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মহাসাগরীয় তলদেদের ভূপ্রকৃতত এক বৈতিত্রময় অৈস্থা l মহাদেেীয় অংে 

ৈা উপকূল থেদক গভীর সমূদ্র পর্যন্ত অংদে এই বৈতিত্র ধরা পদে l উপকূল 

থেদক র্তই গভীর সমূদদ্র র্াওয়া র্ায় ততই গভীরতা ৈােদত োদক ,এই 

গভীরতার তভতিদত সমূদ্র তলদেেদক প্রধান িারটি ভাদগভাগ করা 
র্ায়,র্ো - 
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1. মহীগসোপোি  (Continental Shelf):-ভূখণ্ড সনিনহি সমূগি 

নিমনিি প্রোয় 200 নমঃ  ভীরিো পর্যন্ত নিসৃ্তি মৃে ুঢোল নিনিষ্ট মহোগেিীয় প্রোন্ত 

ভো গক মহীগসোপোি িলো হয় l গকোি রোগের প্রিোসনিক সীমোিো মহীগসোপোিপর্যন্ত 

নিসৃ্তি l সমূি িলগেগির প্রোয় 8.6 % এলোকো েখল কগর রগয়গে মহীগসোপোি l 

মহীগসোপোি গুগলো স্থোি নিগিগে 60-1500 নকঃনমঃ পর্যন্ত সমুিিগক্ষ নিস্তোর লোভ 

কগর l এগের ঢোল  গড় 10-50 পর্যন্ত হগয় থোগক l পোিযিে উপকূগল মহীগসোপোি গিি 

সংকীর্য নকন্তু সমভূনম গি প্রিস্ত সোমুনিক এই অংি ভূখনণ্ডয় নিলো দ্বোর  ঠিি l 

ইহো খনিজসম্পে,িোনর্নজেক মত্সসে গক্ষত্র,প্রিোল দ্বীপ ও প্রিোল প্রো ীগরর ধোরক l  
সমুি নিজ্ঞোিী P.R.Pinet (2000) এর মগি “The nearly flat plains,or 

terraces,at the top of the sedimentary wedge beneath the 

drowned edges of the continents are continental shelves.” 

I. উত্পতির কারণ :- এই প্রকৃনি,সংর্ুনি,নিস্তোর ও  ভীরিোর নভনিগি 

মহীগসোপোগির উত্সপনি নহসোগি একটিপ্রনিয়ো েোয়ী,র্োর প্রধোি সোিটি 

কোরর্ হল –        সামুতদ্রক ক্ষয় ও সঞ্চয় ;  

II. মহাদেেীয় নেী ৈাতহত অৈস্কদরর সমূদ্র ৈদক্ষ সঞ্চয় ;  

III. তৈতভন্ন ভূতাতিক কারদণ মহাদেেীয় প্রান্ত সীমার অৈনমন ;  

IV. িুুতত এৈং মহাদেেীয় প্রান্ত সীমার  অনুগামী সঞ্চালন ;  
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V. তহমৈাহ তনয়তিত সামুতদ্রক ক্ষয় ;  

VI. খাো পৈযত েীর্য ক্ষয় ও তার পশ্চাত্ অপসারণ  ও তরঙ্গ কতৃয ক 

উপকূদলর তনমজ্জন  এৈং  
VII. মহাদেেীয় ভাদগর সমুদ্রাতভমুদখ থহলন l 

2.  মহী ঢোল (Continental Slope):- মহীগসোপোগির গিেপ্রোন্ত 
গথগক নিমনিি ভূভোগ র গর্ অংি খোড়ো ঢোগল 200 নমঃ  ভীরিো 
গথগক প্রোয় 2000 নমঃ  ভীরিো পর্যন্ত গিগম ন গয়  ভীর সোমনুিক 
সমভূনমগি নমগিগে সমুি িলগেগির গসই অংিগক িলোহয় মহীঢোল l ইহো 
মহোগেিীয় অংগির গিে সীমো l সমূি িলগেগির প্রোয় 8.5 % এলোকো 
অনধকোর কগর আগে মহীঢোল l মহীঢোল গুগলো স্থোি নিগিগে মহীগসোপোগির 
পর গথগক 385 নকঃনমঃ পর্যন্ত নিসৃ্তি l সোমনুিক এই অংগির ঢোল স্থোি 
নিগিগে 50 গথগক 100 পর্যন্ত হগয় থোগক l ইহো মহোসো রীয় নিলো িো 
সীমো দ্বোরো  ঠিি l মহীঢোল সিুজ,কোগলো,িীল রগের কোেো ; 
পোইরোইট,গ্লুগকোিোইট ইিেোনে খনিজ এিং নিনভণ্ন পনলর ধোরক l  

