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Ø ভারত, l 33,87,363পিৃথবীর স�ম বহৃ�ম �দশ আয়তন
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বঃিকঃিমঃ �ায় l 2.42%ইহা পিৃথবীর �মাট �লভা�গর জ�ুড়
অবি�ত l 8এর �ভৗগিলক অব�ান o 4‘ উ�র �থ�ক 37o 6‘ উ�র
অ�াংশ এবং 68o7 ‘পবূ��থ�ক 97o25’ পবূ��ািঘমাং�শর ম�ধ� l এর
উ�র �থ�ক দি��ণ িব�ার 3214 - 2933িকঃিমঃ এবং পবূ�পি��ম
িকঃিমঃ l G M T ( )+05এর �মাণ সময়কাল ি�িনচ �মন টাইম ঘ�া
30 lিমিনট ভার�তর পবূ�নাম জ� �ুীপ এছাড়া অন�ান� নাম��লা
হল - , , , ,আয�াবত�পণূ�ভ�িমভারতবষ�িহ��ুান বহৃ�র ভারত এবং
ইি�য়া l

Ø জন�িত িহসা�ব বলাযায় �বিদক য�ূগ দ�ু� প�ু ভর�তর
নামানসুা�র এই পণূ�ভ�িমর নামকরণ হয় ভারতবষ�l �থমা�ধ�পবূ�ও
পি�ম পািক�ান সহ িবশাল �দশ ��প পিরিচত িছল যা ভারতবষ�
না�ম অিভিহত l 1947 14সা�লর ই আগ� পিক�ান ও পবূ�
পিক�ান ( )বত�মান বাংলা �দশ মলূ ভ�খ� �থ�ক িবভ� হ�য় একিট
�াধীন রা� গঠন ক�র এবং অবিশ� মলূ ভ�খ� 1947 15সা�লর ই
আগ� ��বার ভারত (INDIA=Independent Nations Declared
In August) নাম িন�য় এক �াধীন রা� ��প িব� মানিচ��
�ানািধকার ক�র l

INDIA শ�িটর উত্পি� �ীক শ� ‘Indoi’ ‘�থ�ক যার অথ�নদী �ারা
�বি�ত ভ�ভাগ’l আবার িস�ু বা ই�াস নদীর �ারা �ভািবত ব�ল এ�ঁক
‘India’ ‘Hindustan’ lবা না�মও অিভিহত করা হয়

Ø আসম�ূ িহমাচল ভারত প�ূব�বাঙলা�দশ ও মায়ানমার ;
পি��ম পিক�ান ; ; ,উঃ পি��ম আফগািন�ান উ��র চীন �নপাল
,ভ�টান এবং দি��ণ �ীল�া রা� �ারা �বি�ত ভার�তর সব�দি�ণ
িব� ইুি�রা প�য়� ( ,2004,26িন�কাবর �ীপ সা িড�স��রর সনুামী
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�ারা বত�মা�ন অবল�ু) lএবং সব�দি�ণ �ান কন�াকুমারীকা
ভার�তর ভ�িমভা�গর 43% ,27.7% ,18.6%সমভ�িম মালভ�িম পাহাড়
এবং 10.7% lপব�ত �ারা গিঠত ভার�তর িব�ীণ�উপকূল ভ�িমর �দঘ�
7,516.7 , -িকঃিমঃ যা ল��ীপ আ�ামান িন�কাবর �ীপপ�ু
সি�িলত l ভার�তর ওপর িদ�য় �ািঘমা ও কক�ট �াি� �রখা িব�তৃ
l (82ভার�তর �মাণ �ািঘমা �রখা o30’পঃূ) , ,উ�র ��দশ মধ���দশ
ছি�শগড় ,ওিড়শা ও অ� এই পাঁচিট রাজ� কক�ট �াি� �রখা
যথা��ম �জরাট , , , , ,রাজ�ান মধ���দশ ছি�শগড় ঝাড়খ�
পি�মব� ,ি�পরুা ও িম�জারাম এই আটিট রা�জ�র ওপর িদ�য়
�বািহত হ�য়�ছ l 1

Ø Relief Of India :-

Ø Classification into Natural Region of India
:- �বিচ� পণূ�ভারত (1947,15th August) ভ�িম�ক ভ��াকৃিতক
দিৃ��কাণ �থ�ক �ধান পাঁচ ভা�গ ভাগ করা যায় , :-যথা

1.The Northern Himalayan Mountain Region :-
A. Location :- উ��রর িহমালয় পাব�ত�া�ল ভার�তর উ�র সীমা��
পি��ম কা�ীর (71oE) (97�থ�ক প�ূব�আসাম oE)পয�� অধ�চ�াকা�র
িব�তৃ l - 2500 -এর পবূ�পি��ম িব�ার �ায় িকঃিমঃ এবং উ�র দি��ণর
�দঘ�240-320 l 5,00,000িকঃিমঃ অ�লিট বঃ িকঃিমঃ অংশ জ�ুড়

1 Land of Seven Sister :- ভর�তর উ�র – , , , , ,পবূ�া��লরআসাম �মঘালয় নাগাল�া� অ�ণাচল ��দশ িম�জারাম মিনপরু ও ি�পরুা এই সা িট
রা�জ�র অসাধারণ �কৃিতক �সৗ�য�ওজীব �বিচ��র অফুর� ভা�া�রর জন� ‘ ’ lসাত �বা�নর �দশ বলাহয় প�র িসিকম �ক এর সা�থ য�ু ক�র
‘ ’ ( ) lআট �বা�নর �দশ উঃ পঃূ ভারত না�ম অিভিহত করা হয়
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অবি�ত l 2/3পব�তমালা িটর ভাগ ভার�তর ম�ধ� এবং বািক অংশ
�নপা�ল অবি�ত l

