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** পি মবে র জলবায়ু :-

উ ের িহমালয় পবত থেক দি েণ বে াপসাগর পয  পি মবে র িব ার এবং ভূিম েপর নানান বিচ  এই রােজ র িবিভ  অংেশর বায়ুর উ তা, বায়ু
বাহ ও বৃি পােতর পিরমােণর মেধ  উে খেযাগ  তারতম  ঘিটেয়েছ । পি মবে র দি ণ িদক থেক যতই উ র িদেক যাওয়া যায় বৃি পােতর পিরমাণ ততই
বাড়েত থােক এবং তাপমা া কমেত থােক । পি মবে র উ ের দািজিলং ও জলপাই িড় জলার পাবত  অ ল ছাড়া সম  পি মবে র জলবায়ু
সাধারণভােব উ  ও আ  এবং া ীয় মৗসুিম জলবায়ুর ারা ভািবত । জলবায়ু অ ল িহসােব, পি মব  ী ধান উ  মৗসুিম জলবায়ু অ েলর
অ গত ।
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** পি মবে র ঋতুচ  :-

পি মবে র জলবায়ুেক মাটামুিট চারিট ধান ঋতুেত ভাগ করা যায় । যমন— (১)  ী কাল, (২) আ  ী কাল, (৩) শর�কাল ও (৪) শীতকাল ।
এছাড়া পি মবে র বস কাল ও হম কাল ায়ী । তাই পি মবে র জলবায়ুর ে  এেদর িবেশষ কান ভাব নই । বছেরর িবিভ  ঋতুেত
পি মবে র জলবায়ুেত িন িলিখত বিশ  দখা যায় ।

(১)  ী কাল :- মাচ মাস থেক ম মাস পয  সমেয় পি মবে  ী কাল িবরাজ কের । মাচ মাস থেক বায়ুম েলর উ তা বাড়েত থােক এবং ম মােস
উ াপ সেবা  হয় । ী কােল পি মবে র সমভূিম অ েলর উ াপ মশ অসহ  হেয় উঠেত থােক । এই সময় সমভূিম অ েলর উ তা ২৬°
সলিসয়াস থেক ৪৫° সলিসয়াস পয  হয় । ী কােল পি েমর মালভূিম অ েল উ ােপর েকাপ তুলনামূলক ভােব অেনক বিশ হয় এবং মালদহ
অ েল দুপুের উ  ‘লু’ বাতাস বািহত হেত থােক । ী কােল পি মবে র গড় উ াপ ২০° থেক ৩০° সলিসয়ােসর মেধ  থােক । তেব ােন ােন
গড় তাপমা ার পাথক  দখা যায় । দুগাপুর, আসানেসাল ভৃিত ােন তাপমা া ৪০° থেক ৪৫° সলিসয়াস পয  ওেঠ । তেব উ তার জন
জলপাই িড়েত এবং সমুে র িনকটবতী হওয়ায় সাগর ীেপ তাপমা া ২০° সলিসয়ােসর িনেচ থােক । পবেতর চু ােন অবি ত হওয়ায় ী কােল
িশিল িড় বােদ দািজিলং জলার আবহাওয়া খুব মেনারম ও আরামদায়ক হয় । মাটামুিটভােব ১৪° থেক ১৭° সলিসয়ােসর মেধ  থােক । পি মবে র
সমভূিম অ েল এি ল- ম মােস কালৈবশাখী ঝড় হয় । কালৈবশাখীর ায়ী বৃি পােতর সে  বল ঝড়, ব পাত ও চুর িশলাবৃি  হয় ।

(২)আ  ী কাল:-আ  ী কালেক মৗসুিম বায়ুর আগমেনর কাল বা বষাকাল বেল জনু মাস থেক সে র মাস পয  সমেয় পি মবে  বষাকাল থােক ।
ীে র চ  উ ােপর ফেল পি মব  সহ উ র ভারেতর িব ীণ সমভূিম অ েল িন চােপর সৃি  হয় । এর ফেল বে াপসাগেরর উ চাপ ক  থেক
জলীয় বা পূণ আ  বায়ু ওই িন চাপ কে র িদেক ছুেট আেস । দি ণ-পি ম মৗসুিম বায়ু বােহর ফেল ১৫ই জেুনর মেধ ই পি মবে  বল বষণ  হয়
। পি মবে র গড় বৃি পাত ায় ১৮০ সি িমটার, এর মেধ  ায় ১২৫ সি িমটার বৃি পাত বষাকােলই হেয় থােক । বৃি পােতর পিরমাণ পি মবে র দি ণ
থেক উ র িদেক মশ বাড়েত থােক । বষাকােল পি মবে র ান িবেশেষ ১৩০ থেক ৪০০ সি িমটােররও বিশ বৃি পাত হয় । উ রবে  বৃি পােতর
পিরমাণ বিশ গড় ৩০০ সিমর মেতা এবং পি মাংেশ মালভূিম অ েল সবেচেয় কম, গেড় ১৫০ সিম. ।

