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1. Which discontinuity is at the junction of Core and Mantle? 
 কেন্দ্রমন্ডল ও গুরুমণ্ডল এর সংযযোগস্থযল কেোন বিযুবিযরখো থোযে? 

2. The magnitude of an earthquake is measured by which of the following scales? 
 ভূবমেযের শবির পবরমোণ পবরমোপ েরো হয় বনযের কেোন কেযলর সোহোযযে?  
3. Which is the most suitable movement for the origin of continent? 
 মহোযেশ সৃবির জনে সিবোবিে উপযুি আযলোড়ন কেোনটি?  
4. What is the horizontal component of separation along the fault?  
 চু্েবি িরোির বিযেযের অনুভূবমে উপোংশ কে বে িযল? 
5. What is the fold which has the axial plane of less than 10 ° angle? 

 কয ভোাঁজ এর অক্ষিযলর নবি 10° র েম, িোযে বে িযল?  
6. Dolomite is what kind of rock?  
 ডযলোমোইট কেোন প্রেোর বশলো? 
7. What is the angle at which the stratification surface of the rock is tilted with the horizontal 

surface?  
 বশলোর স্তরোয়ন িল অনুভূবমে িযলর সযে কয কেোযণ কহযল থোযে িোযে বে িযল? 
8. What is it called when one of the limbs of the fold is dissected due to pressure?  
 চ্োযপর েোরযণ ভোাঁযজর কেোযনো এেটি িোহু বিবেন্ন হযয় কগযল এটিকে বে িযল?  
9. From what depth does the center of the earth begin? 

 পৃবথিীর কেন্দ্রমন্ডল শুরু হয় কেোন গভীরিো কথযে? 
10. The concept of ‘Paleomagnetism’ is related with which of the following? 

 ‘পুরোচু্ম্বেত্ব’ িোরণোটি বনযের  েোর সোযথ সেবেব ি?  

11. Which of the following concept is most relevant in the origin of the Himalayas? 
 বহমোলয় পিবযির উৎপবিযি বনযের কেোন িোরণোর প্রযয়োগ সিবোবিে প্রোসবেে?    
12. For what reason are the mid-oceanic ridges formed?  
 মিে মহোসোগীয় শশলবশরো গঠিি হয় কেোন েোরযণ? 
13. What is called if the large depression at the top of the volcano is ‘U’ shaped?  
 আযেয়বগবরর শীর্ব ভোযগর গহ্বর 'U' আেৃবির হযল িোযে বে িযল? 
14. Which is the significant volcano in India? 
 ভোরযির উযেখযযোগে আযেয়বগবর কেোনটি? 
15. What is the place directly above the surface of the hypocenter of the earthquake called? 
 ভূবমেযের কেযন্দ্রর কসোজোসুবজ ভূপৃযের ওপযরর স্থোনটিযে বে িযল? 
 


