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Mission Geography India 
-:ভূগ োগের নতুন নক্ষত্র:- 

 সবোর জনয সবোর পোগে সবসময় 
 

MEMBERSHIP FORM 

 
‘মিশন মিওগ্রামি ইমিয়া’ পমিকা (মিিামিক) ননওয়ার িনয িদিযপদ গ্রহননর িিম: 
প্রমি 
মনবন্ধীকরণ আমিকামরক 
মিশন মিওগ্রামি ইমিয়া 
নগাদাগাড়ী, িুমশমদাবাদ 

 
মহোেয়/মহাশয়া, 
আমম এতদ্বোরো ‘মমেন মজওগ্রোমি ইমিয়ো’ -র সদসযপগদ নোম মনবন্ধীকরগের জনয আগবদন করমি। সগে 
মনবন্ধীকরগের জনয মনমদিষ্ট অর্ি জমো মদেোম । 
 
1. নোম (Name): ……………………………………………………………………………………………………… 

2. মপতো/স্বোমীর নোম (Father’s/Husband’s Name):…………………………………………………………… 

3. মেে (Gender): Male/Famale/Other........................................................................ 

4. ধমি (Religion):……………………………………………………………………………………………………… 

5. জন্ম তোমরখ (Date of Birth):……………………………………………………………………………………. 

6. আমম মেক্ষক/িোত্র:…………………………………………………………………………………………………….. 

7. বতি মোন ঠিকোনো (Present Address): 

i. গ্রোম/রোস্তোর নং/রোস্তো (Village/Road No.):………………………………………………………………………….. 

ii. বোমির নং(House No.):.............................................................................................. 

iii. পপোোঃ (Post Office):………………………………………………………………………………………………………. 

iv. পুমেে পেেন (P.S):……………………………………………………………………………………………………… 

v. ব্লক (Block):........................................................................................................... 

vi. পজেো (District):....................................................................................................... 

vii. রোজয (State):…………………………………………………………………………………………………………….. 

viii. মপন (Pin No.):…………………………………………………………………………………………………………. 

8. Mobile No. :…………………………………………………………………………………………………………. 

9. Email Address:………………………………………………………………………………………………………. 

10. Aadhaar Card No. :……………………………………………………………………………………………… 

11. Identify Proof: Aadhaar/Voter/Other. 

12. আপনোর Whats App No. (যমদ র্োগক):………………………………………………………………………. 

 

আগবদনকোরীর 
সোম্প্রমতক 

েযোম্প সোইজ 
িমব 



Page | 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
আমম শ্রী/শ্রীমতী……………………………………….…. প োষেো করমি আমোর পদওয়ো সমস্ত তর্য সতয । আমম 
‘মমেন মজওগ্রোমি ইমিয়ো’ পমত্রকোর সমস্ত মনগদিমেকো ও েতি  অক্ষগর অক্ষগর পোেন করব । 
 
তোমরখ:          ……………………………….. 
স্থোন:            (আগবদনকোরীর স্বোক্ষর) 
 

 আপমন পকোন ধরগনর Membership গ্রহে করগবন তো নীগে (√)মেহ্ন মদন। 
 ( ) 1 Year (4 টি Issue): RS 240 টোকো(বোমিগত বগস পর্গক Postal -এর মোধযগম মনগে) 
 ( ) 1 Year (4 টি Issue): RS 180 টোকো (মনমদষ্ট স্থোন পর্গক মনগে, 8 নং েতি োবেী পদখনু) 
 

 
তোমরখ:        ………….…….……………………………… 
স্থোন         (মনবন্ধীকরে আমধকোমরগকর স্বোক্ষর ও েীেগমোহর) 
 

Payment Datails 

 
 Payment For Membership (R.S 180/240) 

 
 

 
 
 

 
 

(Payment Online এর মাধ্যমম করমে অবশ্যই Print Copy ‘Membership Form’ -এর সামে যুক্ত কমর 