(৩)শর�কাল:- শর�কালেক মৗসুিম বায়ুর ত াবতন কাল বেল । অে াবর মাস থেক নেভ র মাস পয  পি মবে  শর�কাল িবরাজ কের । শর�কালেক
বষার িবদায়ী কাল বলা হয় । অে াবর মাস থেক নেভ র মাস এই দুই মােস বৃি  ও উ তা দুইই কেম থােক । উ তা ২০° থেক ২৫° সলিসয়াস হয় ।
রাি েত একটু একটু শীত-শীত বাধ হয় এবং ভারেবলা িশিশর পেড় । সময়টা খুব আরামদায়ক । তেব বে াপসাগের িন চাপ এবং ঘিূণঝেড়র উ�পি র
ফেল হঠা� আসা ঘণূবাত বা ‘আি েনর ঝড়’ মােঝ মােঝ উপ েবর সৃি  কের । কালৈবশাখীর ঝেড়র তুলনায় এই ঝড় বিশ অিন কর । অেনক সময় সমু
উ াল হেয় উপকূেলর ঘরবািড় ভািসেয় িনেয় যায় ।
(৪)  শীতকাল :- িডেস র মাস থেক ফ য়াির মাস, এই িতন মাস পি মবে  শীতকাল । উ ের দািজিলং-এর পাবত  অ ল বােদ পি মবে র অন
শীতকােল গেড় তাপমা া থােক ১৩° থেক ১৯° সলিসয়াস । দািজিলংেয়র পাবত  অ েল শীত সবেচেয় বিশ, 0° থেক ৫° সলিসয়াস পয  হয় । এই
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সময় দািজিলং-এ মােঝ মােঝ তুষারপাতও হয় । শীতকােল পি েমর মালভূিম অ েলও উ তা কেম যায় । এই অ েল শীত ও ীে র উ তার পাথক
খুব বিশ । অথা� ীে  উ াপ খুব বিশ এবং শীেত উ াপ খুব কম । পি মবে  শীতকােল সাধারণত বৃি পাত হয় না, তেব পি মাবায়ুর ভােব ঝেড়া
বাতাস ও অ  বৃি পাত হয় । কলকাতা ও আশপােশ শীতকােল ভােরর িদেক কুয়াশা হয় ।

** পি মবে র পাবত  অ েলর জলবায়ুর বিশ  :-

(১) একমা  িশিল িড় মহকুমা বােদ পি মবে র দািজিলং জলার বািক অংশ িহমালেয়র পাবত  অ েলর অ গত ।
(২) বিশ উ তায় অবি ত হওয়ার ফেল দািজিলং জলার পাবত  অংেশ পি মবে র সমতলভূিমর তুলনায় তাপমা া অেনক কম । ফেল ী কােল
পি মবে র অন ান  অ েলর লােকরা যখন চ  গরেম হঁাসফঁাস কের, তখন দািজিলং পাহােড়র লােকরা শীেতর হাত থেক বাঁচেত গরম পাশাক পের ।
(৩) ী কােল পি মবে র বািক অংেশ যখন অসহ  গরম, তখন পাবত  অ েলর আবহাওয়া খুবই মেনারম থােক । দািজিলং-এর পাবত  অ েলর
ী কালীন গড় উ তা হল ১৫° সলিসয়াস । এই সময় পা বতী জলপাই িড় জলার সমতল অংেশ তাপমা া ায় ২০° সলিসয়ােসর কাছাকািছ
থােক ।
(৪) শীতকােল দািজিলং জলার পাবত  অ েল চ  ঠা া পেড় । শীতকােল দািজিলং অ েলর তাপমা া মা  ২° সলিসয়াস বা তারও নীেচ নেম যায়
। এই অ েলর শীতকালীন গড় উ তা ২° সলিসয়াস হেলও, অেনক সময় সবিন  উ তা িহমাে র নীেচ চেল যায় ।
(৫) শীতকােল দািজিলং শহর ও তার িনকটবতী অ েল মােঝ মােঝ তুষারপাত হয় ।
(৬) বষাকােল দি ণ-পি ম মৗসুিম বায়ু সুউ  িহমালয় পবেতর গােয় ধা া খেয় দািজিলং-এর পাবত  অ েল তুমুল শেলা�ে প বৃি পাত ঘটায় । এই
জন  পি মবে র অন  সব অ েলর তুলনায় এই অ েলর গড় বািষক বৃি পােতর পিরমাণ অেনক বিশ । বািষক গড় বৃি পাত ায় ৪০০ সি িমটার ।
(৭) বষাকােলর পর শর�কাল এেল দািজিলং জলার আবহাওয়া আবার মেনারম হেয় ওেঠ ।
(৮) মেনারম আবহাওয়া ও জলবায়ুর জন  ী  ও শর�কােল সারা পৃিথবী থেক ব  পযটক এই অ েল বড়ােত আেসন । তাই এখানকার দািজিলং,
সা াকফু, কািল ং, লাভা, িমিরক ভৃিত ােন ব  পযটন ক  গেড় উেঠেছ ।
***Mission Geography***
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River of West Bengal
august 26, 2016, posted in regional geography of west bengal

