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➢ -:Discuss The Definition ,Scope And Content Of 

Geography :- 

Introduction :-মানুষ ,প্রকৃশিে একটি উন্নিিে জীি l স্বছরে িসিারসে জনে 
প্রকৃশি শনর্ধাশেি সীমারেখা গুশল অশিক্রম করে চুড়ান্ত ঠান্ডা এিং দারুণ গেম 

অঞ্চলগুরলারি িসিাস করে l প্রাকৃশিক পশেরিি সমরে প্রিেক্ষ অশিজ্ঞিা সংগ্রহ করে 

শনেীক্ষণ িশি ,িুলনা কোে ক্ষমিা ও শিচােিুশি দ্বাো পশেরিরিে ককান্ অংিটিরক 

শকিারি িেিহাে কেরল সিরচরে িাল ফল পাওো যারি িা িুঝরি কপরেরছ l আে এই 

কেরকই জন্ম হে কিৌগশলক র্ােণা l িৃটিি কিৌগশলক Piter Haggett এঁে মরি 

জ্ঞানশিজ্ঞারনে শিশিণ্ন িাখাে মরর্ে একমাত্র িূরগাল ই ‘কদখা’ে উপে গুরুত্ব কদে l 

সুিোং এক অরেধ প্রেম কিৌগশলক হল কসই আশদম মানি কয উনু্মি প্রান্তরেে কোদ -

জল -িৃশি ,পশুে আক্রমণ কেরক েক্ষা পাওোে জনে কিরি শচরন্ত গুহাে আশ্রে 

শনরেশছল l এিং িখন কেরকই শুরু হে িূরগারলে জেযাত্রা l  

Definition :- গ্রীক িব্দ ‘Geo’ও ‘Graphy’এে শমলরন ইংগ্রশজ িব্দ 

‘Geography’.উদ্ভািক ও প্রেম িেিহাে কােী শছরলন গ্রীক পশিি এোর ারেশনস 

(276 – 194 BC)l শিঁশন 'Geo' িলরি  কঠিন ,িেল ও িােিীে পদােধ দ্বাো গঠিি 

‘পৃশেিী’এিং ‘Graphy’ িলরি িণধনা িুশঝরে শছরলন l সুিোং অনুযােী 
‘Geography‘ হরে ‘পৃশেিীে িণধনা’l প্রাচীন িােরি এই অেধ কিাঝারি ‘িূরগাল’ 

িরব্দে িেিহাে হরেরছ l  

আশির্াশনক অরেধ িূরগাল হল একটি শিজ্ঞান যা পৃশেিী ও িাে অশর্িাসী সম্পরকধ  
আরলাচনা করে l আর্ূশনক িূরগারলে সংজ্ঞা প্রসরে হুম কিাল্ড িরলন ‘Geography’ 
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হরে প্রকৃশিে সারে সম্পশকধ ি শিজ্ঞান ,পৃশেিীরি যাশকছু কদখা যাে িাে িণধনা কো 
হে এরি l’কালধ শে ারেে মরি ‘Geography’হরে শিজ্ঞারনে কসই শিিাগ যা পৃশেিীে 

সমস্ত অিেি ,বিশচত্র ও সম্পকধ  কক একটি সিন্ত্র একক শহসারি শিচাে করে মানুষ ও 

মানুরষে স্রিাে সারে এই সাশিধক ঐরকেে কযাগ কদখাে l ‘ 

 

:Some Changing Definition About Geography :-  

িূরগারলে শিষে িস্তু অনুর্ািরনে সুশির্াে জনে শকছু পশেিিধ ন িীল সংজ্ঞা আরলাচনা 
প্ররোজন – 

1.পিটার হ্যাগেগটর (1981) মগে “ভূিষৃ্ঠ কে মানব কোষ্ঠীর বসবাগসর কেশ 

পহ্সাগব কে শাস্ত্র সমীক্ষা েগর ো হ্ল ভূগোল l’ (“The study of the earth’s 

surface as the space within which human population lives.’) 