B. Regional Classification :- উ��রর িহমালয় পাব�ত�া�ল�ক
িবিভ� দিৃ��কাণ �থ�ক �যসম� ভা�গ ভাগ করা যায় �স��লা হল –

A. Basis of Hight and Relief :- উ�তা ও ভ��কৃিত অনসুা�র
দি�ণ �থ�ক উ��র িহমালয় �ক চারিট সমা�রাল পব�ত ��ণী�ত
ভাগ করা যায় , :-যথা

B/A/1. Outer Himalaya or Siwalik :- িহমাল�য়র সব�দি��ণ
কম উ�তা য�ু �ছাট �ছাট পাহাড় ��ণী িশবািলক না�ম অিভিহত l
এর গড় উ�তা 300-1200 ; 10-15 lিমঃ �� �ায় িকঃিমঃ অ�লিটর
ঢাল দি�ণিদ�ক খবু খাড়া এবং উ��র ঢাল lু অ�লিটর উ�র ঢাল
�মশঃ ঢাল হু�য় উপত�কায় িম�শ�ছ l

B/A/2. Middle Himalaya or Himachal :- িশবািল�কর উ��র
অবি�ত গ�ড় 2000-3000 - ,িমঃ উ�তা িবিশ� িপরপা�ল নাগিট�া
এবং দনু সমি�ত পব�তমালা য�ু অংশ অবিহমালয় বা মধ� িহমালয় বা
িহমাচল না�ম অিভিহত l

B/A/3. Great Himalaya or Himadri oror Himgiri :- িহমাচ�লর
উ��র মাউ� এভা�র� (8848 , 8852 ) -িমঃ বত�মা�ন িমঃ স�িলত স উূ�
পব�ত ��ণী িহমাি� বা উ� িহমালয় বা িহমিগির না�ম পিরিচত ,যার গড়
উ�তা 6000 , lিমঃ িহমিগির িচর ত�ষারাবতৃ

B/A/4. Tethys Himalaya or Trans Himalaya :- িহমাি�র উ��র
িত�ত �দ�শর জা�র পব�ত ��ণী এবং িলউপার�গাল পব�তশ�ৃ য�ু
সউূ� পব�তমালা �টিথস িহমালয় বা �া� িহমালয় না�ম অিভিহত l এর
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গড় উ�তা 5,000 lিমঃ

B. Basis of Regional Characteristic :- আ�িলক �বিশ� অনসুা�র
িহমালয় �ক পি�ম �থ�ক প�ূব��ধান িতনভা�গ ভাগ করা যায় , :যথা

B/B/1. Western Himalaya :- এই অ�ল জ� ওু কা�ীর রা�জ�র
পি�ম সীমা �থ�ক �নপা�লর পি�ম সীমা পয�� িব�তৃ ,অ�লিটর গড়
উ�তা 2000 lিমঃ পি�ম িহমালয় �ক িতনিট উপ অ��ল ভাগ করা যায়
, :-যথা

I. Kasmir Himalaya :- জ� -ু কা�ীর রাজ� জ�ুড় এই অংশিট
অবি�ত l অ�লিটর গড় উ�তা 1300 িমঃ l িহমাল�য়র এই অং�শ
না�া পব�ত , , , , ,�কালা�হাই ননুকুন নািগন �শ� িপপরান তাতাকুিট
�ভৃিত শ�ৃ ; , , , ,বিুজ�লা �জািজলা বািনহাল িশপিক লা �রাটাং �ভৃিত
িগিরপথ অবি�ত l

II. Himachal Himalaya :- িহমাচল ��দশ রাজ� জ�ুড় িহমাচল
িহমালয় এর অব�ান l , ,িহমাল�য়র এই অং�শ �ধৗলাধর িপরপা�ল
নাগিট�া �ভৃিত পব�ত ; , , ,কুল কুাংড়া চা�া লা�ল �ভৃিত উপত�কা
এবং কুল ওু লা�ল উপত�কা সং�যাগ কারী �রাটাং িগিরপথ
অবি�ত l

III. Kumayun / Uttarakhand Himalaya :- িহমাল�য়র এই অংশ
উ�রা খ��র মধ� িদ�য় �নপা�লর পি�ম পয�� িব�তৃ l অ�লিটর
উ�তা 750-1200 l (7,817 )িমঃ ন�া�দবী িমঃ এই অং�শর স�ব�া�
শ�ৃ l , , ,অন�ান� পব��তর ম�ধ� ব�র প�ু ব�ীনাথ কা�মত ত��নাথ
�ধ◌ান l

B/B/2. Central Himalaya :- 6,000িমঃ গড় উ�তা য�ু এবং



ভ��গাল িনয�াস / - -ভার�তর ভ��গাল ভার�তর ভ��কৃিত :- - , :-Mission Geography of India .উপ�াপক �গাপাল ম�ল �লখক
©Author :-Gopal Mondal .