উত্পতির কারণ :- মহীঢোগলর উত্সপনি নিনভি নিেগয়র সোগথ জনড়ি,র্থো 
– 

I. ক্ষয় জনিি মিিোে :- এই মিিোগে সমূি গরোি,সমূি িরঙ্গ 
প্রভৃনি দ্বোরো ক্ষগয়র ফগল মহীঢোগলর সৃনষ্ট হগয়গে িগল মগি করো হয় 
l  

II. ভূ োঠনিক কোরর্ :-  ুেনি,ভূনমকম্প,অগূ্ন্েত্সপোি প্রভৃনি ভূ োঠনিক 
প্রনিয়োর ফল নহসোগি মহীঢোগলর উত্সপনি হগি পোগর l  
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III. আগরোহর্ প্রনিয়ো :- সমূি খোগি ক্ষয়জনিি পেোথয,প্রিোল,আগগ্ন্য় 
ভষ্ম প্রভৃনি সমূি িগক্ষ সনিি হগয় উনিি ভূভো  রুগপ মহীঢোগলর 
সৃনষ্ট কগর l  
 

3.  ভীর সমুগির সমভূনম (Deep Sea Plain): 

মহীঢোগলর পর গথগক মহোসো গরর িলগেগির প্রোয় সমিল নিস্তীর্য অংিগক 
 ভীর সমুগির সমভূনম িগল l এই সমভূনমর  ভীরিো 200 নমঃ গথগক 
600 নমঃ পর্যন্ত হগয় থোগক l সমিূ িলগেগির প্রোয় 82.7% অংি জগুড় 
এরুপ সমভূনম অিস্থোি করগে l এই অংগি জলমগ্ন্ 
শিলনিরো,মোলভূনম,সমূি খোি,আগগ্ন্য়ন নর,অসংখে দ্বীপ গেখো র্োয় l 
সমুগির এই অংি িেসল্ট িো িেসল্ট জোিীয় আগগ্ন্য় নিলো দ্বোরো  ঠিি 
l  

4.  ভীর সমূি খোি (Oceanic Deeps):-  ভীর সোমুিীক 
সমভূনমগি সল্প নিস্তীর্য স্থোগি সৃষ্ট েীর্যোকোর, ভীর,খোড়ো ঢোল নিনিষ্ট 
এিং অিেন্ত অপ্রিস্ত পনরখোর মগিো অিিি ভূভো   ভীর সমূি খোি 
িোগম অনভনহি l  ভীর সমিূ খোি সমূি িলগেগির প্রোয় 1.4%”এলোকো 
অনধকোর কগর রগয়গে l এগের প্রস্থ 100 নমঃ,দের্য গক্ষত্র নিগিগে 1000 
নকঃনমঃ রও গিিী এিং  ভীরিো সিযোনধক 11033 নমঃ (মোনরয়োিো 
খোগির  েোগলঞ্জোর  গেপথ)l সোধোরর্ি পোি সীমোন্ত অিল,আগগ্ন্য়ন নর 
ও ভূকম্পি প্রির্ অিগল এরুপ খোি  গড় উগঠগে l এখি পর্যন্ত প্রোয় 
67 টি সমূি খোি পোওয়ো গ গে র্োর মগধে প্রিোন্ত মহোসো গর 32 
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টি,আটলোনিক মহোসো গর 29 টি এিং ভোরি মহোসো গর 6 টি অিনস্থি 
l  

