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Topic-13 
STEEL INDUSTRY OF INDIA  

 
1. ল োহ-ইস্পোত উৎপোদনে বিনে ভোরনতর স্থোে বিরূপ ?  
উঃ 2018 এর তথ্য অেুযোয়ী ল োহ-ইস্পোত উৎপোদনে বিনে 
ভোরনতর স্থোে বিতীয় (প্রথ্ম চীে; উৎপোদে :- 928 বমব য়ে 
লমবিি টে) । World Steel Association 2019 এর 
তথ্য অেুযোয়ী ভোরত িততমোনে 106.5 বমব য়ে লমবিি টে 
ল োহ-ইস্পোত উৎপোদনে সক্ষম ।  
 
2. ভোরনত মূ তঃ িয় প্রিোর ল োহ-ইস্পোত বিল্প রনয়নে ?  
উঃ দুই প্রিোর; যথ্োঃ Major steel plants (50 বটর 
অবিি) এিং Mini steel plants (প্রোয় 650 বট) ।  
 
3. ভোরত স্পঞ্জ আয়রে উৎপোদনে বিনে িত তম ?  
উঃ ভোরত স্পঞ্জ আয়রে উৎপোদনে বিনে প্রথ্ম স্থোে 
অবিিোর িনর, ভোরনত বিনের 20 িতোংি স্পঞ্জ আয়রে 
উৎপোবদত হয় ।  
 
4. ভোরনত মোথ্োবপেু ইস্পোত িযিহোনরর পবরমোে িত ?  
উঃ ভোরনত মোথ্োবপেু ইস্পোত িযিহোনরর পবরমোে 69 লিবি 
। মোথ্োবপেু ইস্পোত িযিহোনর ভোরত বিনে চীে ও আনমবরিো 
যুক্তরোনের পর তৃতীয় স্থোে অবিিোর িনর ।  
 
5. লিোে সময় লথ্নি ভোরনতর ল োহ-ইস্পোত বিনল্প 100% 
Foreign Direct Investment (FDI) এর সূচেো হয় ?  
উঃ National Steel Policy 2017 অেুযোয়ী ভোরত 
সরিোর ল োহ-ইস্পোত বিনল্প 100% Foreign Direct 
Investment (FDI) এর সূচেো িনর ।  
 
6. ভোরনতর লিোে রোিয বি  উৎপোদনে প্রথ্ম স্থোে 
অবিিোর িনর ?  
উঃ িোৎসবরি প্রোয় 18 বমব য়ে টে ইস্পোত উৎপোদে িনর 
ওবিিো ভোরনত প্রথ্ম স্থোে অবিিোর িনর । এখোেিোর 

লরৌরনিল্লো, ঝোরসুগুডো, িব ঙ্গ েগর, লিেিোেো  লিন্দ্র গুন ো 
লথ্নি মূ তঃ অবিি ইস্পোত উৎপোদে িরো হয় । যোর 
িোৎসবরি পবরমোে প্রোয় 12 বমব য়ে টে ।  
 
7. ভোরনত লিোে সময় পযতন্ত ল োহ-ইস্পোত বিল্প  োইনসন্স 
বিহীে ও বেয়ন্ত্রণ মুক্ত বে  ?  
উঃ যথ্োক্রনম 1991 ও 1992 পযতন্ত ।  
 
8. লিোে সময় ভোরনত ল োহ-ইস্পোত বিনল্পর সূচেো হয় ?  
উঃ ভোরনত 1830 সোন  লিোবিয়ো মোিতো  বহথ্, ইি ইবিয়ো 
লিোম্পোবের অথ্ত সহনযোবগতোয় লপোটতনেোভো লত আিুবেি 
িোরোয় ল োহ-ইস্পোত লিন্দ্র গনি ওনে । পরিততী লক্ষনে 
1833 এ উত্তর অিতনট এিং 1853 সোন  পোল্লোনম আনরো 
দুবট লিন্দ্র গনি ওনে । 1867 সোন  ঐ িোরখোেোগুব  সমূ্পণত 
রূনপ িন্ধ িনর লদওয়ো হয় ।  
 
