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West Bengal State Geography 

 
Q1. পি মবে র থম মুখ ম ী ক িছেলন? 

 (a) িবধান চ  রায় 

 (b) ফু  চ  ঘাষ 

 (c) অজয় মার মুেখাপাধ ায় 

 (d) জ ািত বসু 

 Answer (b) ফু  চ  ঘাষ 

 
Q2. ভারেত, িবধান চ  রােয়র রেণ িচিকৎসক িদবস কেব উদযািপত হয় ? 

 (a) 22 জানুয়ারী 

 (b) 1 এি ল 

 (c) 1 জুলাই 

 (d) 28 আগ  

 Answer (c) 1 জুলাই 

 
Q3. ক বাংলার রঁেনসার জনক িহেসেব পিরিচত ? 

 (a) দাদাভাই নওেরািজ 

 (b) ঈ রচ  িবদ াসাগর 
 (c) রাজা রাম মাহন রায় 

 (d) দেব নাথ ঠা র 

 Answer (c) রাজা রাম মাহন রায় 

 

Q4. ভারেতর কান ভাইসরয় 1905 সােল ব  ভে র ঘাষণা কেরিছেলন? 

 (a) লড কাজন 

 (b) লড আরউইন 

 (c) লড িরপন 

 (d) লড ক ািনং 

 Answer (a) লড কাজন 

 
Q5. কত সােল ভারেতর রাজধানী কলকাতা থেক িদি েত ানা িরত 

হয়? 

 (a) 1901 
 (b) 1907 
 (c) 1911 
 (d) 1917 
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 Answer (c) 1911 
 
Q6. িভে ািরয়া মেমািরয়ােলর িনমাণ কাজ  কত সােল শষ হেয়িছল? 
 (a) 1903 
 (b) 1906 
 (c) 1917 
 (d) 1921 
 Answer (d) 1921 
 
Q7. কত সােল শরৎচ  চে াপাধ ায় িবখ াত উপন াস দবদাস রচনা কেরিছেলন? 
 (a) 1905 
 (b) 1912 
 (c) 1915 
 (d) 1917 
 Answer (d) 1917 
 
Q8. পি মবে  সবেচেয় বিশ কান  উৎপািদত হয়? 
 (a) গম 
 (b) চাল 
 (c) বািল 
 (d) আম 
 Answer (b) চাল 
 
Q9. পি মবে  মাট জলার সংখ া কয়  ? 
 (a) 14 
 (b) 16 
 (c) 19 
 (d) 20 
 Answer (d) 20 
 
Q10. কলকাতা মে া পিরেষবা  কত সােল  হেয়িছল? 
 (a) 1978 
 (b) 1981 
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 (c) 1984 
 (d) 1985 
 Answer (c) 1984 
 
Q11. ভারেতর থম ফামািসউ ক াল সং া ব ল কিমক ালস এবং 

ফামািসউ ক ালস ক িত া কেরিছেলন? 
 (a) সুের নাথ বাস 
 (b) মঘনাদ সাহা 
 (c) সেত  নাথ বাস 
 (d) ফু  চ  রায় 
 Answer (d) ফু  চ  রায় 

 
Q12. কত সােল রবী নাথ ঠা রেক সািহেত  নােবল পুর ার দওয়া হেয়িছল? 
 (a) 1903 
 (b) 1913 
 (c) 1915 
 (d) 1917 
 Answer (b) 1913 
 
Q13. সত িজৎ রােয়র থম ছিব পেথর পাঁচালী কত সােল মুি  পেয়িছল? 
 (a) 1951 
 (b) 1955 
 (c) 1958 
 (d) 1962 
 Answer (b) 1955 
 
Q14. পি মবে র কান ন াশনাল পাক  ইউেনে ার ওয়া  হিরেটজ সাইেটর অধীন? 
 (a) নওরা ভ ািল ন াশনাল পাক 
 (b) ব া টাইগার িরজাভ 
 (c) সু রবন ন াশনাল পাক 
 (d) িস ািললা ন াশনাল পাক 
 Answer (c) সু রবন ন াশনাল পাক 
 
Q15. িন িলিখত কান  বাংলা ভাষায় কািশত থম পি কা ? 
 (a) িদগদশন 
 (b) সংবাদ ভাকর 
 (c) তে ােবািধনী  
 (d) সমাচার দপণ 
 Answer (d) সমাচার দপণ 
 
Q16. ইি য়ান সােয়  কংে স অ ােসািসেয়শন  কত সােল  হয়? 
 (a) 1901 
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 (b) 1914 
 (c) 1919 
 (d) 1928 
 Answer (b) 1914 
 
Q17. 1951 সােল এিশয়ান গমেস ণপদক জেয়র সময় ভারতীয় ফুটবল 

দেলর অিধনায়ক ক িছেলন? 
 (a) কৃশানু দ 
 (b) চুিন গা ামী 
 (c) শেলন মা া 
 (d) দীপ মার বে াপাধ ায় 
 Answer (c) শেলন মা া 
 
Q18. কত সােল িমিহর সন ইংিলশ চ ােনল  অিত ম কেরিছেলন? 

 (a) 1957 
 (b) 1959 
 (c) 1960 
 (d) 1962 
 Answer (b) 1959 
 
Q19. পি মবে  মাট জলার সংখ া কয় ? 

 (a) 21 
 (b) 23 
 (c) 25 
 (d) 27 
 Answer (b) 23 
 
Q20. পি মবে র সেবা  শৃ  কান  ? 

 (a) সবর াম 

 (b) সা াকফু 

 (c) ফালুট 

 (d) রােছলা দ  

 Answer (b) সা াকফু 

 
 
 
 
 