2. করামান িপিে Strabo ভূগোগলর সংজ্ঞা পেগে পেগে বগলন “ভূগোল 

আমাগের কশখাে িপৃিবীর জল ও স্থগলর সমস্ত জীব সম্পগেে  , এেই সগে 

বযখযা েগর িপৃিবীর ববপশষ্টগুগলা কে l” 

3. Ptolemy বগলন “ভূগোল কসই মহ্ান পবষে ো মহ্াপবগের মগযয িপৃিবীর 

এে ঝলে কেখাে l” 

4. অষ্টােশ শোব্দীর কশগষ জামোন িপিে Immanual Kant ভূগোল প্রসগে 

বগলন “Geography is the study of the earth .It explain the varieties 

fund in the various parts of the earth .In it (Geography) incidents and 

active relation are considered specially important .” 
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5. মাপেে ন কভৌেপলে Hartshorne (1939) এঁর মগে “Geography is 

concerned to provide accurate ,orderly and rational description and 

interpretation of the variable character of the earths surface .” 

6. অির মাপেে ন কভৌেপলে স্কীফার 1950 এর েশগে বগলন –“ভূিগৃষ্ঠ পবগশষ 

পবগশষ পবষগের বেপশে বন্টন সংক্রান্ত সতূ্র েগে কোগল এমন পবজ্ঞান পহ্গসগব 

ভূগোল কে কেখগে হ্গব l” 

7. Ackermen (1965), মগন েরগেন “The study of spatial distribution 

and space relation on the earth’s surface .” 

8. Vidal Da .La .Blache এঁর মগে “Geography is the science of place not 

of man .” 

9. মঙ্কহ্াউস োঁর ‘ভূগোল অপভযান’ এ বগলগেন “মানুগষর আবাস পহ্গসগব 

ভূিগৃষ্ঠর স্থাপনে িিৃেীেরণ সমীক্ষা েরা পনগে েগে উগেগে ভূগোল l” 

10. Carl O . Sauer and Leighly (1932) এঁর মগে “Geography has never 

been a science of man ,but the science of the ‘land’, of the earth’s 

Surface .” 

Scope :- িূরগারলে পশেশর্ কয ঠিক শচশহহি কো সম্ভি িা শনরে কিৌরগাশলক কদে 

মরর্ে মিাননকে েরেরছ l Hippocrates এঁে যুগ কেরক মহান পশিিরদে অশর্কাংি 

িূরগারলে শিষেিস্তে পশেশর্ শহসারি শচশহহি করেরছন ‘মানুষ ও পশেরিরিে িহু 

শিশচত্র উপাদারনে মরর্ে সম্পকধ ’, আজরকে শদরনে কিৌগশলকরদে িিরিেে সাোংিও 

িাই l শিষেিস্তুে দটুি প্রর্ান অংি -প্রােৃপেে িপরগবশ ও মানব কোষ্ঠী l  
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প্রাকৃশিক পশেরিি িাে উত্পশি ,আকৃশি ও পশেিিধ নিীলিা শনরে জটিল এক 

শিষেিস্ত ; মানুষ ও িাই l প্রাকৃশিক পশেরিি ও মানি কগাষ্ঠীে এই পােষ্পশেক শক্রো 
পশিশক্রো সমীক্ষা করে িূরগাল l  