9. লিোথ্োয় িখে ভোরনতর সফ  ল োহ-ইস্পোত িোরখোেো 
গনি ওনে ?  
উঃ 1870-74 সোন  পবিমিনঙ্গর িিতমোে লি োর িু বট লত 
James Erskine এর প্রনচিোয় Bengal Iron Works 
িোরো ভোরনতর প্রথ্ম সফ  ল োহ-ইস্পোত িোরখোেো গনি 
ওনে ।  
 
10. ভোরনতর িৃহত্তম ল োহ-ইস্পোত বিল্প লিোেবট ?  
উঃ ভোরনতর িৃহত্তম ল োহ-ইস্পোত বিল্পবট হন ো টোটো 
আয়রে এণ্ড বি  লিোম্পোবে (Tata Iron and Steel 
Company - TISCO) বিল্প লক্ষেবট 1907 সোন  
িোমনসদিী টোটোর উনদযোনগ তৎিো ীে বিহোর এিং িততমোে 
ঝোিখণ্ড রোনিযর বসংভূম লি োর িোমনসদপুনর (সোিবচ) লত 
খরিোই ও সুিণত লরখো েদীর সঙ্গমস্থন  লিসরিোবর ভোনি 
গনি ওনে ।  
 
11. TISCO বিল্প সংস্থোর প্রিোে উৎপোবদত দ্রিয বিবি ?  
উঃ TISCO বিল্প সংস্থোর প্রিোে উৎপোবদত দ্রিযগুব  হন ো :- 
i. বপগ ল োহ লথ্নি এবসড ইস্পোত,  ii. িবেে বি ,  iii. 
সংির ইস্পোত এিং iv. বপগ আয়রে ইতযোবদ ।  
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12. TISCO বিল্প সংস্থোর উৎপোদে ক্ষমতো বিরূপ ?  
উঃ িততমোনে টোটো আয়রে এণ্ড বি  লিোম্পোবের িোবষতি 
উৎপোদে ক্ষমতো প্রোয় 27 বমব য়ে টে । টোটো তোর 
উৎপোদে ক্ষমতো িোবিনয় 2025 পযতন্ত 30 বমব য়ে টনে 
বেনয় যোওয়োর  ক্ষযমোেো লরনখনে ।  
 
13. বিনের বিতীয় িৃহত্তম লভৌনগোব িভোনি বিবচেযময় 
বিেযস্ত ইস্পোত উৎপোদে সংস্থোর েোম বি ?  
উঃ টোটো আয়রে এণ্ড বি  লিোম্পোবে, লিোম্পোবেবট পোাঁচবট 
মহোনদনির প্রোয় 50 বট লদনি েবিনয় রনয়নে ।  
 
14. Indian Iron and Steel Company, Burnpur 
(IISCO) িখে স্থোবপত হয় ?  
উঃ Indian Iron and Steel Company 1918 সোন  
Martin Burn group এর প্রনচিোয় পবিমিনঙ্গর িিতমোে 
(িততমোে পবিম িিতমোে) লি োর িোেতপুর-িু বট-হীরোপুর 
অঞ্চন  লিসরিোবর ভোনি গনি ওনে । িততমোনে এবট (1972 
সোন র িু োই লথ্নি) SAIL েোমি রোেোয়ত্ত সংস্থোর অিীে 
পবরচোব ত হয় ।  
 
15. IISCO এর উৎপোদে ক্ষমতো বিরূপ ? 
উঃ SAIL এর (4 March, 2017) তথ্য অেুযোয়ী িততমোনে 
IISCO এর উৎপোদে ক্ষমতো প্রোয় িোৎসবরি 2.5 বমব য়ে 
টে ।  
 
16. Steel Authority of India Limited (SAIL) িখে 
গবেত হয় ?  
উঃ ভোরনতর প্রথ্ম এিং বিনের বিতীয় স্থোেোবিিোরী ল োহ-
ইস্পোত উৎপোদি সংস্থো Steel Authority of India 
Limited এর আত্মপ্রিোি ঘনট 1973 সোন র 24 লি 
িোেুয়োবর । এর পূনিত সংস্থোবট Hindustan Steel 
Limited েোনম অবভবহত হনতো যো স্থোবপত হনয়বে  1954 
সোন র 19 লি িোেুয়োবর । সংস্থোবটর িততমোে লচয়োরমযোে 
অেী  িুমোর লচৌিুরী ।  
 