দিমবন । নাহমে আপনার ফমমটি গ্রহণ করা হমব না ।) 

 

Membership Form -পাঠামনার ঠিকানা 

(Membership From পরূে কগর এবং উপযকু্ত পমরেয় পগত্রর পজরক্স ও Payment -এর Copy সহ একটি 
পপোষ্ট খোগম ঢুমকগয় তো আমোগদর ঠিকোনোয় ডোক পপোষ্ট কগর মদন ।) 
 
 
 
 
 
 

13. পকবেমোত্র যোরো আমোগদর Whats App Group -এ Join আগিন বো Join হগত েোন তোগদর জনয : 
 আপমন আমোগদর Whats App Group -এ যকু্ত আগিন ? – Yes/No 
 পসই গ্রুপটির নোম মক ? – 

14.আমোগদর WhatsApp Group -এ যকু্ত হগত েোন ? Yes/No 
 আপমন পকোন গ্রুগপ যকু্ত হগবন : Mission Geography/MISSION WBCS-UPSC . 
 আপমন মক ভূগ োগের মেক্ষক/িোত্র/িোত্রী: Yes/No 
 আপনোর WhatsApp No. : 

KAMAL HALDAR 

A/C. NO.:- 30988331774 

IFSC :- SBIN0008204 

Bank Name:- SBI 

Branch:- PALLA ROAD(8204) 

 

 

SOURAV SARKAR 

DIRECTOR OF MISSION GEOGRAPHY INDIA 

VILL+ PO: GODAGARI, 

PS: JALANGI, 

DIST: MURSHIDABAD, 

STATE: WEST BENGAL, 

PIN: 742305 

MOBILE: 9735337699 
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-:মননদম শাবলী:- 

 
1. আপনার নাি, মপিার নাি/স্বািীর নাি, ঠিকানা এবং নিাবাইল নম্বর নেন অবশযই ঠিক হয় । নোহগে 

পমত্রকো আপনোর বোমিগত পপ ৌঁিোগব নো । 

2. Payment Copy অবেযই িগমির সগে যকু্ত কগর মদগবন । 

3. িগমির সগে অবেযই Identify Proof মহসোগব Aadhaar Card/Voter Card -এর পজরক্স মদগবন । 

4. Membership Validity পেষ হগয় প গে অবেযই Renewal Form পরূে করগবন এবং পসই িমি আমোগদর 

website -এ মদগয় পদওয়ো হগব । 

5. যমদ আপমন 1-15 তোমরগখর মগধয পমত্রকো নো পোন তোহগে সরোসমর আমোগদর পিোন করগবন । 

6. আপনোর Membership Form ও Payment ঠিকঠোক হে মকনো তো আমরো SMS বা Email -এর মোধযগম 

জোমনগয় মদব । 

7. 240 টোকো পত Membership মনগে বিগর মতনমোস অন্তর 4 টি পমত্রকো আপনোর বোমিগত Postal -এ েগে 

যোগব । আর 180 টোকোগত Membership মনগে মনমদিষ্ট স্থোন পর্গক আপনোগক পমত্রকো সংগ্রহ করগত হগব । 

8. 180 টোকোর Membership সব পজেোর পক্ষগত্র প্রগযোজয নয় । পয সমস্ত পজেোর পক্ষগত্র এটো প্রগযোজয পসগুমে 

হে- নদীয়া, িমুশমদাবাদ, িালদা, পবূম ও পমিি বিমিান, হুগলী, বীরভূি, উত্তর ও দমিণ মদনািপরু । 

9. Membership -এর িুমবিা:- বিগর েোরটি পমত্রকো প্রদোন, WhatsApp Group Discussion -এর সমুবধো, 

নতুন PDF প্রদোন, MGI -এর অংে হগয় যোওয়ো, সবসময় সোহোগযযর হোত বোিোগনো, ভ্রমগে আকষিেীয় িোি, 