িেপক িা শিসৃ্তি িারি িূরগারলে পশেশর্ হল :- 

1. ভূগোল এোযাগর িপৃিবীর িাপিেব কভৌপেে পবষেবস্তুর প্রােৃপেে 

িপরগবশ ও মানবীে িপরগবগশর িপরবেে গনর পবপভন্ন পেেগুপল 

সমগে আগলাচনা েগর l Geography োো এগের বা এগের োো 
Geography কে কবাঝা অসম্ভব l  

2. ভূগোল িপৃিবীর পবপভন্ন কভৌগোপলে অবস্থাগনর বনসপেেে ,িাপিেব 

এবং মানবীে পবষেবস্তু সম্পগেে  োশেপনে অনুসপেৎসেু অপভজ্ঞো 
কে উিস্থািনা েরা l  

3. পবপভন্ন প্রোগরর ভূগোগল পবপভন্ন ভাগব মানব – প্রেৃপের 

আন্তঃসম্পেে  িপৃিবীর পবপভণ্ন ভূপ্রেৃপের পনরীগক্ষ আগলাচনা েরা 
হ্ে l  

4. Geocratic type Geography কে এেটি পনপেে ষ্ট এলাোর জীব 

কোষ্ঠীর ক্রীো কক্ষত্র পহ্সাগব পবে-প্রেৃপেগে উিস্থািন েগর কেখাগনা 
হ্ে l  

5. Theocratic type Geography কে িপৃিবীর ভূিগৃষ্ঠ aঅবপস্থে 

পবপভন্ন প্রোর প্রােৃপেে উিাোগনর িারস্পপরে সম্পগেে র 

কবাঝািোর পেেগুপল সম্পগেে  আগলাচনা েরা হ্ে l  
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6. We-ocratic type Geography কে প্রেৃপেগে োো বা 
সম্ভাবনার আযার পহ্সাগব যগর পনগে মানুগষর ইচ্ছা বা অপনচ্ছার 

উির কজার কেওো হ্গেগে l  

7. পবপভন্ন যরগনর বেপশে যারণা ,োর বন্টন এবং মানবীে গুণাবলীর 

উির পভপি েগর ঐ যারণার বযবহ্াপরে পেেগুগলা সমগে ভূগোগল 

আগলাচনা েরা হ্ে l  

8. বেপশে আচরণ সংক্রান্ত সতূ্র েেণ , বেপশে েেণ সংেেন বযখযা োরী 
মগেল পনমোণ কক্ষত্র পহ্সাগব ভূগোল মূল সচূে l  

9. মানুষ ও প্রােৃপেে িপরগবগশর এগে অিগরর উির িারস্পপরে 

প্রভাব এবং পবপভন্ন সামাপজে ,আিেননপেে সাংসৃ্কপেে িপরেল্পনা ; 
োর েিািেো বাস্তবাপেো এবং উিগোপেো সম্পগেে  িঙু্খানুিঙু্খ 

পবচারপবগেষণ েগর ভূগোল l  

10. ভূিগৃষ্ঠর প্রপেটি অংগশর প্রপেটি পবষগের িািেেয সমীক্ষা েগর ববপচত্র 

ও সমাহ্ার গুপলগে বণেনা ও বযাখযার মাযযগম পবপভন্ন পবষগের 

সমন্বগের পেে আগলাচনা েগর ভূগোল l  

                           সেুরাং ভূগোগলর িপরপয এোযাগর প্রােৃপেে ও 

সামাপজে পবজ্ঞাগনর মগযয পবসৃ্তে l সামপেে ববজ্ঞাপনে পচন্তাযারার 

সগে োল পমপলগে ভূগোগলর সংজ্ঞা কেমন কেমন বেগল কেগে কেমন 

কেমন ভূগোগলর িপরপযও পবসৃ্তে হ্গেগে l  
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Content :- িপরবেে নশীল এই পবষগের সচূীিত্র পহ্গসগব েগেেটি পবগশষ 