ভ��গাল িনয�াস - :- / :- / , , ,িশ�া িব�া�রর ল��� বা�ালীর ভ��গাল বাঙলায় উপ�াপক �গাপাল ম�ল �চৗবা�া �গাগড়া সাল�তাড়া
বাঁকুড়া পঃবঃ722137 /wh.app 8640890159/ gopalmodal1617@gmail.com

এভা�র� , (8,598 ), (8,481 ),কা�নজ�া িমঃ মাকালু িমঃ ধবল িগির
(8,172 ), (8,078 )িমঃ অ�পণূ�া িমঃ �ভৃিত সউূ� পব�ত স�িলত এই অংশিট
পি��ম কালী নদী �থ�ক প�ূব�িস�ালীলা পব�ত ��ণী পয�� �নপাল
রা��র ম�ধ� িব�তৃ l

B/B/3. Eastern Himalaya :- �নপা�লর পবূ�াংশ �থ�ক মায়ানমা�রর
পি�ম সীমা পয�� িব�তৃ অংশ পবূ�িহমালয় না�ম অিভিহত l পবূ�
িহমালয়�ক িতনিট অং�শ ভাগ করা যায় , -যথা

IV. Sikkim – Darjilling Himalaya :- পবূ�িহমাল�য়র �য অংশ
িসিকম রাজ� ও পি�মব��র দািজ�িলং �জলায় অবি�ত তা�ক
িসিকম- lদািজ�িলং িহমালয় ব�ল এই অং�শর �ধান পব��ত ��ণীর
ম�ধ� কা�নজ�া , , , ,িসঙগ্ালীলা ডাউ িহল ডংিকয়া সা�াকফু
ফালটু �ভৃিত উ��খ� l

V. Bhutan Himalaya :- পবূ�িহমাল�য়র �য অংশ ভ�টা�নর অ�গ�ত
তা�ক ভ�টান িহমালয় ব�ল l , ,ওয়াংচ��মাচ�মানস �ভৃিত নদী��লা
এই অং�শ �বািহত l

VI. Assam – Arunachal Himalaya :- পবূ�িহমাল�য়র �য অংশ
অ�ণাচল ��দ�শর ম�ধ� িব�তৃ তা�ক অসম-অ�ণাচল িহমালয়
ব�ল l lঅসম িহমালয় িবিভ� পাব�ত� নদী �ারা িবিছ� এখানকার
উ��খ�যাগ� নদী �িল হল িডহং , , lিডবং কামলা ইত�ািদ

2. The Great Plains :-
A. Location :- িহমালয় পব�তমালা এবং দাি�ণাত� মালভ�িমর
মধ�বত� �ায় 6,52,000 20%বঃ িকঃিমঃ অথ�াত্ ভার�তর �ায় এলাকা
জ�ুড় পিৃথবীর বহৃ�ম পলল গিঠত জনব�ল সমভ�িম বা উ�র ভার�তর
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িবশাল সমভ�িম অবি�ত l 2,400অ�লিটর �দঘ�� �ায় িকঃিমঃ এবং ��
240-230 l ,িকঃিমঃ অ�লিট িস�ু গ�া ও তা�দর উপনদী সম�ূহর
পিলরািশ �ারা গিঠত l

B.Regional Divisions of Great plains :- সম� অ�লিট�ক
�ধানত চারভা�গ ভাগ করা যায় , -যথা

a. Ganga Plain Region :- গা��য় সমভ�িম অ�ল পি��ম
গ�ার উপনদী যমনুা �থ�ক �� ক�র পবূ�িদ�ক পি�মব��র
সীমানা অিত�ম ক�র বাঙলা �দ�শর মধ� িদ�য় িব�তৃ হ�য়
ব��াপসাগর পয�� �সািরত l অ�লিটর ঢাল পবূ�িদ�ক এবং �িত
িকঃিমঃ �ত �ায় 12 ;�সিমঃ িহম◌ালয় পাব�ত�া��লর িঠক দি��ণ
এর অব�ান l - 1350সমভ�িমিট পবূ�পি��ম �ায় িকঃিমঃ দীঘ�তম
এবং উ�র- 330-580 lদি��ণ এর িব�ার িকঃিমঃ পয��
সমভ�িমিটর �মাটআয়তন 3,74,400 lবঃ িকঃিমঃ

v Division of Ganga Plain :- গা��য় সমভ�িম অ�ল�ক
িতনিট উপ অ��ল ভাগ করা যায় , :-যথা

I. Upper Ganga Plain :- উ� গা��য় সমভ�িম পি��ম যমনুা
নদী �থ�ক প�ূব�গ�া-যমনুার িমলন�ল এলাহাবাদ পয�� িব�তৃ
l - 630 lসমভ�িমিট পবূ�পি��ম �ায় িকঃিমঃ দীঘ�পি�মাং�শ
এর উ�তা 220 100 lিমঃ এবং পবূ�াং�শ িমঃ ইহা পঃ
উ�র��দ�শর অ�গ�ত l ,গ�া এবং তার �ধান উপনদী যমনুা
ঘঘ�রা , , ,রাম গ�া �গৗমতী চ�ল �ভৃিত নদী �ারা সমভ�িমিট
িব�ধৗত l

II. Middle Ganga Plain :- এলাহাবাদ �থ�ক িবহার রা�জ�র
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পবূ�সীমানা পয�� িব�তৃ গ�া সমভ�িম মধ� গ�া সমভ�িম না�ম
পিরিচত l 650 lঅংশিট �ায় িকঃিমঃ দীঘ� পবূ�িদ�ক এর
উ�তা �ায় 35 ; ,িমঃ এই অ�ল গ�া ও তার উপনদী �গৗমতী
ঘঘ�রা, , , lগ�ক কুিশ �শান �ভৃিত নদী িব�ধৗত অ�লিটর
পি�মাংশ পঃূ উ�র��দশ ও পবূ�াংশ িবহার রা�জ� িব�তৃ l