❖ অনু ভূতমরুপ (Others Feature):- মহোসো গর লক্ষেিীয় 
অিোিে ভূনমরুগপর মগধে অিেিম হল - 

❖ সমূি শিলনিরো (Oceanic Rides):-  ভীর সমুগির সমভূনম 
অংগি সমূগির মোঝ িরোির নিরনিনিি ভোগি নিসৃ্তি জলমগ্ন্ 
পোহোড়,আগগ্ন্য়ন নর ও শিলনিরো গক সোমুনিক শিলনিরো িগল l পৃনথিী 
িেোপী সোমুনিক শিলনিরোর শের্য প্রোয় 84000 নকঃনমঃ l শিলনিরো 
সমূি িলগেগির প্রোয় 3.2% অংি জগুড় নিসৃ্তি l প্রিীসোরী পোি 
সীমোিো িরোির লোভো দ্বোরো সৃষ্ট শিলনিরোর অক্ষ িরোির অসংখে 
ফোটল, ুেনি,গ্রস্তউপিেকো প্রভৃনি লক্ষে করো র্োয় l আটলোনিক 
মহোসো গর'S’ আকৃনিগি নিসৃ্তি মধে আটলোনিক শিলনিরো শের্য প্রোয় 
14,450 নকঃনমঃ l  
❖ Topography Of Pacific Ocean :- 

প্রিোন্ত মহোসো র-সংনক্ষপ্ত আগলো িো :- 
➢ আয়িি :- প্রিোন্ত মহোসো র পৃনথিীর িৃহিম মহোসো র,এর 
আয়িি প্রোয় 16.54 গকোটি িঃ নকঃনমঃ l সমগ্র পৃনথিীর গমোট 
আয়িগির প্রোয় 32% এিং জল ভোগ র প্রোয় 46% অংগি ইহো 
নিস্তোর লোভ কগরগে l  

➢ নিস্তোর :- প্রিোন্ত মহোসো র অক্ষোংি  ি ভোগি 650 N-66030’S 
অক্ষোংগি উির-েনক্ষগর্ এিং িোনর্মো  ি ভোগি পূিয-পনিগম 1250E 
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– 750W অংগি নিসৃ্তি l মহোসো রটি পূগিয এনিয়োর পূিয উপকূল 
গথগক পনিগম আগমনরকোর পনিম উপকূল পর্যন্ত 16,000 নকঃনমঃ 
এিং উিগর গিনরং সো র গথগক েনক্ষগর্ েনক্ষর্ মহোসো গরর নিকট 
গকপ আগিয পর্যন্ত 14,880 নকঃনমঃ অংগি প্রসোনরি l  

➢ আকোর :- প্রিোন্ত মহোসো গরর আকোর িৃহেোকোর নত্রভুগজর মগিো 
; র্োর িীেয নিন্দু উিগর গিনরং প্রর্োলীর নিকট অিনস্থি l  

➢ মহোগেিীয় অিস্থো :- প্রিোন্ত মহোসো গরর পূগিয উির ও েনক্ষর্ 
আগমনরকো; পনিগম এনিয়ো ও ওনিয়োনিয়ো; উিগর এনিয়ো ও উির 
আগমনরকোর অংি নিগিে এিং েনক্ষগর্ কুগমরু মহোগেি অিনস্থি l  

➢  ড়  ভীরিো :- প্রোয় 4,200 নমঃ l  
➢ প্রধোি গিনসি :- উির-পনিম প্রিোন্ত গিনসি l  

➢ প্রধোি খোি :- মোনরয়োিো খোগির  েোগলঞ্জো গেপ্থ(11,033নমঃ) l 
http/geographyniryas.wordpress.com  
➢ প্রধোি শিলনিরো :- প্রিোন্ত-আকয টিক শিলনিরো l  