যারণার উির গুরুত্ব আগরাি েরা হ্ে ,কেমন :- 

1. The Earth’s Surface :- পৃশেিীে িূপৃরষ্ঠে গঠণ ,উত্পশি ও িূপৃরষ্ঠ 

ঘর  চলা শিশিণ্ন প্রকাে প্রাকৃশিক ঘ নািলীরক পযধরিক্ষণ ,শিরেষণ ও 

পেীক্ষণ এিং িাে শনেীরখ একটি শনশদধি শসর্ারন্ত এরস পযধরলাচনা কো হে 

িূরগারল l  

2. Concept Of Location :- িূপৃরষ্ঠে ককান শনশদধি োরনে অক্ষাংিীে, 

দ্রাশঘমা গি ,মহারদিীে ,বদশিক িা জলিােু অঞ্চরলে অিোন সম্পরকধ  িূরগাল 

আরলাচনা করে l  

3. Concept Of Spatial Distribution :- িূরগারল কদি িলরি কিাঝাে 

িাস্তি ,সুসংহি ,শমশ্র ,শচে পশেিিধ নিীল এিং যারক কদখাযাে ,মাপা যাে ও 

অনুিি কো যাে এমন পাশেধি কক্ষত্র l িূরগারল এরুপ কদরিে অক্ষাংিীে, 

দ্রাশঘমা গি এিং মহারদিীে িন্টন সম্পরকধ  আরলাচনা কো হে l  

4. Concept Of Location :- িূরগারল আরলাশচি শিশিণ্ন কদরিে প্রােশমক 

দটুি উপাদান যো মানুষ ও প্রকৃশি শকিারি এরক অপরেে সারপরক্ষ শনরজরক 

পশেিিধ রন সক্ষম িা আরলাচনা কো হে l  

5. Concept Of Region :- এক িা একাশর্ক সমর্মী বিশিি সম্পন্ন বদশিক 

একক কক িলাহে অঞ্চল l িূরগারল অঞ্চরলে গঠণ সামাশজক -আেধননশিক -

সাংসৃ্কশিক কাযধািলী প্রশিশি সম্পরকধ  আরলাচনা কো হে l  
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6. Concept Of Time :- িূরগারল প্রশিটি শিষে সমীক্ষা কোে সমরে সমে 

িা কারলে র্ােণা গুরুত্বপূণধ l কারলে সারপরক্ষ ককান পাশেধি অংরিে িূ – 

দরৃিেে পশেিিধ ন ,জীিজগরিে পশেিিধ ন ,জলিােুে পশেিিধ ন প্রিৃশি 

শকিারি ঘর  িা ককরনা ঘর  িা পযধরলাচনা কো হে l  

7. Concept Of State :- িূরগারল কস্করলে র্ােণাে মার্েরম মানশচত্র 

উপোপন ,অিীি কারলে কিৌগশলক অিো ও অিোন ,জলিােু ,িীলা ও 

জীিজগরিে গঠণ প্রিৃশি সম্পরকধ  আরলাচনা কো হে l  

➢ Discuss The Contribution Of HUMBOLDT On 

Geography :- 

➢ Introduction :-জামধাশনে োজর্ানী  প্রুশিোে োজাে কচম্বােরলন 

পশেিারে 1769 সারল জন্মগ্রহণ করেন হুমরিাল্ড l 18 িছে িেরস ফ্রাঙ্কফু  

শিশ্বশিদোলরে শফনান্স পড়া শুরু করেন এিং ছ’মাস পে ফ্রাঙ্কফু  িোগ করেন 

l Geology ে প্রশি আকৃি হরে 1789 সারল শিঁশন োইন িূশমরি প্রেম িেসল্ট 

িীলা পেীক্ষা করেন l এিং 1790 সারল োইন নদীে িেসল্ট িীলা সমরে িাঁে 

প্রেম বিজ্ঞাশনক গরিষণা পত্র প্রকাশিি হে l 1859 সারল শিঁশন কলাকান্তশেি 

হন l  

➢ Contribution On Geography :-1790 সারলে বিজ্ঞাশনক 

গরিষণা পত্র প্রকারিে পে কেরকই িােঁ িূরগারল অিদারনে সংরযাজন ঘ রি 

োরক l এই গরিষণা পরত্র শিঁশন িেসল্ট িীলাে জলীে উত্পশিে প্রচশলি িত্ব টি 
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দক্ষিা পূণধ যুশিে সরে সমেধন করেন l এে পেিিী সমেকারল িূরগাল শিষরে 