III. Lower Ganga Plain :- িবহা�রর পবূ�সীমা �থ�ক দািজ�িলং
�জলার পাব�ত� অংশ এবং প�ুিলয়া �জলা ছাড়া সম�
পি�মব� িন�য় িন� গ�া সমভ�িম গিঠত l �গিল নদীর �মাহনা
পয�� এই সমভ�িমর �দঘ�� �ায় 300 lিকঃিমঃ সমভ�িমিট
উ�রব� সমভ�িম , -ব �ীপ অ�ল এবং রাঢ় সমভ�িম এই িতনিট
অং�শ িবভ� l

b. Punjab Plains :- পা�াব সমভ�িম িস�ু ও তার উপনদী
ইরাবতী , , lচ�ভাগা শত� ও িবপাশার পিল �ারা গিঠত অ�লিট
যমনুা নদীর পি�মিদ�ক িব�তৃ হ�য় পািক�া�নর ম�ধ� �সািরত l
সমভ�িমিটর ভারতীয় অংশ শত� ও ইরাবতী নদী �ারা সীমাব� l
অ�লিট দঃ পি�ম িদ�ক ঢাল lু ,পা�াব হিরয়ানা ও িদ�ী এই
অ��লর অ�গ�ত l ,�কৃিত গত ভা�ব সমভ�িমিট চারভা�গ িবভ�
যথা -

I. Tarai :- িশবািলক পব��তর পাদ�দ�শ অবি�ত আ��িন�ভ�িম তরাই
না�ম অিভিহত l

II. Bhabar :- উঃ-পি�ম ভার�ত িহমাল�য়র পাদ�দ�শ �ু� �ু� ��র
খ� �ারা গিঠত ভ�িম�প�ক প�ািব ভাষায় ভাবর ব�ল l

III. Khadar :- পঃূ রাজ�া�নর নদী তীরবত� নবীন পিলমািট �ারা
গিঠত অ�ল�ক খাদার ব�ল l
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IV. Bangar :- পা�াব সমভ�িমর নদী অববািহকার �াচীন পিলমািট
�ারা গিঠত অ�ল বা�র না�ম অিভিহত l

c. Brahmaputra Valley :- উ�র ভার�তর বহৃত্ সমভ�িমর
পবূ�াং�শর ��প�ু ও তার উপ নদী��লার জলধারা িব�ধৗত পিল
সম�ৃ অ�ল ��প�ু বা আসাম উপত�কা না�ম পিরিচত l
উপত�কািটর �দঘ�� 600 , 75িকঃিমঃ �� িকঃিমঃ এবং আয়তন
65,000 lবঃ িকঃিমঃ সমভ�িমর এই অংশিট প◌�ূব�সািদয়া �থ�ক
পি��ম ধবুিড় পয�� িব�তৃ l 292এই অং�শ ��প�ু নদী গিঠত বঃ
িকঃিমঃআয়তন য�ু মাজলুী �ীপ অবি�ত l

d. Desert :- পা�াব সমভ�িমর এবং আরাব�ী পব��তর
পি�মিদ�ক রাজ�া�নর পি�মাংশ জ�ুড় ম� অ�ল অবি�ত l
সম� ম� অ�লিটর ¾ ¼অংশ ভার�তর এবং অংশ পািক�া�নর
অ�গ�ত l 640 ,300অ�লিট িকঃিমঃ দীঘ� িকঃিমঃ �শ� এবং এর
আয়তন 1,75,000 lবঃ িকঃিমঃ সম� ম� অ�ল�ক পাঁচিট উপ
িবভা�গ ভাগ করা যায় , -যথা

I. Bagar :- আরাব�ী পব��তর উ�র-পি�ম পাদ�দ�শ অবি�ত
বালকুা ময় অ�ল l

II. Rohi :- বাগা�রর পি��ম অবি�ত উব�র �াবন ভ�িম l

III. Little Desert :- �রাহীর পি��ম অবি�তআসল ম�অ�ল l

IV. Hamada :- ম�অ��ল অবি�ত বািল য�ু নরম িশলা�রীয়
অ�ল l

V. Main Desert :- মাই�লর পর মাইল িব�তৃ ভয়�র ম�অ�ল l
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3. The Peninsular Uplands :-
A. Location :- বহৃৎ সমভ�িম অ��লর দি��ণ �ায় 16 ল� বগ�
িকঃিমঃ (সম� ভার�তর ½ অংশ)অ�ল জ�ুড় ভার�তর সব�া�প�া বহৃৎ
�াকৃিতক িবভাগ উপ�ীিপয় উ�ভ�িম অবি�ত l অ�লিট উ��র
আরাব�ী পব�ত �থ�ক দি��ণ কন�াকুমারীকা অ�রীপ এবং পি��ম
পি�ম ঘাট পব�তমালা অ�ল �থ�ক প�ূব�পি�ম ব��র প�ুিলয়া �জলা
পয�ন◌ত্ িব�তৃ l 600-900 lঅ�লিটর সাধারণ গড় উ�তা িমটার

v Physiographic Regions Of Peninsular
Uplands :- ভ��াকৃিতক �বিশ� অনসুা�র উপ�ীিপয় উ�ভ�িম�ক
দিুট �ধান ,8 25 ,িট উপিবভাগ এবং িট �গৗণ িবভা�গ ভাগ করা যায়

যথা :-

1. Highland Of peninsular Upland :- উপ�ীিপয়
উ�ভ�িমর �থম �ধান িবভাগ হল উপ�ীিপয় উ�ভ�িমর
পাব�ত�া�ল এ�ক চারিট উপিবভা�গ ভাগ করা যায়, :-যথা