িলগেগির ভূপ্রকৃনি (Topography) :- প্রিোন্ত 
মহোসো গরর িলগেগির ভূপ্রকৃনির শিন ত্রময় রূপটি হল - 
1.প্রিোন্ত মহোসো রীয় মহীগসোপোি (Shelf):- প্রিোন্ত 
মহোসো গরর 5.7% এলোকো মহীগসোপোগির অন্ত যি l এই 
মহীগসোপোগির  ড়  ভীরিো 100 নমঃ ; মহীগসোপোগি গুনল 
150-1500 নকঃনমঃ পর্যন্ত প্রিস্থ l অগেনলয়ো,ইষ্ট ইনণ্ডজ এিং 
এনিয়ো মহোগেগির পূিয উপকূগল প্রিোন্ত মহোসো গরর নিসৃ্তি 
মহীগসোপোগি গুনল  গড় উগঠগে l এই মহোসো গরর সিগথগক 

geographyniryas.wordpress.com


ভূগ োল নির্যোস /প্রোকৃনিক ভূগ োল /সোমুনিক ভূগ োল -মহোসো রীয় ভূপ্রকৃনি :- উপস্থোপক :-গ োপোল মণ্ডল © Author (নিক্ষো নিস্তোগরর লগক্ষে) published 

by – Mission Geography India  

গ োপোল মণ্ডল :-গ ৌিোটো,গ ো ড়ো,িোাঁকুড়ো,পঃ িঃ 722137/"gopalmondal1617@gmail com /whats app no 8640890159/ 

geographyniryas.wordpress.com 

সংকীর্য মহীগসোপোি েঃ আগমনরকোর পনিম উপকূগল 
অিনস্থি,র্ো প্রোয় 16 নকঃনমঃ প্রিস্থ l  
2.দিলনিরো (Ridge):- প্রিোন্ত মহোসো গর আটলোনিক 
ও ভোরি মহোসো গরর মগিো মধে সোমুনিক শিলনিরো লক্ষে 
করো র্োয় িো l মহোসো রটির প্রধোি প্রধোি শিলনিরো গুনল 
এর পূিয ভোগ  অিনস্থি ; এগুনল হল – 

1. অেোলিোট্রস মোলভূনম :- পূিয প্রিোন্ত শিলনিরো িো 
অেোলিোট্রস মোলভূনম নিউনজলেোন্ড গথগক উির 
আগমনরকোর কেোনলগফোনিযয়ো পর্যন্ত 1600 নকঃনমঃ েীর্য l  

2. কগকোস শিলনিরো :- মধে আগমনরকো গথগক েঃ-পনিগম 
এই শিলনিরোটি নিসৃ্তি l  

3. হোওয়োই শিলনিরো :- হোওয়োই দ্বীগপর েনক্ষগর্ 960 
নকঃনমঃ েীর্য এই শিলনিরোটি উঃ-পনিম গথগক েঃ-পূগিয 
350N গথগক 170N এ নিসৃ্তি l  

পনিমোংগির শিলনিরো গুনল হল – 
i. নিউনজলেোগন্ডর পনিগম লেয  হোওনয় উচ্চ ভূনম 

ও িরগফোক দ্বীপ শিলনিরো , 
ii. নফনলনপিস গথগক নরউকু পর্যন্ত নিসৃ্তি নকউশু-

পোলোও শিলনিরো, 
iii. অগেনলয়োর পূিয উপকূল (200 S গথগক 400 

S)িরোির নিসৃ্তি হোওয়োই শিলনিরো র্ো হোওয়োই 
দ্বীগপর েনক্ষগর্ অিনস্থি, 
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এেোড়ো অিেোিে শিলনিরো গুনল হল – a. মোনরয়োিো খোগির পূগিয 
মোকয োস গিকোর উচ্চভূনম; b. সগলোমি দ্বীগপর উিগর কেোগরোলোইি 
সগলোমি শিলনিরো; c. প্রিোন্ত-কুগমরু শিলনিরো; d. মেোকুয়োরী গিগলনি 
শিলনিরো;  e.উঃ-পনিম ন নল ও েঃ-পঃ গপরু শিলনিরো; ইউনরনপক-
নিউ গুইিো শিলনিরো ইিেোনে  

 