17. Hindusthan Steel Limited (Rourkella) িখে 
স্থোবপত হয় ? 
উঃ ওবিিোর সুন্দরগি লি োর লিো িোতো-েোগপুর লর  
 োইে িরোির লরৌরনিল্লোয় বিতীয় পঞ্চিোবষতিী পবরিল্পেো 
িোন  1959 সোন  িোমতোবের ফোমত, কু্রপস ও লডমোগ 
লিোম্পোবের িোবরগরী সহোয়তোয় সরিোরী উনদযোনগ ব্রোহ্মণী 
েদীর িোম তীনর ল োহ-ইস্পোত বিল্পবট গনি ওনে ।  
 
18. Hindusthan Steel Limited (Durgapur Steel 
Plant) িখে স্থোবপত হয় ? 
উঃ পবিমিনঙ্গর িিতমোে লি োর দুগতোপুনর দোনমোদর েনদর 
উভয় তীনর বিতীয় পঞ্চিোবষতিী পবরিল্পেো িোন  যুক্তরোনের 
আবথ্তি এিং বব্রবটি িোবরগরী সহোয়তোয় ি িোতোর 190 
বিঃবমঃ উঃ-পবিনম সরিোরী ভোনি Durgapur Steel 
Plant স্থোবপত হয় । লিন্দ্রবট 1956 সোন  গনি ওনে এিং 
1962 লথ্নি উৎপোদে আরম্ভ িনর ।  
 
19. Visveswaraya Iron and Steel Limited,  
Bhadrabati (VISL) িখে স্থোবপত হয় ? 
উঃ িেতোটি রোনিযর বসনমোগো লি োর মহীশুনর ভদ্রো েদীর 
তীনর ভদ্রোিতীনত 1923 সোন  যুক্তরোনের M/So Peri 
and Marshall Com. র তত্বোিিোনে মহীশুর আয়রে এণ্ড 
বি  ব বমনটড েোনম গনি ওনে ।  
পনর ইবঞ্জবেয়োর ডঃ বিনেস্বরোইয়োর েোনম িোরখোেোবটর 
েোমিরণ িরো হয় Visveswaraya Iron and Steel 
Limited. 1962 সোন  িোরখোেোবটর িোবয়ত্বভোর ভোরত 
সরিোর গ্রহণ িনর ।  
 
20. Bhilai Steel Plant (BSP) িখে স্থোবপত হয় ? 
উঃ বিতীয় পঞ্চিোবষতিী পবরিল্পেোিোন  েবত্তিগি রোনিযর 
দুগত লি োয় বভ োই লত দবক্ষণ-পূিত লরন র ি িোতো-মুম্বোই 
 োইে এিং িোতীয় সিিপনথ্র উপর রোবিয়োে িোবরগরী 
এিং আবথ্তি সহোয়তোয় সরিোরী উনদযোনগ ভোরনতর িৃহত্তম 
এিং এবিয়োর তৃতীয় িৃহত্তম ল োহ-ইস্পোত বিল্প রূনপ 
বভ োই লিন্দ্র গনি ওনে ।  
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21. Bokaro Steel Limited,  Bokaro (BSL) িখে 
স্থোবপত হয় ? 
উঃ তৎিো ীে বিহোনরর লিোিোনরো ও দোনমোদর েদীর বম ে 
স্থন  (িততমোনে) ঝোিখণ্ড রোনিযর হোিোরীিোগ লি োর 
লিোিোনরোনত চতুথ্ত পঞ্চিোবষতিী পবরিল্পেোয় লসোবভনয়ত 
ইউবেয়নের সহনযোবগতোয় সরিোরী উনদযোনগ গনি ওনে এিং 
অনটোির 1972 লথ্নি উৎপোদে আরম্ভ িনর ।  
 
22. Salem Steel Plant,  Salem (SSP) িখে স্থোবপত 
হয় ? 
উঃ চতুথ্ত পঞ্চিোবষতিী পবরিল্পেোিোন  লদনির ইস্পোত 
ি নয়র িোইনর রোস্ট্রোয়ত্ব লক্ষনে তোবম েোিুর সোন নম 
সোন ম বি  প্লোন্ট গনি ওনে । লিন্দ্রবট 1982 এর মোচত 
লথ্নি উৎপোদে আরম্ভ িনর ।  
 
