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1. বর্তমাগন ভারগর্র জনসংখ্যা নীতর্র (2000) স্লা ান

উঃ 74.04% ।

তি?
উঃ হাম স্ া হামারা স্ া।

11. “An Essay on the Principle of Population”নামি জনসংখ্যা তবেয়ি বইতি িার স্লখ্া?

2. স্ি প্রথম 'Demography' শব্দতি বযবহার িগরন?

উঃ িমাস রবািত মযালথাস।

উঃ 1962 সাগল জন গ্র্যান্ট 'Demography' শব্দতি বযবহার
িগরন।

12. The Population Problem: A Study in
Evalution-গ্র্ন্থতি িার রতির্?

3. স্ি প্রথম জনতববর্তন র্ত্ত্ব (Demographic

উঃ সযানডাসত।

Transition Model) -এর িথা বগলন?
উঃ 1929 সাগল Thompson প্রথম জনতববর্তন র্গত্ত্বর

13. “স্র্ বযতক্ত স্ত্রীর ভরণগপােণ িালাগর্ অক্ষম র্ার সন্তান

িথা বগলন।

উৎপা ন িরা উতির্ নয়”-এই বক্তবযতি স্িান নবয
মযালথাসীয় তিন্তাতবগ র?

4. "Studies in Demography” গ্র্ন্থতি িার স্লখ্া?

উঃ J. S. Mill

উঃ S.C.Srivastava
14. “স্র্ জনসংখ্যা দ্বারা জীবনর্াত্রার মান সগবতাচ্চ স্তগর
5. ভারগর্ জনসংখ্যা ভূ গ াগলর পতথিৃৎ িাগি বলা হয়?

থাগি র্াগি বগল িাময জনসংখ্যা” উতক্ততি িার?

উঃ অধ্যাপি গুরগ ব তসং স্ াসাল।

উঃ স্ি. ই. স্বাউতডং।

6. ভারগর্ প্রথম িগব আ মশুমাতর হয়?

15. "Human Resource" শব্দতি স্ি প্রথম বযবহার

উঃ 1871 সাগল। স্বাধ্ীন ভারগর্ প্রথম আ মশুমাতর হয়

িগরন ?

1951 সাগল।

উঃ আগমতরিান অথতনীতর্তব John Rogers Commons
1893 সাগল "Human Resource" শব্দতি প্রথম বযবহার

7. িাময জনসংখ্যা র্গত্ত্বর প্রবক্তা স্ি?

িগরন।

উঃ অধ্যাপি এডউইন িযানান।
16. "Human Capital" ধ্ারনার প্রবক্তা স্ি ?
8. 2011 সাগলর আ মশুমাতর অনু সাগর ভারগর্ তলঙ্গানু পার্

উঃ স্কতিশ অথতনীতর্তব Adam Smith "Human

ির্?

Capital" ধ্ারনার প্রবক্তা।

উঃ 1000:940 (প্রতর্ হাজার পুরুগে 940 জন মতহলা)।
17. "India's Human Resources" এর স্লখ্ি স্ি ?
9. 2001-2011 সাল পর্তন্ত ভারগর্ জনসংখ্যা বৃ তির হার

উঃ Subrahmanyan Chandrasekhar,1944 সাগল।

ির্?
18. ভারগর্র িৃতেগক্ষগত্র স্িান ধ্রগনর স্বিারত্ব স্ খ্া

উঃ 17.64% ।

র্ায়?
10. 2011 সাগলর জন ণনা অনু র্ায়ী ভারগর্র সাক্ষরর্ার

উঃ ছদ্ম স্বিারত্ব।

হার ির্?
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19. "100 Smart Cities Mission” িগব িালু িরা হয়?

উঃ যালতপন, 1918 সাগল প্রথম ‘রারবান’ িথাতি বযবহার

উঃ 25 স্শ জুন 2016 সাগল।

িগরন।

20. JL No িী?

29. "All religions in India have been called the

উঃ Jurisdiction List Number

Dharma" উতক্ততি িার ?
উঃ আগমতরিান তহন্দু তশক্ষি David Frawley এর।

21. Primate City ধ্ারণা স্ি স্ ন?
উঃ মািত স্জফারশন ১৯৩৯ সাগল প্রাইগমি তসতির ধ্ারণা

30. অথতননতর্ি তবপর্তগয়র ফগল স্িান ধ্রগনর স্বিারত্ব

স্ ন।

স্ খ্া র্ায়?
উঃ িক্রািার স্বিারত্ব।

22. "Cultural Lag" শগব্দর প্রবক্তা স্ি ?
উঃ আগমতরিান সমাজর্াতত্বি William Fielding