* পি মবে র নদনদী:- পি মব  একিট নদীমাতৃক রাজ  । পি মবে র ভূ কৃিত অনুসাের এই রােজ র উ র ও পি ম িদক চু এবং দি ণ ও দি ণ-

পূব িদক বে াপসাগেরর িদেক মশ ঢালু হেয় যাওয়ায় পি মবে র নদনদী েলা উ েরর পাবত  অ ল এবং পি েমর মালভূিম থেক উ�প  হওয়ার পর
দি ণ অথবা দি ণ-পূব িদেক বািহত হেয় বে াপসাগের পেড়েছ । উ�পি  ও গিত কৃিত অনুসাের পি মবে র নদী িলেক পাঁচিট ধান ভােগ ভাগ করা
যায়, যথা:
(১) গ া :
(২) ভাগীরথী- গিল নদীর পূব িদক িদেয় বািহত নদী সমূহ:
(৩) ভাগীরথী- গিল নদীর পি ম িদক িদেয় বািহত নদী সমূহ:
(৪) পূব িহমালয় থেক উ�প  উ রবে র িবিভ  নদনদী :
(৫) দি ণব  এবং সু রবেনর উে খেযাগ  নদনদী
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Image: Ganga River & Howrah Bridge.

(1) গ ানদী [River Ganges]:- গ া ভারেতর তথা পি মবে র সব ধান নদী । গ া নদী িহমালয় পবেতর গে া ী িহমবােহর গামুখ নােম তুষার হা
থেক উ�প  হেয় থেম উ র েদশ এবং পের িবহােরর উপর িদেয় বািহত হেয় রাজমহল পাহােড়র কােছ পি মবে  েবশ কের িকছুদুর বািহত হেয়
মুিশদাবাদ জলার িমিঠপুেরর কােছভাগীরথীওপ ানােম দুিট শাখায় িবভ  হেয়েছ । গ ার একিট শাখা ভাগীরথী- গলী নােম দি ণ িদেক পি মবে র
উপর িদেয় বািহত হেয় বে াপসাগের পেড়েছ, আর ধান শাখািট প া নােম দি ণ-পূব িদেক বািহত হেয় বাংলােদেশ েবশ কেরেছ । পি মবে
ভাগীরথী– গলী নদীই গ া নােম পিরিচত । মুিশদাবাদ থেক নব ীপ শহর পয  এই নদীর নামভাগীরথীএবং নব ীপ থেক মাহানা পয  এই নদীর নাম গলী
নদী। গলী নদীর দি ণাংেশ জায়ার ভঁাটার ভাব দখা যায় । অিতির  জল এেন কলকাতা ব রেক বাঁচােনার জন  গ া নদীর উপর ফারা া ব ােরজ
িনিমত হেয়েছ ।

Image: Ganga – Bhagirathi – Hoogly River System

2) ভাগীরথী- গলী নদীর পূব িদক িদেয় বািহত নদী সমূহ :-
ভাগীরথী- গলী নদীর পূব িদেকর নদী িলর মেধ  জল ী, ভরব, মাথাভা া, চুণী, ইছামতী, িবধ াধির ভৃিত উে খেযাগ  । এই নদী েলার বিশর ভাগই
প ার শাখানদী । বষাকাল ছাড়া বছেরর অন  সমেয় এই সব নদীেত িবেশষ জল বাহ থােক না এবং বষাকােল অিতবৃি র ফেল ায়ই বন া দখা যায় ।

Image: Jalangi River.

