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1. What was Von Thunen’s theory based on? 
 ভন থুননননর তত্ত্বটি কিনের উপর কভকি িনর কিল? 
2. In which theory do we get the concept of material index?  

 কিোন তনত্ত্ব আমরো দ্রব্য েূচনির (material index) ধোরণো পোই? 
3. What is the name of the temporary subsistence type agricultural system in India? 

 ভোরনত অস্থোয়ী জ়ীকব্িোকনব্বোহ কভকিি িৃকি ব্যব্স্থো কি নোনম পকরকচত? 
4. What is the name of the impure iron that looks like the jhama brick?  

 ঝোমো ইনের মত কেখনত িম কভজোলযুক্ত কলোহোর নোম ি়ী? 
5. In which country is the Tokyo-Yokohama industrial region located? 

 কেোকিও- ইনযোনিোহোমো কিল্পোঞ্ছলটি কিোন কেনি অব্কস্থত? 
6. The Rurh industrial region of India is compared to similar industrial region in which country?  

 ভোরনতর রুঢ় কিল্পোঞ্চলটি কিোন কেনির এিই ধরনণর কিল্পোঞ্চল-এর েোনথ তুলনো িরো হয?  
7. Which is the most recognized motor manufacturing center in the world?  

 কব্নের েব্বোকধি স্ব়ীিৃত কমোের উৎপোেন কিন্দ্র কিোনটি?  
8. Which city is known as the ‘Manchester of India’?  

 কিোন িহরটি ‘ভোরনতর মযোননচস্টোর’ নোনম পকরকচত?  
9. Which of the following is the example of ‘foot loose’ industry? 

 কননচর কিোনটি ‘foot loose’ কিনল্পর উেোহরণ?  
10. Which industry is known as ‘Sunrise industry’ in India? 

 ভোরনত কিোন কিল্প ‘উে়ীযমোন কিল্প’ নোনম পকরকচত?  
11. Which of the following is the largest oil field of India? 

 ভোরনতর ব্হৃিম ততলনেত্র ন়ীনচর কিোনটি?  
12. Which of the following is called the ‘backbone of modern industry’ in India?  

 ন়ীনচর কিোনটিনি ভোরনত ‘আধুকনি কিনল্পর কমরুেণ্ড’ ব্লো হয?  
13. Who first conducted the ‘systematic land classification analysis’ in 1950?  
 1950 েোনল প্রথম কি ‘পদ্ধকতগত জকমর কেকণকব্নযোে কব্নেিণ’ িনরকিনলন?  

14. What is the name of the line connecting points of equal transport cost? 

 েমোন পকরব্হন ব্যনযর পনযন্টগুকলর েংনযোগিোর়ী লোইন-এর নোম কি?  
15. In which theory is the concept of maximizing profits found? 

 কিোন তনত্ত্ব মুনোফো েব্বোকধিিরনণর ধোরণোটি পোওযো যোয?  
 