A. North-Central Highland :- উ�-মধ� উ�ভ�িম�ক
উ��র আরাব�ী পব�ত �থ�ক দি��ণ ব�ু�লখ� পয��
অং�শ চারভা�গ ভাগ করা যায় , -যথা

a.Aravalli Range :- পা�াব সমভ�িমর দি��ণ উ�র-
পবূ��থ�ক দি�ণ- 800পি��ম �ায় িকঃিমঃ দীঘ�অং�শ
আরাব�ীপাব�ত�া�ল িব�তৃ l পব�তিট িদ�ী
�থ�কআ�মদাবাদ ( ) lপালন পরু পয�� িব�তৃ এর গড়
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উ�তা 600 -900 lিমঃ স�ব�া� শ�ৃ মাউ� আব’ুর
��িশখর (1772 )lিমঃ

b.East Rajasthan Upland :- 72o7’ �থ�ক 79o5’ East
Longitude 23এবং o20’ N 28�থ�ক o20’ N Latitude
এর ম�ধ� �ায় 1,67,872 km2অ�ল জ�ুড় পঃূ রাজ�ান
উ�ভ�িমর অব�ান l

c.Madhy Bharat Pathar :- যথা
d.Bundelkhand Upland :- যথা 24oN 26�থ�ক o 30’N
এবং 78o10’– 81o30’ E এর ম�ধ� উ��র যমনুা নদী
�থ�ক দি��ণ িব�� মালভ�িম পয�� িব�তৃ l অ�লিটর
আয়তন 54,560 l -বঃ িকঃিমঃ এর উঃ পি��ম চ�ল
এবং দঃপ�ূব�পা�া- lআজাইগড় পব�তমালা অবি�ত

B. South- Central Highland :- দঃ-মধ� উ�ভ�িম�ক
চারিট উপ িবভা�গ ভাগ করা যায়, -যথা

a. Malwa Plateau :- মালব মালভ�িম 21o 47’N - 25o

10’N 73এবং o 45’E-79o 14’E 1,50,000অং�শ বঃ
িকঃিমঃ অংশ জ�ুড় অবি�ত l -এর পঃূ পি��ম িব�ার
�ায় 530 - 390 lিকঃিমঃ এবং উঃ দি��ণ িকঃিমঃ
অ�লিট উ��র আরাব�ী, ,দি��ণ িব� পব�তএবং প�ূব�
ব�ু�লখ� মালভ◌িূম �ারা আব� l

b. Vindhayan Scaeplands :- িব� পব��তর
উ�রাং�শর িব�� �থ�ক গ�া সমভ�িম পয�� িব�তৃ খাড়া
ঢাল এিট l
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c.Vindhayan Range :- মধ� ভার�তর উ�ভ�িম
অ��লর এ�কবা�র দি�ণ সীমায় অবি�ত িব��
পাব�ত�া�ল l 1050এই পব�তমালা পি�ম �থ�ক প�ূব�
িকঃিমঃ পয�� িব�তৃ এবং গ�ড় �ায় 300 lিমঃ উ�চ�এর
স�ব�া� শ�ৃ মনপরু (881m) lচ�ল নদীর উৎস �ল

d.Narmada Valley :- সাতপরুা এবং িব� পব��তর
উ�র ও দি�ণ ঢা�লর নম�দা নদী অধ�ুিষত অংশ এিট l

C. Eastern Plateau :- প�ূব�র মালভ�িম অংশ�ক ভ�-
�াকৃিতক �বিশ� অনসুা�র পাঁচ ভা�গ ভাগ করা হয়, -যথা

a.Chotanagpur Plateau :- 22o �থ�ক 25o 30’ N 83ও o47’ - 87o50’E
এর ম�ধ� 87,239 , , ,বঃিকঃিমঃ অ�ল জ�ুড় রা্ঁিচ হাজারীবাগ িসংভ�ম
ধানবাদ, ,( ); ( );পালা�মা ঝাড়খ� সাঁওতাল পরগনা িবহার এবং প�ুিলয়া
( ) lপঃ বঃ �ভৃিত �জলা িন�য় গিঠত

b.Baghelkhand Plateau :- 21o 29’ �থ�ক 25o11’N 78ও o18’ -84o15’E
এর ম�ধ� 1,40,172 বঃিকঃিমঃ অ�ল জ�ুড় উপ�ীিপয় অং�শর
মধ�ভা�গ সাতপরুা ও িব��াচল অং�শর সম��য় এই অংশিট অবি�ত l

C. Mahanadi Basin :- প�ূব�19o45’ -23o15’ N 24�থ�ক o84’ -20o E এর
ম�ধ� 72,940বঃ িকঃিমঃ অ�ল জ�ুড় ছি�শগড় রা�জ� মহানদী
অধ�ুিষত অং�শ এই অ�লিট অবি�ত l এ�ক ছি�শগড় সমভ�িম না�মও
অিভিহত করা হয় l

d. Dandakaranya :- প�ূব�দ�কারন� অ�লিট 17o15’ - 22o34’ N এবং
82o27’ -8uoএর ম�ধ� 89,078 ,বঃ িকঃিমঃ অংশ জ�ুড় উিড়ষ�া অ���দশ
ও মধ���দ�শর িকছ�অংশ িন�য় গিঠত l -এর পি��ম উ�র দি�ণা পথ
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অবি�ত l - 480 -অ�লিটর পবূ�পি��ম িব�ার িকঃিমঃ এবং উঃ দি��ণ
302 lিকঃিমঃ এিট দ�কারন� উ�ভ�িম এবং দ�কারন� ঘাট নামক দিুট
অং�শ িবভ� l

e. Garjhat Hills :- প�ূব�গজ�ট িহল বা উিড়ষ�া উ�ভ�িম 17o50’ -20o39’
N 80এবং o15’ - 86o 25’ E 76,800এর ম�ধ� �ায় বঃ িকঃিমঃ অ�ল জ�ুড়
অবি�ত এই পাব�ত�া�লিট �ছাটনাগপরু মালভ�িমর উ�র,মহানদী
উপত�কার পবূ�, -পবূ�ঘাট পব�তমালার দঃ পবূ�এবং উৎকল সমভ�িমর পবূ�
সীমা� ��প অবি�ত l