 মরব িোত্রিোত্রীগদর মবনোমগূেয বই ও মেক্ষোমেূক সোমগ্রী মবতরে । 

10. আিানদর পমিকার নিলামভমত্তক দাময়ত্বপ্রাপ্ত প্রশািকগণ হল:-  

 

 Masud Alam (Malda, 9735345472),  

 Kamal Haldar (East+West Bardhaman 9093214828) 

 Nabendu Paramanik (East Bardhaman, 7407300542),  

 Arijit Singha Mahapatra (Bankura, 8016427527),  

 Mrinal Kanti Mondal (Nadia, 8509614340),  

 Rajib Kundu (Nadia, 9851349086),  

 Sourav Sarkar (Murshidabad, 9735337699),  

 Rajkumar Guria (Purba Medinipur, 9635737536),  

 Dipu Sinha (Uttar Dinajpur, 7584979339),  

 Apurba Guin (Birbhum, 7551067843),  

 Sourav Debnath (Alipurduar, 7407005633),  

 Sanjiban Dutta (Jalpaiguri, 8392034634)। এিোিোও আরও অগনগক রগয়গিন । 
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  -:িূমিপি:- 

1. সোম্প্রমতক ভূগ োে ও ভূগ োে সংবোদ – 10p. 
2. ভূগ োে মবষয়ক উচ্চমোগনর প্রবন্ধ – 30p. 
3. পভ গ োমেক পমরেয় (একজন ভোরতীয় ও একজন মবগদমে ভূগ োেমবগদর জীবনী ও অবদোন) – 4p. 
4. পযিটগনর পখোৌঁগজ (আপনোর এেোকোর পসইসব পভ গ োমেক ও ঐমতহোমসক স্থোন পযখোগন পযিটন  গি ওঠোর 
সম্ভবনো আগি) – 5p 
5. SLST Special – 20p. 
6. WBCS Special – 10p. 
7. ভূগ োগের মজগক (500 টি SAQ, পভ গ োমেক তর্য ভোণ্ডোর, জোনো অজোনো তর্য প্রভূমত) – 12p. 
8. স্নোতক ভূগ োে – 6p 
9. বযবহোমরক ভূগ োে – 4p 
10. মোধযমমক ও উচ্চ মোধযমমক ভূগ োে – 6p. 
11. পোঠগকর দরবোগর (পিোট প্রবন্ধ) – 5p. 
12. রহসযময় পভ গ োমেক  টনো – 3p. 
13. Exam Special মবভো  (Exam -এর আগ ) 
14. পভ গ োমেক েব্দিক – 2p. 
15. জোনকোরী (েোকরী ও ভমি মবষয়ক) – 1p. 
16. মেঠিপত্র (অনগুরোধ ও মিডবযোক মেূক) – 2p. 
*Total Page= 120 
 

 আপমন েমদ পমিকায় নলখা পাঠানি িান িাহনল িা মননির ঠিকানায় পাঠানি পানরন :- 

 

 

 

 

 

 

 

 COTACT WITH US- 

 Email:- mgi.helpline@gmail.com 

 Website-1: http://www.missiongeographyindia.com 

 Website-2: https://www.missiongeographyindia.wordpress.com 

 Facebook Page: http://www.facebook.com/missiongeographyindia 
 Facebook Group: Mission Geography 

 Whats App Group: 9735337699 / 9093214828 / 9735345472 

 

পমিকায় মবজ্ঞাপননর িনয নোগানোগ করুন:- 9093214828 / 9735337699 

KAMAL HALDAR 

EDITOR, MISSION GEOGRAPHY INDIA 

VILL- NILKUTHI 

PO- SANCHRA 

PS- MEMARI 

DIST- EAST BARDDHAMAN 

STATE- WEST BENGAL 

PIN- 713401 

MOBILE NO- 9093214828 

http://www.facebook.com/missiongeographyindia

