) 1999 

(b) 1987 

(c) 1979 

(d) 1969 
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Q12. পক্রিমবকঙ্গে সকবট চ্চ শৃঙ্গটি ক্রনকেে পক ন পবটতম ল ে অন্তগটত? 

(a) ি়াদজব দলং মরঞ্জ 

(b) দশঙ্গ়াদলল়া মরঞ্জ 

(c) জযন্তী প়াহ়াড 

(d) উপররর মক়ানটিই নয 

 

Q13. পক্রিমবকঙ্গে উত্তে পেকক িক্রিকণে দূেত্ব প্র য়: 

(a) 600 দকদে 

(b) 700 দকদে 

(c) 800 দকদে 

(d) 400 দকদে 

 

Q14. সুন্দেবকনে ম নুষ য  পেকক মূলত েীক্রবক  ক্রনবট হ ককে ত  হল- 

(a) মরন-মেে েরন়াক্রদপং 

(b) পর্বটন 

(c) েৎস দশক়ার 

(d) বয়াররজ ও ব়াাঁ ধ দনেব়াণ 

 

Q15. য ে দ্ব ে  গ্রীষ্মক লীন পমৌসুমী ব য়ুে প্রভ কব পক্রিমবকঙ্গ বৃক্রিপ ত হয় ত  হল-: 

(a) আরব স়াগরীয মর়াত 

(b) বরঙ্গ়াপস়াগরীয মর়াত 

(c) প্রতয়াগেনক়ারী মেৌসুেী ব়াযু 

(d) পদিেী ঝঞ্ঝ়া 

 

Q16. পক্রিমবকঙ্গে ম লভূক্রমে পবক্রশে ভ গ অংশই পয পেল য় অবক্রিত ত  হল - 

(a) মেদিনীপুর 

(b) েুদশবি়াব়াি 

(c) পুরুদলয়া 

(d) বধবে়ান 

 

Q17. েলপ ইগুক্রড পক ন নিীে তীকে অবক্রিত? 

(a) দতস্ত়া ও করল়া 

(b) দতস্ত়া ও জলঢ়াক়া 

(c) জলঢ়াক়া ও মত়াসব়া 

(d) দতস্ত়া ও র়াযঢ়াক  
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Q18. পক্রিমবকঙ্গে েনসংিয  ভ েকতে ________। 

(a) 6% 

(b) 7.55% 

(c) 8.24% 

(d) 9.12% 

 

Q19. ‘ক্রতন ক্রব   কক্রেক  ে’ যুক্ত ককে - 

(a) ভ়ারত ও প়াদকস্ত়ান 

(b) ভ়ারত ও চীন 

(c) ভ়ারত এবং ভুট়ান 

(d) ভ়ারত ও ব়াংল়ারিশ 

 

Q20. পক্রিমবঙ্গ ভ েকত উৎপ ক্রিত ি কনে _________ উৎপ িন ককে - 

(a) 10% 

(b) 14% 

(c) 20% 

(d) 25% 

 

SOLUTION 
 

S1. Ans.(a) 

Sol. It runs from Barasat to Petrapole border with Bangladesh. It is one of the most important connecting 

links between Kolkata and Bangladesh. 

 

S2. Ans.(c) 

S3. Ans.(d) 

S4. Ans.(c) 

 

S5. Ans.(b) 

Sol. Sandakfu is the highest peak of the state located in the Singalila Ridge of Himalayas. 

 

S6. Ans.(a) 

Sol. Kolkata Municipal Corporation was established in 1876. Under the guidance of the first Minister of 

Local Self-Government in Bengal, Sir Surendranath Banerjee. 

 

S7. Ans.(c) 

Sol. Bituminous variety is the most superior industrial coal in West Bengal. 

 

S8. Ans.(a) 

 

S9. Ans.(a) 

Sol. Haldia is a centre for many petrochemical businesses, and is being developed as a major trade port for 

Kolkata. 
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S10. Ans.(c) 

 

S11. Ans.(b) 

Sol. The Sundarbans mangrove forest, one of the largest such forests 

in the world (140,000 ha), lies on the delta of the Ganges, Brahmaputra 

and Meghna rivers on the Bay of Bengal, has been declared World 

Heritage site in the year 1987. 

 

S12. Ans.(b) 

Sol. Sandakfu is the highest peak of the state located in the Singalila 

Ridge of Himalayas 

 

S13. Ans.(b) 

S14. Ans.(c) 

 

S15. Ans.(b) 

Sol. The Bay of Bengal branch of the South West winds causes the rainfall in the hot weather season in 

West Bengal. 

 

S16. Ans.(c) 

S17. Ans.(a) 

S18. Ans.(b) 

 

S19. Ans.(d) 

Sol. The Tin Bigha Corridor is a strip of land belonging to India on the West Bengal–Bangladesh border 

which, in September 2011, was leased to Bangladesh so the country could access its Dahagram–Angarpota 

enclave from the mainland. 

 

S20. Ans.(b)  

Sol. Top 3 rice producing states in India are West Bengal(13.26), punjab(11.85), Uttar Pradesh(11.75) 
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