23. Valacharabhu Steel Plant,  
Bishakhapattanam (VSP) িখে স্থোবপত হয় ? 
উঃ অন্ধ্রপ্রনদনির বিিোখোপত্তেনম বিিোখোপত্তেম সমুদ্র 
িন্দরনি লিন্দ্র িনর লসোবভনয়ত ইউবেয়নের বতয়োই 
লপ্রোনমক্সনপোটত লিোম্পোবের িোবরগরী সহোয়তোয় চতুথ্ত 
পবরিল্পেো িোন  (1972) এর বভবত্তপ্রস্তর স্থোবপত হয় এিং 
অষ্টম পবরিল্পেো িোন  1992 এ িোবতর উনযযনিয উনমোচে 
িরো হয় । িোরখোেোবট 1993-94 লথ্নি সমূ্পণত উৎপোদে 
আরম্ভ িনর ।  
 
24. Vijaynagar Steel Plant : Jindal Vijaynagar 
Steel Limited (JVSL) িখে স্থোবপত হয় ? 
উঃ িেতোটনির লি োরী লি োর তুঙ্গভদ্রো ি োিোনরর দবক্ষনণ 
হসনপনটর িোনে টোেতোগন  বিন্দো  লগোষ্ঠীর তত্বোিিোনে 
1971 সোন  লিন্দ্রবট স্থোবপত হয় ।  
 
25. ভোরনতর পোিব ি লসটনর প্রথ্ম সংযুক্ত ইস্পোত বিল্প 
লিন্দ্রবটর েোম বি ?  
উঃ HSL এর Rourkela Steel Plant (RSP) ভোরনতর 
পোিব ি লসটনর প্রথ্ম সংযুক্ত ইস্পোত বিল্প লিন্দ্র ।  
 

26. SAIL এর অন্তগতত  integrated steel plants গুব  
বিবি ?  
উঃ SAIL এর অন্তগতত  integrated steel plants গুব  
হন ো :- Bhilai (Chattisgarh), Rourkela (Orissa), 
Durgapur (West Bengal), Bokaro (Jharkhand) 
এিং Burnpur (West Bengal). 
 
27. SAIL এর অন্তগতত বতেবট Alloy Steels Plants 
বিবি ?  
উঃ SAIL এর অন্তগতত বতেবট Alloy Steels Plants হন ো 
:- Alloy Steels Plant at Durgapur (West Bengal), 
Salem Steel Plant at Salem (Tamil Nadu) এিং 
Visvesvaraya Iron and Steel Plant at 
Bhadravati (Karnataka)  
 
28. SAIL এর অন্তগতত প্রিোে সংস্থোগুব  বিবি ?  
উঃ ল োহ-ইস্পোত বিনল্পর উন্নবত সহ আেুষবঙ্গি বিষয়ি 
তত্বোিিোনের িেয SAIL এর 7 বট লিন্দ্রীয় সংস্থো িোি িনর 
থ্োনি; এগুব  হন ো  A. Research and Development 
Centre for Iron and Steel (RDCIS), B. Centre for 
Engineering and Technology (CET), C.  
Management Training Institute (MTI), D. 
Central Coal Supply Organisation (CCSO), E. 
Raw Materials Division (RMD),  F. Environment 
Management Division (EMD) এিং G. 
Maharashtra Elektrosmelt Ltd. 
 
29. Research and Development Centre for Iron 
and Steel (RDCIS) িখে স্থোবপত হয় ?  
উঃ SAIL িোরো 1972 সোন  RDCIS স্থোবপত হয় । এর 
সদরদপ্তর ঝোিখনণ্ডর রোাঁবচ লত অিবস্থত ।  
 
30. SAIL অিীেস্থ Centre for Engineering and 
Technology (CET) িখে স্থোবপত হয় ?  
উঃ 1982 সোন , সংস্থোবটর সদরদপ্তর রোাঁবচ লত অিবস্থত ।  
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31. SAIL অিীেস্থ Central Coal Supply 
Organisation (CCSO) এর সদরদপ্তর লিোথ্োয় অিবস্থত ?  
উঃ ঝোিখনণ্ডর িেিোনদ ।  
 