জল ী নদী :- জল ী নদীর দঘ  ২০৬ িকেলািমটার । জল ী নদী উ র-পি মাংেশ নিদয়া-মুিশদাবাদ জলার সীমা  বরাবর দি ণ-পি ম মুেখ বািহত
হেয়েছ । এরপর নিদয়া জলার মাঝখান িদেয় দি ণ-পি েম এঁেকেবেঁক বািহত হেয় নব ীেপর িনকট ভাগীরথী নদীর সে  যু  হেয়েছ ।

Image: Hoogly River Map.

(3) ভাগীরথী- গলী নদীর পি ম িদক িদেয় বািহত নদী সমুহ :-
ভাগীরথী- গলী নদীর পি ম িদেকর নদী েলার মেধ  (১) ময়ূরা ী, (২) অজয়, (৩) দােমাদর, (৪) ারেক র, (৫) িশলাবতী ( িশলাই), (৬) কংসাবিত
(কঁাসাই), (৭) পনারায়ন, (৮) হলিদ, (৯) কেলঘাই, (১০) সুবণেরখা ভৃিত নদী উে খেযাগ  । এর মেধ  অজয়, দােমাদর ও ময়ূরা ী নদী ঝাড়খ
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রােজ র ছাটনাগপুর মালভূিম থেক এবং অন ান  নদী েলা পি মবে র পি ম িদেকর মালভূিম থেক উ�প  হেয়েছ । পি েমর মালভূিম অ েল উ�প
হেয় িশলাবতী ও দারেক র নদী দুিট িমিলত হেয় পনারায়ণ নােম িকছু দরূ বািহত হেয় অবেশেষ গওঁখািলর কােছ গলী নদীেত পিতত হেয়েছ । এছাড়া
কেলঘাই ও কংসাবতী নদী যু  হেয় হলিদ নদীর সৃি  কেরেছ । এইসব নদীর মেধ  কবলমা  সুবণেরখা নদীিট ওিড়শার মধ  িদেয় বািহত হেয় বে াপসাগের
পেড়েছ, অন  নদী েলা ভাগীরথী- গলী নদীেত পিতত হেয়েছ । এইসব নদী ধানত বৃি র জেল পু  হওয়ায় নদীেত সারাবছর সমান জল বাহ থােক না
এবং অিতবৃি েত বন ার সৃি  হয় ।
দােমাদর নদ :দােমাদর পি মবে র পি ম অংেশর সবেচেয় পূণ নদী । দােমাদর নদীিট ঝাড়খ  রােজ র পালােমৗ জলার ছাটনাগপুর মালভূিমর
খামারপাত পাহাড় থেক উ�প  হেয় উলুেবিড়য়ার কােছ ভাগীরথী- গলী নদীেত পিতত হেয়েছ । বতমােন দােমাদর নেদর মুল বাহ শীণ হেয় গলী নদীেত
পেড়েছ এবং এই নদীর বিশর ভাগ জল তার শাখা নদী মুে রীর মধ  িদেয় বািহত হেয়েছ । দােমাদেরর ধান শাখা মুে রী পনারায়ণ নদীেত িমেশেছ ।

Image: Teesta River.

(4) পূব িহমালয় থেক উ�প  উ রবে র িবিভ  নদনদী :-
পি মবে র উ র িদেকর নদী িলর মেধ  (১) মিচ, (২) বালাসন, (৩) মহান া, (৪) িত া, (৫) জলঢাকা, (৬) তাসা, (৭) রায়ডাক, (৮) সে াশ, (৯)

কালজািন ভৃিত ধান । মহান া ছাড়া এইসব নদী উ েরর িহমালয় পবত থেক উ�প  হেয় দািজিলং, জলপাই িড় ও কাচিবহার জলার উপর িদেয়
দি ণ-পূব িদেক বািহত হেয় বাংলােদেশ েবশ কেরেছ । িত া উ রবে র সবেচেয় পূণ নদী । িহমবাহ থেক উ�প  হওয়ায় িত া ও জলঢাকা নদী
দুিট অত  খরে াতা এবং এইসব নদীেত সারাবছরই জল থােক । উ রবে র নদীখাত িল পিল, বািল ও নুিড় ভৃিত জেম চু হেয় যাওয়ায় বষার সময়
এইসব নদীেত কখনও কখনও বন া দখা যায় । এই নদী িলর সমভূিম অংেশ নৗকা চালােনা যায় ।

Image: Damodar River.