D. Meghalaya Mikir Plateau :- �মঘালয়-িমিকর
উ�ভ�িম 25o5’ - 26o41’ N 89এবং o47’ - 93o 36’ E এর ম�ধ�
�ায় 35,291 lবঃ িকঃিমঃ অ�ল জ�ুড় অবি�ত এ�ক দিুট
ভা�গ ভাগ করা যায় l, -যথা

a.Meghalaya Plateau :- �মঘালয় মালভ�িম �মঘালয়
রা�জ�র গা�রা, , ,খািসজয়�ীয়া িমিকর �ভৃিত অ�ল িন�য়
�ায় 8,614িকঃিমঃ2 িব�তৃ অং�শ অবি�ত l

b.Mikir Hills :- �মঘালয়- িমিকর উ�ভ�িমর ি�তীয় ভাগ
হল িমিকর উ�ভ�িম l (1363এর স�ব�া� শ�ৃ ডা�জুা�কা
িমঃ)l lধানিসির ও জ�ুা এই অ��লর �ধান নদী

2. Peninsular Plateau :- উপ�ীিপয় উ�ভ�িমর
ি�তীয় �ধান ভাগ হল এিট l ,এর চারিট উপিবভাগ র�য়�ছ যথা
-

A. North Deccan :- উ�র দি�ণা পথ �ক �াকৃিতক
�বিশ� অনসুা�র দ’ুভা�গ ভাগ করা যায়, -যথা
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a.Satpura Range :- দাি�ণাত� মালভ�িমর উ�র সীমায়
এবং পি�ম বািহনী নদী নম�দা ও তাি�র ��উপত�কায়
িব�� পব�ত�◌র সমা�রা�ল সাতপরুা পব�ত অবি�ত l
পব�তিট �ায় 900 500-1000 lিকঃিমঃ দীঘ�এবং িমঃ উ�চ�
এর স�ব�া� শ�ৃ ধপূগড় (1350 )িমঃ পব�তিটর িব�ার
পি�ম �থ�ক প�ূব�l

b.Maharastra Plateau :-

B. South Deccan :- দি�ণা পথ �ক দিুট ভা�গ ভাগ করা
যায়, -যথা

a.Karnataka Plateau :- যথা
b.Andhra/Telengana Plateau :- �ত�ল�ানা মালভ�িম
বা অ� মালভ�িম 12o14’ - 19o45’ N 76এবং o50’ - 81o 50’ E
এর ম�ধ� �ায় 2,04,882 বঃ িকঃিমঃ অ�লজ�ুড় অবি�ত
l - 810 -মালভ�িমিটর উঃ দি��ণ িব�ার িকঃিমঃ এবং পঃূ
পি��ম 535 lিকঃিমঃ এ�ক দিুট �ু� ভা�গ ভাগ করা হয়,
যথা –(i) (ii) l�ত�ল�ানা এবং র�য়লািসমা উ�ভ�িম

C. Sahyadri or Western Hills :- �সয়া�ী বা
পি�ম ঘাট পব�তমালা পি�ম উপকূ�লর সমা�রা�ল
উ��র তাপী নদীর �মাহনা �থ�ক দি��ণ Cape Camorin
নদী পয�� 1600 lিকঃিমঃ দীঘ�অ�লিটর গড় উ�তা
100-1300 l , -িমঃ এ�ক িতনিট অং�শ ভাগ করা যায় যথা

a.North Sahyadri :-
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b.Mid Sahyadri :-
c.South Sahyadri :-

D.Eastern Ghats :- দাি�ণাত� মালভ�িমর পবূ�সীমানায়
পবূ�উপকূ�লর সমা�রা�ল উঃ-দি��ণ িব�তৃ কত�িল
িবিছ� পব��তর সম��য় পবূ�ঘাট বা মালয়া�ী পব�তমালা
গিঠত l 1500 450-600এর �দঘ� িকঃিমঃ এবং উ�তা গ�ড়
িমঃ l �াকৃিতক �বিচ��র িভি��ত অ�লিট�ক িতনিট অং�শ
ভাগ করা হয় -

a.Eastern Ghats (North):-
b.Eastern Ghats (South):-
c.Taminadu Uplands :- দি�ণ �সয়া�ী এবং তািমলনা�
উপকূলীয় সমভ�িমর মধ�বত� অং�শ 60,000 বঃ িকঃিমঃ
অ�ল জ�ুড় তািমলনা� উ�ভ�িম অবি�ত l এই অংশ�ক
দিুট উপাং�শ ভাগ করা যায় যথা –(i)The Tamilnadu Hill
এবং (ii)Coimbatore-Madurai Upland .

Ø এক নজ�র উপ�ীিপয় উ�ভ�িমর িবভাজন :-

�ধান িবভাগ উপ�ধান
িবভাগ

�গৗণ িবভাগ
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�ধান িবভাগ উপ�ধান
িবভাগ

�গৗণ িবভাগ

Highland
Of
peninsula
r Upland

North-Cent
ral
Highland

_________
South-
Central
Highland

_________

a.Aravalli Range :-
b.East Rajasthan
Upland :-

c.Madhy Bharat
Pathar :-

d.Bundelkhand
Upland :-

__________________________

e. Malwa Plateau
:-

f. Vindhayan
Scaeplands :-

g.Vindhayan Range
:-

h.Narmada Valley :-
__________________________

a. Chotanagpu
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�ধান িবভাগ উপ�ধান
িবভাগ

�গৗণ িবভাগ

Eastern
Plateau

_________
Meghalay
a Plateau

r Plateau :-
b.Baghelkhand
Plateau :-
C. Mahanadi
Basin :-
d. Dandakaranya
:-
e. Garjhat Hills :-