32. SAIL অিীেস্থ Environment Management 
Division (EMD) এর সদরদপ্তর লিোথ্োয় অিবস্থত ?  
উঃ পবিমিনঙ্গর ি িোতোয় ।  
 
33. ভোরনতর প্রথ্ম স্পঞ্জ আয়রে িোরখোেো লিোথ্োয় স্থোবপত 
হয় ?  
উঃ 1981 সোন  অন্ধ্রপ্রনদনির লিোেোগুদোনমর বেিট 
পো ভোেেো লত লিসরিোরী লক্ষনে .The Sponge Iron 
India Limited েোমি িোরখোেো বট গনি ওনে ।  
 
34. ভোরনতর লিোে রোনিয সিতোবিি সংখযি স্পঞ্জ আয়রে 
িোরখোেো গনি উনেনে ?  
উঃ সিতোবিি সংখযি স্পঞ্জ আয়রে িোরখোেো গনি উনেনে 
ওবিিো লত । এখোনে 107 বট স্পঞ্জ আয়রে িোরখোেো 
অিবস্থত যোর মনিয সিতোবিি সংখযি (47 বট) িোরখোেো গনি 
উনেনে Sundergarh লি োয় । এেোিো অেযোেয লি োর 
মনিয Keonjhar (20), Jharsuguda (13), sambalpur 
(10), Jajpur (5), Dhenkanal (4), Cuttack (4), 
Angul (3) and Mayurbhanja (1) স্পঞ্জ আয়রে 
বিনল্পর বিিোি ঘনটনে ।  
 
35. ভোরনতর প্রথ্ম সমুদ্র উপিূ িততী সমবিত বি  প্লযোন্ট 
লিোেবট ?  
উঃ Rashtriya Ispat Nigam Limited- 
Visakhapatnam Steel Plant ভোরনতর প্রথ্ম সমুদ্র 
উপিূ িততী সমবিত বি  প্লযোন্ট । এবট স্থোবপত হয় 1982 
সোন  ।  
 
36. লিোে সময় SAIL মহোরত্ন সংস্থো বহসোনি বিনিবচত হয় 
?  
উঃ 2010 সোন র 19 লি লম ভোরত সরিোর SAIL সহ 
চোরবট সংস্থো লি মহোরত্ন সংস্থো বহসোনি সম্মোবেত িনর । 

অেযোেয সংস্থো গুব  হন ো Indian Oil Corporation 
Limited, NTPC Limited এিং  Oil & Natural Gas 
Corporation Limited. 
 
37. ভোরনতর িৃহত্তম এিি স্থোবেি (single location) 
Greenfield Steel Project বট লিোথ্োয় অিবস্থত ?  
উঃ ওবিিোর িিপুর লি োর িব ঙ্গ েগনর 2200 এির 
িবমর উপর িোৎসবরি 6 বমব য়ে টে উৎপোদেক্ষম িৃহত্তম 
Greenfield Steel Project বট অিবস্থত । এবট গেে 
িনর টোটো লগোষ্ঠী ।  
 
38. Greenfield Site ি নত বি লিোঝোয় ?  
উঃ Greenfield Site ি নত লিোঝোয় লসই লভৌনগোব ি 
লক্ষেনি যো সম্ভোিেোপূণত হন ও বিবভন্ন িোরনণ িোরখোেো 
স্থোপে িো িোবণবিযি বিিোনির বদি লথ্নি অবিিবিত 
অিস্থোয় রয়নে । লযমেঃ পবিমিনঙ্গর হুগব  লি োর বসঙু্গর 
।  
 
39. SAIL লিোে লিোে রোনিয Greenfield Steel Project 
স্থোপনের প্রস্তোি িনরনে ?  
উঃ SAIL, RINL এিং NMDC সবম্মব তভোনি েত্তীসগন়ের 
িোস্তোনর, ঝোিখনণ্ডর বচবরয়ো, ওবিিোর লিওেঝি এিং 
িেতোটনি এই চোরবট রোনিয 24 বমব য়ে টে ইস্পোত 
উৎপোদনের  ক্ষযমোেো বেনয় চোরবট Greenfield Steel 
Project স্থোপনের প্রস্তোি িনরনে ।  
 
40. লিোে সংস্থো প্রথ্ম ভোরনত Alloy Steel Plant এর 
সূচেো িনর ?  
উঃ 1965 সোন র িোেুয়োরী লত Hindustan Steel 
Limited (িততমোনে SAIL) দুগতোপুনর ভোরনতর প্রথ্ম Alloy 
Steel Plant এর সূচেো িনর ।  
 