(5) দি ণব  এবং সু রবেনর উে খেযাগ  নদনদী :-
মাতলা, গাসাবা, িবদ াধরী, িপয়ালী, ইছামতী, কািল ী, রায়ম ল, স মুখী, বড়তলা, জািমরা ভৃিত দি ণব  ও সু রবেনর উে খেযাগ  নদনদী ।
েত কিট নদীই দি ণ িদেক বািহত হেয় বে াপসাগের পেড়েছ । ইছামতী, মাতলা, হািড়য়াডাঙা, স মুিখ, জািমরা ভৃিত নদী েলা বে াপসাগেরর
জায়ােরর জেল পু , তাই এেদর জল লবণা  । জায়ােরর সময় এই নদী েলােত নৗকা চালােনা যায় ।

***Mission Geography***

leave a comment
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পি মবে র ভূ কৃিত
august 26, 2016, posted in regional geography of west bengal

*** পি মবে র ভূ কৃিত :-

ভূ াকৃিতক বিচ  ও ভূিমর গঠন অনুসাের পি মব েক িতনিট ভূ াকৃিতক অ েল ভাগ করা যায়, যথা —
(1) উ েরর পাবত  অ ল,

(2) পি েমর উ ভূিম ও মালভূিম অ ল
(3) গ ার ব ীপসহ সমভূিম অ ল

***Mission Geography***

(1) উ েরর পাবত  অ ল :-

অব ান :- পি মবে র উ রিদেক পৃিথবীর উ তম পবতমালািহমালয়অব ান করেছ । সুউ  িহমালয় পবতমালার অংশ িবেশষ পবতময় এই অ লিট
পি মবে র উ র-পি ম িসমাে  পূব িহমালয় পবতে িণর উপর অবি ত । একমা  িশিল িড় মহকুমা বােদ পুেরা দািজিলং এবং জলপাই িড় জলার
উ র-পূেবর সামান  িকছু অংশ এই অ েলর অ গত ।
ভূ কৃিত :- এই পাবত ভূিম তরাই-এর সমভূিম থেক ৩০০ িমটার সেমা িত রখা বরাবর হঠা� খাড়াভােব উপের উেঠ িগেয়েছ (সমান উ তাযু
অ লেক য রখা িদেয় যু  করা হয়, তােক সেমা িত রখা বলা হয়)।
ধানত পালিলক ও পা িরত িশলা িদেয় গিঠত এই অ লিটর ভূ কৃিত অত  ব ু র । এবেড়া- খবেড়া পাবত ভূিম, পাহােড়র খাঁড়া ঢাল, গভীর
িগিরখাত এবং ছুিরর ফলার মেতা পবতিশরা এই অ েলর ধান ভু াকৃিতক বিশ  ।
িহমালয় পবেতর কেয়কিট িগিরে িণ এবং উপত কা িনেয় গিঠত এই অ লিট দি ণ থেক উ র িদেকর মশ চু হেয় গেছ । িত া নদী িসিকম থেক এই
অ েল েবশ কের সুগভীর িগিরখাত ারা এই অ লিটেক দু’ভােগ ভাগ কেরেছ, যমন— (১) িত ার পি মিদেকর পাবত  অ ল এবং (২) িত ার পূব
িদেকর পাবত  অ ল । িত ার পি ম িদেকর পাবত  অ লিট পূব িদেকর পাবত  অ েলর তুলনায় চু ।
(১)িত া নদীর পি ম িদেকর পাবত  অ ল :-িত া নদীর পি ম িদেকর পাবত  অ েল দুইিট পবতিশরা দখা যায়, এরা হলিসংগালীলাএবংদািজিলং-
মহালিধরামৈশলিশরা । িসংগািললা শলিশরা নপাল ও দািজিলং িসমাে  অবি ত থেক পি মবে র দািজিলং জলােক নপাল থেক িবি  কেরেছ ।
িসংগািললার চারিট উে খেযাগ  পবতশৃ  হলফালুট,সা াকফু,টংলুওসবর াম। ফালুট পবতশৃে র উ তা ৩,৫৯৫ িম. , সা াকফু পবতশৃে র উ তা

https://missiongeographyindia.wordpress.com/2016/08/26/%e0%a6%aa%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%ac%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ad%e0%a7%82%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%83%e0%a6%a4%e0%a6%bf/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/2016/08/26/%e0%a6%aa%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%ac%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ad%e0%a7%82%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%83%e0%a6%a4%e0%a6%bf/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/2016/08/26/%e0%a6%aa%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%ac%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ad%e0%a7%82%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%83%e0%a6%a4%e0%a6%bf/
https://missiongeographyindia.files.wordpress.com/2016/08/geography1.jpeg