হুমরিাল্ড এঁে অিদানগুরলা শনম্নরূপ :- 

I. 1793 সাগল  কেই বাগেের খপন এলাোে জন্ম প্রাপ্ত উপিগের ওির 

েগবষণািত্র প্রোশ েগরন l  

II. সমোগল প্রাণীর মাংসগিশী ও স্নােুেগের উগিজনা প্রবণোর 

ওির ,এবং অপযে ভাগব খপনজ পবজ্ঞাগন েগবষণা েগরন l  

III. 1799 সাগল পেঁপন প্রিম ওপরগনাগো নেীর েপেিি অনুসরণ 

েগর প্রমাণ েগরন নেীটি আমাজগনর সাগি পমগশগে l  

IV. োঁর ববজ্ঞাপনে অনুসোগনর মাযযগম েপক্ষণ আগমপরোর 

প্রােৃপেে ববপশষ্ট ,োেিালা ,িশুিাপখ ,খপনজসম্পে ভূ প্রেৃপে 

সমগে সসু্পষ্ট যারণা েগে কোগলন l  

V. সমসামপেেোগল পেঁপন আগমপরোর এে বৃহ্ৎ অংগশর জপরি 

োেে সম্পন্ন েগরন এবং েপক্ষণ আগমপরোর পেেু েেূেম এলাোর 

মানপচত্র প্রস্তুে েগরন l  

VI. 1829সাগল ইউরাল িাবেেযাঞ্চগলর যােব সমৃদ্ধ অঞ্চলগুগলাগে 

অপভোন চাপলগে কসানা ও প্লাটিনাম খপনর সোন েগরন এবং 

হ্ীরে আপবষ্কার েগরন l  

➢ Some Books Of HUMBOLDT :-হামরিাল্ড শিশিন্ন 

িেস্তিাে মরর্েও শিরশ্বে এক িেপক অঞ্চরলে জশেপ কারযধে নশে প্রকাি করেন 

যাে নাম  Cosmos l এই গ্রগে পবেপ্রেৃপে সমগে োঁর যারণা প্রোশ 

িাে l গ্রেটি 5 টি খগি পবভক্ত োর প্রিম ও পিেীে খি  1845 – 
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47,েৃেীে খি 1850 ,চেুিে খি 1858 এবং িঞ্চম খিটি 1859 সাগল 

প্রোপশে হ্ে l  

➢ Some different Filed Of Geographical 

Contribution :- হামরিাল্ডএকজন সার্ােণ ভ্রমণকােী শছরলননা 
,কছা িড় সি র্েরনে ভ্রমরণই িাঁে সারে িহু যন্ত্রপাশি োকি এিং শিঁশন 

অগশণি পযধরিক্ষণ গ্রহণ করেরছন l শিশিণ্ন কক্ষরত্র িাঁে অিদান গুশল হল – 

❖ Philosophical view :-প্রাকৃশিক শিরশ্বে দিধন সমরে হুম কিাল্ড 

এঁে মিামি হল -পৃশেিী একটি অশিরেদে বজশিক একক এিং এে সি 

অংিই এরক অনেটিে ওপে শনিধ েিীল l  

❖ Physical History and Physical Geography :-শিশনই প্রেম 

পৃশেিীে প্রাকৃশিক ইশিহাস ও প্রাকৃশিক িূরগারলে মরর্ে পােধকে 
কদশখরেরছন l  

❖ Division Of Physical World :-শিঁশন প্রাকৃশিক জগিরক 

শিনটি কশ্রণীরি শিিি করেরছন ; যাে প্রিম ভাগের পবষে হ্ল 

উপিেপবেযা – প্রাপণপবেযা প্রভৃপে ,পিেীে ভাগে স্থান কিগেগে 

ঐপেহ্াপসে এবং বেে মাগন সংঘটিে ঘটনাবলী ও েৃেীেভাগে 

ভূিগৃষ্ঠর পবপভণ্ন বস্তুর অবস্থান ও বন্টন সমগে আগলাচনা ; োগে 

পেঁপন ‘Physical Geography’ নাগম অপভপহ্ে েগরন l  

❖ Relief :-পৃশেিীে শিশিণ্ন অঞ্চরলে উশদ্ভদ ,প্রাণী ,িীলা সংগ্রহ করে 

পৃশেিীে শিশিণ্ন অঞ্চরলে িূপ্রকৃশিে উত্পশি ,কিৌগশলক িন্টন এিং 
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উচ্চিাে সীমা কদখারনাে জনে শিঁশন সিধপ্রেম িূশম – িেুেিাে প্রেরেদ 