41. কু্ষদ্র ইস্পোত বিল্প (Mini Steel Plant) ি নত বি 
লিোঝোয় ?  
উঃ লযসি ইস্পোত িোরখোেোয় বিদুবতে চুবল্লর সোহোনযয 10 
হোিোর টে লথ্নি 5  ক্ষ টে পযতন্ত ইস্পোত উৎপোদে িরো 
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হয় লসসি িোরখোেো বমবে বি  প্লোন্ট বহসোনি বিনিবচত হয় 
।  
 
42. ভোরনত িততমোনে কু্ষদ্র ইস্পোত বিল্প সংখযো িত ?  
উঃ 216 বটর লিবি ।  
 
43. ভোরনতর িত লমোট উৎপোদনের িত িতোংি উৎপোদে 
কু্ষদ্র ইস্পোত বিল্প লথ্নি আনস ?  
উঃ ভোরনতর এি তৃতীয়োংি ইস্পোত উৎপোবদত হয় কু্ষদ্র 
ইস্পোত বিল্প গুব  লথ্নি, যোর িোৎসবরি পবরমোে প্রোয় 12 
বমব য়ে টে ।  
 
44. ভোরনতর প্রথ্ম সোবরর পোাঁচবট কু্ষদ্র ইস্পোত বিনল্পর েোম 
ব খুে ।  
উঃ ভোরনতর প্রথ্ম সোবরর পোাঁচবট কু্ষদ্র ইস্পোত বিল্প হ  :- 
A. িেতোটনির The Vyasankere Plant of Sandur 
Manganese and Iron Ore Limited. B. মুম্বইনয়র 
The Mukund Iron and Steel Company, C. 
হোওিোর The National Iron and Steel Company 
and Guest Keen Williams, D. বিিোখোপত্তেনমর The 
Andhra Steel Corporation এিং E. লগোয়োর The Goa 
Dempo Pvt. Ltd. & The Salegaonkar Pvt. Ltd.  
 
45. Essar Steel লিোথ্োয় গযোস বভবত্তি স্পঞ্জ আয়রে 
িোরখোেো গনি তুন নে ?  
উঃ গুিরোনটর হোবিরো লত ।  
 
46. মিয ভোরনতর প্রিোে ইস্পোত লিন্দ্রবটর েোম বি ?  
উঃ বভ োই বি  প্লযোন্ট । দবক্ষণ ভোরনতর প্রিোে ইস্পোত 
লিন্দ্রবটর েোম িেতোটনির Visveswaraya Iron and 
Steel Limited,  Bhadrabati (VISL). 
 
47. "সমস্ত বিনল্পর লমরুদণ্ড" লিোে বিল্পনি ি ো হয় ?  
উঃ ল োহ-ইস্পোত বিল্পনি ।  
 

48. লিোে বিল্পোঞ্চ নি ভোরনতর রু়ে বহসোনি অবভবহত িরো 
হয় ?  
উঃ দুগতোপুর বিল্পোঞ্চ  লি ।  
 
49. লিোে পঞ্চিোবষতিী পবরিল্পেোয় সিতপ্রথ্ম ল োহ-ইস্পোত 
বিল্পনি লিসরিোরী িরনণর উনদযোগ লেওয়ো হয় ?  
উঃ েিম পঞ্চিোবষতিী পবরিল্পেো িোন  (1997-2002) ।  
 
50. ভোরতীয় ইস্পোনতর উৎপোদে িযয় আন্তিতোবতি লক্ষে 
অনপক্ষো িত িতোংি লিিী ?  
উঃ প্রোয় 160 িতোংি ।  