__________________________

c.Meghalaya Plateau
:-

d.Mikir Hills :-
__________________________
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�ধান িবভাগ উপ�ধান
িবভাগ

�গৗণ িবভাগ

Peninsula
r Plateau

North
Deccan
_________

South
Deccan

_________
Sahyadri
or Western
Hills
_________

a.Satpura Range :-
b.Maharastra Plateau

:-
__________________________

a.Karnataka Plateau
:-
b.Andhra/Telengan
a Plateau :-

__________________________

d.North Sahyadri :-
e.Mid Sahyadri :-
f. South Sahyadri :-

__________________________
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�ধান িবভাগ উপ�ধান
িবভাগ

�গৗণ িবভাগ

Eastern
Ghats

d.Eastern Ghats
(North):-

e.Eastern Ghats
(South):-

f. Taminadu Uplands
:-
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4.The Coastal Plain Region :-

. Location :- ি�ভ�জাকৃিত দাি�ণাত� মালভ�িম অ��লর পবূ�
�া�� ব��াপসাগর এবং পি�ম �া��আরব সাগ�রর উপকূল
বরাবর সংকীণ�সমভ�িম�ক উপকূলবত� সমভ�িম অ�ল বলা
হয় l ভার�তর উপকূলীয় সমভ�িম অ�ল�ক িতনভা�গ ভাগ
করা হয় l, :-যথা

1. Gujarat Coastal Plain :- �জরাট উপকূলীয় সমভ�িম
21o1’ -24o7’ N 68এবং o4’ -74o4’E 2,04,882এর ম�ধ� �ায় বঃ
িকঃিমঃ অ�লজ�ুড় অবি�ত lঅ�লিট �জরা�টর বনস কা�
ও সবর কা� �জলা বা�দ সম� �জরাট রাজ�, , ,দমন িদউ
দাদরা ও নগর হা�ভিল িন�য় গিঠত l , ,সবরমিত মািহ এবং
অন�ান� �ছাট নদী��লার পিল এই সমভ�িমিট গঠ�ন সাহায�
ক�র�ছ l ভ��বিচ�� অনসুা�র এ�ক (i) The Rann, (ii) The
Kachchh Peninsula, (iii) The Saurashtra Plain (iv)এবং
The Gujrat Alluvial Plain lএই চার ভা�গ ভাগ করা যায়

2. West Coastal Plain :- পি�ম উপকূলীয় সমভ�িম
8o15-’ - 73o40 'এবং 73o40'-77o30’E এর ম�ধ� �ায় �সয়া�ী ও
আরব সাগিরয় উপকূলাং�শ 64,264 বঃ িকঃিমঃ অ�ল জ�ুড়
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অবি�ত l - 1600 -অংশিট উ�র দি��ণ িকঃিমঃ দীঘ�এবং পবূ�
পি��ম 10-80 l 150িকঃিমঃ �শ� অ�লিটর গড় উ�তা িমঃ
l . , :-পি�ম উপকূল �ক িতনিট �ধান ভা�গ করা যায় যথা

A. Kankan Coastal Plain :- �শ� �জরাট সমভ�িমর
দি�ণ অংশ �থ�ক �� হ�য় ক�ন উপকূল 530 িকঃিমঃ িব�তৃ
l 30-50এর �� িকঃিমঃ এিট ভার�তর সব�ািধক ভ� উপকূল
এবং ম�ুাই এর িনকট সব�চ�য় চওড়া l উপকূলিট�ত ভার�তর
��� ম�ুাই ব�র এবং সব�াধিুনক জওহরলাল �ন�হ� ব�র
অবি�ত l অংশিটর �গায়া উপকূল সংকীণ�হ�য় িরয়া উপকূ�ল
পিরণত হ�য়�ছ l

B. Karnataka Coastal Plain :- ক�ণ উপকূ�লর পি�ম
সীমা বা �গায়া �থ�ক দি��ণ 525 িকঃিমঃ দীঘ�উপকূল ভাগ
কণ�াটক উপকূল না�ম অিভিহত l 8-24উপকূল ভাগিট িকঃিমঃ
�শ� l , l�ন�বতী সারাবতী �ভৃিত এই অং�শর �ধান নদী
সারাবতী নদীর �গর�সা�া জল�পাত (275 )িমঃ এখা�ন
অবি�ত l

C. Malabar Coastal Plain :- মালাবার উপকূল কণ�াট�কর
দি�ণাংশ �থ�ক দি��ণ কন�া কুমারীকা পয�� 550 িকঃিমঃ
দীঘ�এবং 20-100 lিকঃিমঃ �শ� উপকূল ভাগিটর উ�র ও
দি�ণ অংশ সংকীণ�এবং মধ�ভাগ চওড়া l উপকূল অংশিটর
অন�তম �বিশ� হল �ল�ন বা Back Water যা �ানীয় ভাষায়
কয়াল না�ম অিভিহত l �ভ�নাদ কয়াল এই উপকূ�লর দীঘ�তম
l
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3. East Coastal Plain :- পবূ�উপকূলীয় সমভ�িম 8o

�থ�ক 22o 13’ 30” -�থ�ক 77o 30’ 30” E 87�থ�ক 0 20 ‘ Eএর
ম�ধ� �ায় 1,02,882 ,বঃ িকঃিমঃ এলাকা জ�ুড় ওিড়শা
তািমলনা� এবং অ���দশ রা�জ�র ম�ধ� িব�তৃ lঅংশিট পবূ�
�থ�ক দঃ- 1500 l 'পি��ম �ায় িকঃিমঃ দীঘ�উপকূল ভাগিট দু
ভা�গ িবভ�, -যথা