অঙ্কন করেন l  

❖ Science Of Climatology :-‘Climatology’িরব্দে উদ্ভািক ও 

িেিহােক হরলন হুমরিাল্ড l িােুমিরল উচ্চিা িৃশিে সারে সারে উষ্ণিা 
করম এিং কি হারে করম িা শিঁশন প্রেম আশিষ্কাে করেন l  

❖ Plant Geography :-উঃ আরমশেকা ,দঃ আরমশেকা ,কেন ,ফ্রান্স 

,জামধাশন প্রিৃশি অঞ্চল কেরক বিশিি পূণধ উশদ্ভদ সংগ্রহ ও পযধারলাচনাে 

মার্েরম শিঁশন উশদ্ভদ িূরগারলে শিশিপ্রস্তে সুপ্রশিশষ্ঠি করেন l এইসি 

এলাকা গুশলরক শিশনই প্রেম উশদ্ভদ অঞ্চরল শিিি করেন যা 1814-91 

খৃষ্টাগব্দর মযযবেী সমগে প্রোপশে োঁর “Atlas Geographique 

et Physique du Nouveau Continent” নামে মানপচত্রাবপলগে 

প্রোপশে হ্ে l  

❖ Landscape and Man :- প্রাকৃশিকিূদিৃোিলী ,প্রাকৃশিক 

অঞ্চল এিং প্রকৃশি শকিারি মানিীে জীিনরক প্রিাশিি করে িা সিধ 
প্রেম শিশনই িোখো করেন l  

❖ Regionalism :- হামরিাল্ডরক প্রাকৃশিক ও উশদ্ভদ িূরগারলে 

প্রশিষ্ঠািা িলা হরলও শিঁশন শছরলন আঞ্চশলকিা িাদী l আঞ্চশলক 

শিষেগুরলাে আন্তঃশনিধ েিীলিা এিং কসগুশলে বিশিি অনুসারে শিরিষ 

িারি িশন্টি শিষেগুরলাে কযরকান একটিে িণধনা কোে প্ররযাজনীেিাে 

কো শিঁশন িরলন l  
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❖ Comparative Method :- শিঁশন িুলনামূলক পিশিে শিশি 

োপন করেন l োঁর “Views Of Nature”িসু্তগে পবপভণ্ন প্রোর 

েুলনা স্থান কিগেগে l  

❖ Cartographic Technique :- জলিােুে িুলনা কোে 

সুশির্ারেধ শিশনই প্রেম সম িাপ কেখা (Isotherm) অঙ্কন করেন l 

িূপৃরষ্ঠে মানশচরত্র সরমাষ্ণ কেখাে অন্তিুধ শি িাঁে একটি অনে অিদান l 

প্রেরেদ (Cross Section) প্রোে প্রিিধ ন ও করেন শিঁশন l  

➢ Conclusion :-শিশিণ্ন পযধরিক্ষণ ও অিদারনে মার্েরম শিঁশন 

শনরজরক ককিল মাত্র একজন িূরগালশিদ ,িূিাশত্বক ,আিহাওো শিদ িা উশদ্ভদ 

শিিােদ শহসারিই প্রকাি করেন শন ,িাঁে দািধশনক দশৃিিশে িাঁরক শিষেিস্তুে 

অরনক শনকর  আকষধণ করেরছ l l  

-:- 

➢ Discuss The Contribution Of KARL RITTER On 

Geography :- 

➢ Introduction :- 

➢ Contribution On Geography :-1 

➢ Conclusion :- 
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