31. জনসংখ্যা বৃ তির 'ধ্নাত্মি প্রতর্গরাধ্' ধ্ারণার প্রবক্তা

Ogburn 1922 সাগল প্রিাতশর্ র্ার "Social change

স্ি?

with respect to culture and original nature"

উঃ মযালথাস।

নামি স্লখ্ এ "Cultural Lag" শগব্দর প্রবর্তন িগরন।
32. জনসংখ্যা সম্পতিতর্ তব যাগি তি বগল?
23. "The Changing Focus of Differential

উঃ জনসংখ্যার্ত্ত্ব।

Fertility Research" নামি প্রবন্ধতি িার স্লখ্া ?
উঃ C.F Westolf

33. জনতবগফারগণর ফলাফল প্রথম স্ি বযাখ্যা িগরন?
উঃ মযালথাস।

24. স্ াষ্ঠীবি জনবসতর্ ঠগনর তভতি র্ এিি তি ?
উঃ হযামগলি বা পল্লীপাড়া I

34. উন্নর্ জায় া স্থগি িম উন্নর্ জায় ায় পতরব্রাজনগি
তি বগল?

25. 2011 সাগলর জন ননা অনু র্ায়ী ভারগর্র স্মাি

উঃ স্ফরৎ পতরব্রাজন।

মহান গরর সংখ্যা ির্ ?
উঃ 53 তি।

35. 'Boat People' বলগর্ স্িাথািার পতরব্রাজনগ র
স্বাঝায়?

26. "A Geography of Population" গ্র্ন্থতির স্লখ্ি

উঃ তভগয়র্নাম স্থগি থাইলযান্ড।

স্ি?
উঃ Trewartha,(1969)।

36. জনতববর্তগনর স্িান পর্তাগয় জনতবগফারণ স্ খ্া র্ায়?
উঃ তদ্বর্ীয় পর্তাগয়।

27. পতরব্রাজন সংক্রান্ত 'Everett S. Lee'-এর র্ত্ত্বতি নাম
তি?

37. 'Population Bomb' বইতির রিতয়র্া স্ি?

উঃ "আিেতণ ও তবিেতণ" র্ত্ত্ব (1969)।

উঃ পল এনতরি।

28. ‘Rurban’ শব্দতি প্রথম স্ি বযাবহার িগরন?
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38. জনসংখ্যার 'Single Tax Theory' -র প্রবক্তা স্ি?

49. স্িান বছরগি ভারগর্র ইতর্হাগস 'Great Divided in

উঃ স্হনতর িাজত।

the Demography' বলা হয়?
উঃ 1921 সাল।

39. পৃ তথবীর সবতাতধ্ি জনবহুল দ্বীপ স্িানতি?
উঃ আইসলযান্ড।

50. Radiant City ধ্ারণার প্রবক্তা স্ি?
উঃ Le Corbusier

40. শহগরর এিগিতিি মর্বা র্গত্ত্বর স্ক্ষগত্র 'V' -এর
অথত তি?

©Mission Geography India

উঃ প্রবজন।

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

41. মানব িলযাণ অথতনীতর্র জনি িাগি বলা হয়?
উঃ অযাডাম তিথ।

MGI SLST GEOGRAPHY ONLINE
COACHING

42. ন রায়গনর িরম পর্তায়গি তি বলা হয়?
উঃ স্নগক্রাপতলস।
43. 2011 সাগলর জন ণনা িতমশগনর প্রধ্ান স্ি তছগলন?
উঃ িি স্মৌতল।

বিশদে জানদে য াগাদ াগ করুন
9735337699/8640890159
(WhatsApp)

44. উন্নয়নশীল স্ শগুতলর বয়স তলঙ্গ তপরাতমগডর আিৃতর্
স্িমন?
উঃ র্ীক্ষ্ণ শীেত তপরাতমড।

☞ িেতমান MGI SLST Geography

45. পতরব্রাজন সংক্রান্ত অতভিেতজ মগডগলর উদ্ভাবি স্ি?
উঃ তরতল।
46. মানবীয় ভূ গ াগলর জনি বলা হয় স্িান ভূ গ ালতব

Online Coaching এর সেসয সংখ্যা 250+
আপবনও টবপক বিবিক আদ াচনার সু দ াগ
বনদে পাদরন।

স্ি?
উঃ তভ াল- য-লা-ব্লাগশ।
47. সামাতজি কিশির্া র্গত্ত্বর জনি স্ি?
উঃ ু ুঁম।
48. গ্র্ামীণ তরগের জনয স্ি 'PURA' মগডলতি গ্র্হণ
িগরন?
উঃ ডঃ এতপগজ আব্দু ল িালাম।
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MGI SLST GEOGRAPHY ONLINE