A. Uttar Sarkar Coastal Plain :- উ�র সরকার উপকূল
উ��র সবুণ��রখা নদীর �মাহনা �থ�ক দি��ণ কৃ�া নদীর
�মাহনা পয�� িব�তৃ l -এ�কআবার দ ভুা�গ ভাগ করা হয়

(i) Utkal Coast :- উ��র সবুণ��রখা নদীর �মাহনা �থ�ক
দি��ণ মহানদী ব�ীপ পয�� �ায় 400 িকঃিমঃ দীঘ�উত্কল
উপকূল l lএর উপকূল �রখা ভ� �কৃিতর এই উপকূল ভা�গই
ভার�তর বহৃ�ম (65 X 8 ; 780-1144িকঃিমঃ িকঃিমঃ বগ�
িকঃিমঃ ; Winter -Monsoon Mouth) lিচ�◌া অবি�ত

(ii) Andhra Coast :-উ��র িচ�া �থ�ক দি��ণ কৃ�া নদীর
�মাহনা পয�� 199 lিকঃিমঃ দীঘ�অ��ল অ� উপকূল িব�তৃ
কৃ�া ও �গাদাবরী নদীর ব�ীপ,�কা�ল� �দ এই অং�শ
অবি�ত l

B. Karamandal Coast :- কৃ�া নদীর �মাহনা বা পিুলকট
�দ �থ�ক কন�া কুমারীকা পয�� 675 িকঃিমঃ এই উপকূল ভাগ
যার �শ�তা 100 lিকঃিমঃ এই অং�শ পিুলকট �দ এবং
কা�বরী নদীর িবশাল ব�ীপ অব�ান কর�ছ l এই অং�শ �চ�াই
ও ত�িত�কািরন ব�র অবি�ত l
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5. The Islands :- ভার�ত 247 , 204িট �ীপ র�য়�ছ এ�দর ম�ধ� িট
র�য়�ছ পবূ�ভা�গ এবং অবিশ� 36 lিট পি�মাং�শ অবি�ত অব�ান
অনসুা�র ভার�তর �ীপ ও �ীপপ�ু �িল�ক দিুট অ��ল ভাগ করা যায় l

1. Arabian sea’s Islands :- �ায় 80 �থ�ক 120 N 71�থ�ক 0 45’

�থ�ক 740 E l -ভা�গ অবি�ত ভার�তর দঃ পি��ম �কর�লর �কািজ�কাড
�থ�ক 109 িকঃিমঃ দরূ�� আরব সাগ�রর �ধান �ীপপ�ু ল� �ীপ
অবি�ত l 36এই �ীপপ�ু দশিট মানব বসিত য�ু �ীপ স�মত িট �ীপ
িন�য় গিঠত l 32ল� �ী�পর �মাট আয়তন বঃ িকঃিমঃ এবং সম�
�ীপপ�ু�র �মাট আয়তন 108.78 l 3-5 lবঃ িকঃিমঃ অ�লিট িমঃ উ�চ�
এখ�নর মা� 25% , 64,429এলাকায় মানষু বসবাস ক�র �মাট জনসংখ�া
জন (2010) , ,এই অ��লর উ��খ�যাগ� �ীপ��লা হল ল�াআিমনিদিভ
িমিনকয় ইত�ািদ l l�ীপ��লা �বাল �ারা গিঠত ল�া�ী�পর রাজধানী
কাভারাি� l 1, 1,এখা�ন �জলার সংখ�া �লাকসভা �ক� সা�রতার হার
87.52% , 1894/ lজনঘন� বঃ িকঃিমঃ ল�া �ীপ ও মালিদিভর মধ�বত�
ভা�গ 8 0 চ�া�নল িবভাজক ��প অব�ান কর�ছ l

2. Bay of Bengal’s Islands :- 60 45’ 13�থ�ক 0 45’ N 92�থ�ক 0

10’ �থ�ক 940 15’ E 590 ,58ভা�গ িকঃিমঃ দীঘ� িকঃিমঃ �শ� এবং �ায়
8326.85 3,79,944 (2010)বঃ িকঃিমঃ এলাকা জ�ুড় জন জনসংখ�া
িন�য় ব��াপসাগ�রর �ীপপ�ু অবি�ত l এখানকার আ�ামান ও
িন�কাবর �ধান �ীপপ�ু এবং এ�দর�ক পথৃক ক�র�ছ 10 0 চ�া�নল l
আ�ামান �ীপপ�ু 204 18িট �ীপ িন�য় গিঠত এবং িন�কাবর অংশিট
িট �ী�পর সম��য় গিঠত l - ,��ট আ�ামান উ�র আ�ামান মধ�
আ�ামান, , , lদঃ আ�ামান বারাটাং রাটাল�া� �ভৃিত ভা�গ িবভ�
িন�কাবর �ীপপ�ু 11 ( , , ,িট জ অধ�ুিষত কার িন�কাবর চওড়া �ত�রশা
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বম�পাকা, , , , , ,ক�া�ম�ট�া নান�কাির কাচাল িলটল িন�কাবর �কা��াল তৃণকাট
) 7 ( , , , , ,এবং িট জনশনূ� বাি�মালভ িতলাংচাং িম�রাই �াক ��স
�মনচালাএবং কাবরা) l -�ীপ িন�য় গিঠত আ�ামান িন�কাবর �ীপপ�ু
�ক� শািসত অ�ল এবং রাজধানী �পাট���য়ার l আ�ামা�নর স�ব�া�
শ�ৃ স�◌া�ডল িপক (750 mi ) ; ( ) ( )িমঃ ব�রন জীব� ও নার�কা�ম মতৃ
এখা�নর দিুট আ��য় িগির l
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