৩,৬৩০ িম., টংলু পবতশৃে র উ তা ৩,০৩৬ িম., ও সবর াম পবতশৃে র উ তা ৩,৫৪৩ িম. । সা াকফু পি মবে র উ তম শৃ  । দািজিলং-
কািশয়াং পবতমালার উে খেযাগ  শৃ  হলটাইগার িহল। টাইগার িহেলর উ তা ২,৫৬৭িম. ।
(২)িত া নদীর পূব িদেকর পাবত  অ ল :- িত ার পূবিদেক রেয়েছদুরিবনদারাপবত । এই পবতিট কািল ং শহর এর ঢােল অবি ত । কািল ং থেক
দুরিবনদারা পবতিট মশ নীচু হেয় পূবিদেক জলঢাকা নদীর উপত কার িদেক এিগেয় গেছ । এই অ েল দািজিলং িহমালেয়র সেবা  শৃ ঋিষলাঅবি ত ।
ঋিষলা শৃে র উ তা ৩,১৩০ িম. । ঋিষলা শৃে র আরও পূবিদেক জলপাই িড় জলার উ র অংেশ ডেলামাইট িশলায় গিঠত নািতউ  ব া-জয় ী
পাহাড় অবি ত । এই অ লিট অত ািধক বৃি পােতর ফেল মশ য় া  হেয় িবি  পাহােড় পিরণত হেয়েছ ।
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(2) পি েমর উ ভূিম ও মালভূিম অ ল :-

অব ান :-পি মবে র পি ম অংেশ অবি ত এই ঢউেখলােনা চুভুিম ও মালভুিম অ লিট সম  পু িলয়া জলা এবং বাঁকুড়া, বীরভূম, বধমান ও
মিদনীপুর জলার পি মিদেকর ৫০ িমটােরর বিশ উ তাযু  অ ল িনেয় গিঠত হেয়েছ । ানাইট ও নাইস িশলা ারা গিঠত এই উ ভূিম অ লিট হল
ছাটনাগপুর মালভূিমর অংশ িবেশষ ।
ভূ কৃিত :-সম  উ ভূিম অ লিট দি েণ বরাভূম উ ভূিম, পি েম পু িলয়া উ ভূিম এবং উ র-পূেব িনয়া উ ভূিমেত িবভ  হেয় পেড়েছ ।
সুবণেরখা, কংসাবতী, ারেক র, কাপাই, অজয়, দােমাদর ভৃিত নদী িলর য় কােজর ফেল য় া  হেয় বতমােন পি মবে র এই উ ভূিম অ লিট
সম ায় ভূিমেত পিরণত হেয়েছ এবং অেপ াকৃত কিঠন িশলা ারা গিঠত এই উ ভূিমর বািক অংশ েলা এখােন সখােন িটলার মেতা ছাট ছাট
পাহােড়র আকাের দঁিড়েয় আেছ । এেদর মেধ  উে খেযাগ  পাহাড় হল পু িলয়া জলারঅেযাধ া,বাঘমুি ওপাে �, বাঁকুড়া জলারিবহারীনাথও িনয়া,
বীরভূেমরমামাভাে পাহাড় ভৃিত । অেযাধ া পাহােড়রেগাগরাবু পি মবে র মালভূিম অ েলর সেবা  শৃ  । গাগরাবু  শৃে র উ তা ৬৭৭ িম. ।
(3) গ ার ব- ীপসহ সমভূিম অ ল :-

ভূিমকা :- উ েরর পাবত  অ ল এবং পি েমর মালভূিম অ লেক বাদ িদেল পি মবে র অিধকাংশ ানই বিচ হীন সমভূিম । পি মবে র এই
অ লিট নদীবািহত পিল স েয়র ফেল গেড় উেঠেছ । ভূ কৃিত ও মৃি কার পাথেক র জন  পি মবে র সম  সমভূিম অ লেক ছয়ভােগ ভাগ করা যায়,

যমন— (১) তরাই ও ডুয়াস অ ল, (২) উ েরর সমভূিম অ ল, (৩) রাঢ় অ ল, (৪) উপকূেলর বালুকাময় সমভূিম (৫) গ ার ব ীপ অ ল ও (৬)

সু রবন অ ল ।
(১)তরাই ও ডুয়াস অ ল :-পি মবে র পাবত  অ েলর দি েণ দািজিলং জলার িশিল িড় মহকুমা এবং জলপাই িড় জলার উ র ও পূবাংেশ
পাবত  নদীবািহত বািল ও নুিড় জেম তরাই অ লিটর সৃি  হেয়েছ । এই অ লিট উ র থেক দি েণ ঢালু হেয় িগেয়েছ । অসংখ  নদীখাত তরাই
অ লিটেক িবিভ  সমা রাল অংেশ িবভ  কেরেছ । এই অ েলর অিধবাসীেদর কােছ িত া নদীর ডানিদেকর অংশ তরাই এবং বাঁিদেকর অংশ ডুয়াস
নােম পিরিচত ।
(২)উ েরর সমভূিম অ ল :-পি মবে র উ েরর পাবত  অ েলর দি েণ, তরাই ও গ ার মধ বতী ােন অবি ত মালদহ, উ র-িদনাজপুর,দি ণ-