*************** 
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MGI SLST GEOGRAPHY ONLINE 
COACHING 

(প্রস্তুতির তিখ ুঁি পতরকল্পিা) 
****************************** 
MGI প্রথম আরম্ভ করররে তিরেবাি অি যায়ী টতপক তিতিক 
আরোচিা, এর পূরবে এরকম প্ররচষ্টা িম্ভবিঃ নিই । তবতিন্ন 
বাজার চেতি বই েক্ষ্য কররে নেখা যায় নিখারি এক 
একতট তবষরয়র উপর 400 নথরক 500 এর মরিা প্ররনাির, 
তকে  mcq ইিযাতে আরোচিা করা হরয় থারক এবং তবতিন্ন 
প্রন ঘ ররতিরর এরি যায় । টতপক তিতিক নকাি তিতেেষ্ট 
িীমাররখা নিা থারকই িা এমিতক নকাি প্রন নকাি 
টতপরকর িাও নবাঝা ম শতকে হরয় পরে । এই িমস্ত ভ্রাতি 
েূর করর এরকবারর টতপক ধরর ধরর প্ররনািরর আরোচিা 
চেরে MGI SLST GEOGRAPHY ONLINE COACHING 
এ । িারথ মক নটস্ট । শীঘ্রই প ররা প্রতিয়াতট বই আকারর 
প্রকাতশি হরব তকন্তু িা ি ধ মাত্র MGI SLST 
GEOGRAPHY ONLINE COACHING এর িেিযরের 
মরধযই িীমাবদ্ধ থাকরব । 

 

☞ টবপি অেুযোয়ী পিুে এিং বেনিনি লযনিোে 
পবরবস্থবতর িেয প্রস্তুত িরুে।  

******************************* 

☞ িততমোে MGI SLST Geography 
Online Coaching এর সদসয সংখযো 250+ 
আপবেও টবপি বভবত্তি আন োচেোর সুনযোগ 
বেনত পোনরে। 
 
 
 
 

 

 

☞ বিজ্ঞবপ্ত আসনে, বিন্তু তোর অনপক্ষোয় িনস েো 
লথ্নি SLST Geography লত বেনিনি এবগনয় 
রোখনত এিং িযোস্ত সমনয়ও চুবপসোনর বেনির প্রস্তুবত 
পিত িৃঙ্খ োিদ্ধ ভোনি চোব নয় লযনত এি অেেয 
বিিল্প উপোয় MGI SLST GEOGRAPHY ONLINE 
COACHING. বেবদতষ্ট  নক্ষয বেখুাঁত প্রস্তুবতর িেযই 
MGI এর এই ঐিোবন্তি পবরিল্পেো। 
 

☞  অিনহ ো েো িনর এিটু এবগনয় থ্োিোই ভোন ো।  
 
☞ প্রনয়োিেীয়তো অেুযোয়ী সম্ভোিেো মোনেই "MGI SLST GEOGRAPHY 
ONLINE COACHING" 
 

Membership Now 

 
https://www.missiongeographyindia.in/
mgi-slst-geography-prime-membership 
 

Google Search 
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(WhatsApp) 
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MGI SLST GEOGRAPHY ONLINE 

COACHING 
(প্রস্তুতির তিখ ুঁি পতরকল্পিা) 

****************************** 
সোমবগ্রি পবরিল্পেো 

 
********************************* 

 

লমোট টবপি ➡ 146 
 

লমোট SAQ প্রননোত্তর ➡ 146X50 = 7,300 (NO 
REPEAT) 

 
লমোট MOCK TEST ➡ 50 [11 বট বিষয় বভবত্তি 
(প্রন থ্োিনি 30 বট িনর) এিং 39 বট সোমবগ্রি 
(প্রন থ্োিনি 55 বট িনর); সমস্ত প্রন MCQ TYPE; 
লমোট প্রননোত্তর 330+2,145 = 2,475] 

 

SAQ ও MCQ সহ লমোট প্রননোত্তর  
➡ 7,300+2,475 = 9,775 

 
(NO REPEAT, ZERO ERROR) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

টবপি বিভোগ বেম্নরূপ 
 
1. Geotectonic :- 8 বট টবপি  
 
2. Geomorphology :- 14 বট টবপি 
 
3. Geographical Thought :- 8 বট টবপি 
 
4. Climatology :- 16 বট টবপি 
 
5. Biogeography :- 14 বট টবপি 
 
6. Environment Geography. :- 14 বট টবপি 
 
7. Economic Geography :- 20 বট টবপি 
 
8. Human Geography :- 14 বট টবপি 
 
9. Regional Geography of India :- 20 বট টবপি 
 
10. Oceanography :- 08 বট টবপি 
 
11. Cartography :- 10 বট টবপি 
 
 

িততমোে সদসয সংখযো 250+ ; আপবে 
এখনেো যুক্ত হনয় েো থ্োিন  যুক্ত হনত 
পোনরে MGI SLST GEOGRAPHY 
ONLINE COACHING এ। 
 

http://www.missiongeographyindia.in/
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