☞ বিজ্ঞবি আসদে, বকন্তু োর অদপক্ষায় িদস না

COACHING

রাখ্দে এিং িযাস্ত সমদয়ও চুবপসাদর বনদজর প্রস্তুবে

(প্রস্তুতর্র তনখ্ুর্
ুঁ পতরিল্পনা)
******************************
MGI প্রথম আরম্ভ িগরগছ তসগলবাস অনু র্ায়ী িতপি তভতিি
আগলািনা, এর পূ গবত এরিম প্রগিষ্টা সম্ভবর্ঃ স্নই । তবতভন্ন

বাজার িলতর্ বই লক্ষয িরগল স্ খ্া র্ায় স্সখ্াগন এি
এিতি তবেগয়র উপর 400 স্থগি 500 এর মগর্া প্রগনাির,

যেদক SLST Geography যে বনদজদক এবগদয়
পিত শৃ ঙ্খ ািদ্ধ িাদি চাব দয় য দে এক অননয
বিকল্প উপায় MGI SLST GEOGRAPHY ONLINE
COACHING. বনবেতষ্ট দক্ষয বনখ্ুুঁে প্রস্তুবের জনযই
MGI এর এই ঐকাবিক পবরকল্পনা।
☞ অিদে া না কদর একটু এবগদয় োকাই িাদ া।

তিছু mcq ইর্যাত আগলািনা িরা হগয় থাগি এবং তবতভন্ন

☞ প্রদয়াজনীয়ো অনু ায়ী সম্ভািনা মাদনই "MGI SLST GEOGRAPHY

প্রন ঘুগরতফগর এগস র্ায় । িতপি তভতিি স্িান তনত তষ্ট

ONLINE COACHING"

সীমাগরখ্া স্র্া থাগিই না এমনতি স্িান প্রন স্িান
িতপগির র্াও স্বাঝা মুশতিল হগয় পগড় । এই সমস্ত ভ্রাতন্ত

Membership Now

ূ র িগর এগিবাগর িতপি ধ্গর ধ্গর প্রগনািগর আগলািনা
িলগছ MGI SLST GEOGRAPHY ONLINE COACHING
এ । সাগথ মি স্িস্ট । শীঘ্রই পুগরা প্রতক্রয়াতি বই আিাগর
প্রিাতশর্ হগব তিন্তু র্া সু ধ্ুমাত্র MGI SLST
GEOGRAPHY ONLINE COACHING এর স সযগ র
মগধ্যই সীমাবি থািগব ।

☞ টবপক অনু ায়ী পড়ুন এিং বনদজদক য দকান
পবরবিবের জনয প্রস্তুে করুন।

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

Google Search
‘MGI PRIME MEMBERSHIP’

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

☞ িেতমান MGI SLST Geography
Online Coaching এর সেসয সংখ্যা 300+
আপবনও টবপক বিবিক আদ াচনার সু দ াগ
বনদে পাদরন।

বিশদে জানদে য াগাদ াগ করুন
9735337699/8640890159
(WhatsApp)
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COACHING
(প্রস্তুতর্র তনখ্ুর্
ুঁ পতরিল্পনা)
******************************
সামবিক পবরকল্পনা

টবপক বিিাগ বনম্নরূপ
1. Geotectonic :- 8 বট টবপক
2. Geomorphology :- 14 বট টবপক

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

যমাট টবপক ➡ 146

3. Geographical Thought :- 8 বট টবপক
4. Climatology :- 16 বট টবপক

যমাট SAQ প্রদনাির ➡ 146X50 = 7,300 (NO
REPEAT)

5. Biogeography :- 14 বট টবপক
6. Environment Geography. :- 14 বট টবপক

যমাট MOCK TEST ➡ 50 [11 বট বিষয় বিবিক
(প্রন োকদি 30 বট কদর) এিং 39 বট সামবিক
(প্রন োকদি 55 বট কদর); সমস্ত প্রন MCQ TYPE;
যমাট প্রদনাির 330+2,145 = 2,475]

7. Economic Geography :- 20 বট টবপক
8. Human Geography :- 14 বট টবপক
9. Regional Geography of India :- 20 বট টবপক

SAQ ও MCQ সে যমাট প্রদনাির
➡ 7,300+2,475 = 9,775

10. Oceanography :- 08 বট টবপক
11. Cartography :- 10 বট টবপক

(NO REPEAT, ZERO ERROR)

িেতমান সেসয সংখ্যা 300+ ; আপবন
এখ্দনা ু ক্ত েদয় না োকদ

ু ক্ত েদে

পাদরন MGI SLST GEOGRAPHY
ONLINE COACHING এ।
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