িদনাজপুরএবং কাচিবহার— এই চারিট জলা উ েরর সমভূিম অ েলর অ গত । িত া, তাসা, মহান া ভৃিত নদীর পিল জেম এই অ লিট গেড়
উেঠেছ । মাটামুিটভােব সমতল হেলও মােঝ মােঝ এখােন সখােন খাল-িবল এবং চু-নীচু জিম চােখ পেড় । এখােন কানও কানও ােন ৩০ িমটার
পয  চু িঢিব দখা যায় । ভু কৃিতগত ভােব উ েরর সমভূিম অ লেকতাল,বের ভূিমওিদয়ারাএই িতনিট অংেশ ভাগ করা যায় ।
(৩)রাঢ় অ ল:-পি েমরমালভূিমর পূব িসমা থেক ভাগীরথী- গলী নদীর পি ম তীর পয  িব ৃত, সামান  ঢউ খলােনা ও পি ম থেক পূব িদেক ঢালু
হেয় যাওয়া িব ীণ সমভূিম অ লিট রাঢ় সমভূিম নােম পিরিচত । পি মবে র বাঁকুড়া, পি ম মিদনীপুর, বধমান এবং বীরভূম জলার পূবাংশ রাঢ়
অ েলর অ গত । পুরােনা পিলমািট িদেয় গিঠত এই অ লিটর মািটর রঙ লাল । অজয়, দােমাদর, ময়ূরা ী, িশলাবতী, কংসাবতী, বে র ভৃিত হল
রাঢ় অ েলর ধান নদী । এই অ লিট কৃিষকােজ অত  উ ত ।
(৪)উপকূেলর বালুকাময় সমভূিম :- মিদনীপুর জলার উপকুল ভাগ এই অ েলর অ গত । সবদি েণর উপকূলবতী তটভূিম বালুকাময় । এখানকার
তটভূিমর ঢাল খুবই কম । এখােন িবিভ  ােন বািলয়ািড় দখা যায় । তটভূিমর উ র িদেকর বািলয়ািড় িল সমু  উপকূেলর সমা রালভােব পূব-পি েম
িব ৃত । দুিট বািলয়ািড়র মােঝর নীচু অংেশ জলাভূিম দখা যায় ।
(৫)গ ার ব ীপ অ ল :-এই ব ীপ অ লিট পূবিদেক বাংলােদেশর সীমা  থেক পি েম কাি  মহকুমা বােদ সম  মুিশদাবাদ, নদীয়া, হাওড়া, গলী,
কলকাতা উ র ও দি ণ ২৪ পরগণা জলা এবং বধমান ও পূব মিদনীপুর জলার পূবাংেশর ৫০ িমটার সেমা িত রখা বরাবর িব ৃত । এই অ েলর
উ ের প া নদী এবং দি েণ বে াপসাগর উপি ত । সম  অ লিট সমতল হেলও উ র থেক দি েণ মশ ঢালু হেয় িগেয়েছ । এই অ ল পৃিথবীর
বৃহ ম ব ীেপর একিট অংশ । গ া বা প া, ময়ূরা ী, অজয়, দােমাদর, ারেক র, পনারায়ণ, কঁাসাই ভৃিত নদনদী বািহত পিল স েয়র ফেল কাল েম
সমু ব  থেক এই নতুন ভূভাগ বা ব ীেপর সৃি  হেয়েছ ।
(৬)সু রবন অ ল :-দি ণ ২৪ পরগনার দি ণাংশ এই অ েলর অ গত । এই অ লিট পুেরাপুিরভােব সি য় ব ীপ অ েলর অ গত, তাই এখােন ব ীপ
গঠেনর কাজ এখেনাও চলেছ । সু রবেনর নদীগভ ছাড়া সম  অংশই সমতল । সমু তল থেক এই অ েলর গড় উ তা মা  ৩-৪ িমটার হওয়ায় এর
অেনকটাই সমু জেলর জায়াের ঢেক যায় ।
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Image: Ganges Delta

** ব ীপ অ েলর িণ িবভাগ :-

গ ার ব ীপ অ লেক িতন ভােগ ভাগ করা যায়, যমন— (১) মুমূষ ব ীপ, (২) পিরণত ব ীপ ও (৩) সি য় ব ীপ ।
(১)মুমূষ ব ীপ :- নদীয়া ও মুিশদাবাদ জলার এই ব ীপ অংেশ নদী েলা গ া বা প া থেক িবিছ  হেয় মৃত ায় হওয়ায় এই অ েলর ব ীপ গঠন আর স ব
নয় । এখােন তাই চুর িবল, জলাভূিম ও অ খুরাকৃিত দ দখা যায় ।
(২)পিরণত ব ীপ :- ছাটনাগপুেরর মালভূিম থেক নদীবািহত চুর বািল, কঁাকর, পিল ভৃিত জেম বধমান, পূব মিদনীপুর, হাওড়া ও গলী জলায় এই
ব ীপ অ েলর গঠন ায় শষ হেয়েছ । তাই এখােন জলাভূিমর সংখ া অেনক কম এবং মৃি কাও বশ কিঠন ।
(৩)সি য় ব ীপ :-উ র ও দি ণ ২৪ পরগণা এবং কলকাতা জলার দি েণ অবি ত সু রবন অ েল নদী ও সমু  বািহত পিল িদেয় ব ীপ গঠেনর কাজ
আজও চলেছ । সমুে র জায়ােরর ভােব এখানকার মৃি কা িকছুটা লবণা  ।
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অিলি েকর িকছু তথ

আে য় মালভূিম Volcanic Plateau

আজব তথ

আপিন িক Update ?

আমােদর পৃিথবী (Our Earth)

এ িপ জ আবদলু কালােমর ১৫িট উি  ( APJ Abdul Kalam 15 Quotes)

এক নজের ভারেতর নদনদী (Indian River)

কদম বাহ বা Mud flow ( ত বাহ)

গাশার ম – ১ or Hidden Peak

চঁােদর উ�পি  (Origin of the Moon)

জানা অজানা

জায়ারভাটা [Tides]

তুিম িক জান?

পরী া িত 2016-2017

পৃিথবীর তাপবলয় [Temperature Belts of the Earth]

াকৃিতক দেুযাগ (Natural Disaster)

িবিভ  পিরমাপক য

িবিভ  িবষেয়র জনকঃ

বকাল দ(Baikal Lake)

ভ ূপ স পাত বা Debris avalanche( ত বাহ)

ভারত আমার ভারতবষ

ভূেগাল এবং আমরা

মহাকাশ-রহস

মৃি কা িবসপণ বা Soil creep (ধীর বাহ)

রহস ময় মহািব

রহস ময় মহািব  2

িশলা স
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িশলা িবসপণ বা Rock creep (ধীর বাহ)

সব থেক বড় রহস

হলােনা মালভূিম Tilted Plateau

BA/BSC Part-I Geography Hons Exam 2016 Suggestion for K.U & C.U.

Barringer Crater or িবে র বৃহ ম উ াপাত

Bermuda Triangle

Big Bang Theory

BLACK HOLE

Black Hole and Universe

Black Holes

Block Mountain

BLOOD (FIVE-STORY) FALLS ANTARCTICA

Blue Hole or ু হাল

Brahmaputra River পু  নদ

Cartogram

Climate change

Climatology 200 Questions and Answers

Cloud

Coastal Revision Notes

Cosmic Inflation

Current Affairs for All Competitive & Govt Exams ( সা িতক ঘটনাবলী স িকত  ও উ র )

Earth

Earth flow বা ভূিম বাহ ( ত বাহ)

Earthquake

Earthquake Fault

El Nino

Environmental Geography MCQ Questions and Answers
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Erosional landforms of River or Fluvial

Evolution of landforms under River or Fluvial

Evolution of landforms under River or Fluvial and Glacial and Aeolian or Wind Questions and Answers

Formation of Soil

Galaxy

General knowledge

Geographical Facts

Geographical Name

Geography

Geography Question and Answer

Geomorphology Questions and Answers

GIS

Gobal warming

GPS

Gravity Hill or Magnetic Hill

Groundwater Pollution " ভৗমজল দষূণ"

Hidden Sea Beach or লু ািয়ত সমু  সকত

Hydrosphere

ICE STALAGMITES

Importance Geographical Facts

Indian Culture

Indian Geography 100 Questions and Answers

Indian Monsoon or ভারেতর মৗসুিম জলবায়ু

Indian Navigation System (NABIK)

Indian Navigational Satellite System (NABIK)

Influence of Landforms on Human Activities [ মানুেষর কাজকেমর ওপর ভূিম েপর ভাব ]

Interesting Facts About India
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