3.গিনসি :- প্রিোন্ত মহোসো গর অিনস্থি নিনভি গিনসি গুনল 
হল –(i)নফনলনপিস দ্বীপপুগঞ্জর পূিয গথগক জোপোগির েনক্ষর্ 
(50 N)পর্যন্ত নিসৃ্তি নফনলনপিস সমভূনম l  
(ii) নফনজ দ্বীগপর েনক্ষগর্ 100S গথগক 320S এ নিসৃ্তি 
নফনজ গিনসি l  
(iii)অগেনলয়োর পূিয উপকূল গথগক নিউনজলেোন্ড পর্যন্ত নিসৃ্তি 
পূিয অগেনলয়ো গিনসি l  
(iv) অগেনলয়োর েঃ-পূিযোংগি নিসৃ্তি গজফ্রী গিনসি িো েঃ 
অগেনলয়ো গিনসি l  
(v)গপরু উপকূল িরোির 50S-240S এ অিনস্থি গপরু 
গিনসি l  
(vi) 200S-500S ও 1800W-1290W এ নিসৃ্তি েঃ-পনিম 
প্রিোন্ত গিনসি l  
(vii) েঃ-পনিম ন নল উপকূল িরোির 400S-600S এ 
নিসৃ্তি প্রিোন্ত-কুগমরু গিনসি ইিেোনে l  
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4.খোি (Tranch):- প্রিোন্ত মহোসো গর এখিও পর্যন্ত 32 
টি সোমুনিক খোি খুাঁগজ পোওয়ো গ গে,এগের মগধে কগয়কটি হল 
- 
I. মোনরয়োিো খোি :- 100N অক্ষোংি এিং 1500W 

িোনর্মোর প্রোয় সংগর্ো  স্থল িরোির পূিয নেগক এই খোিটি 
অিনস্থি l এর  েোগলঞ্জোর খোগির  ভীরিো 11,033 নমঃ 
,র্ো পৃনথিীর  ভীরিম খোি l  

II. গটোঙ্গো খোি :- 200S-230 30’S ও 1800W-1700W 
এর মগধে গটোঙ্গো খোি অিনস্থি; এই খোগির  ভীরিো 
10,882 নমঃ l  

III. নকউরইল খোি :- জোপোগির গহোক্কোইেু গথগক উিগর 
কোম োটকো পর্যন্ত অংগি নকউরোইল দ্বীপপুগঞ্জর েঃ-পূগিয 
অিনস্থি নকউরোইল খোি l এর  ভীরিো প্রোয় 10,498 
নমঃ  

IV. নফনলপোইি খোি :- নফনলনপিস দ্বীপপুগঞ্জর পূিয উপকূল 
িরোির মধেভো  গথগক েনক্ষগর্ েোভোও দ্বীপ (50 N)পর্যন্ত 
নিসৃ্তি,এর  ভীরিো প্রোয় 10,475 নমঃ l  

V. জোপোি খোি :- জোপোগির হিসু ও গহোক্কোইেু দ্বীগপর 
পূিয নেগক জোপোি খোি অিনস্থি,এর  ড়  ভীরিো প্রোয় 
10,475 নমঃ l  
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VI. কোরমোগেক খোি :- নিউনজলেোন্ড এর পূিয ভোগ  400S 
গথগক গটোঙ্গো খোি পর্যন্ত এর নিস্তোর, ড়  ভীরিো প্রোয় 
10,047 নমঃ l  

VII. গপরু-ন নল খোি :- উির আগমনরকোর ইকুগয়েগরর 
গুয়োকুইল উপকূল গথগক েনক্ষগর্ েঃ আগমনরকোর পনিম 
উপকূল িরোির 400S পর্যন্ত এর নিস্তোর,  ড়  ভীরিো 
প্রোয় 8,027 নমঃ l  

VIII. অেোনলউনিয়োি খোি :- পনিগম আলোস্কো গথগক পূগিয 
কোম োটকো পর্যন্ত এই খোগির নিস্তোর,  ড়  ভীরিো প্রোয় 
7,679 নমঃ l  

IX. মধে আগমনরকো খোি :- খোগির গমনিগকো উপকূল 
(200 N)গথগক কলনিয়ো পর্যন্ত মধে আগমনরকো খোি 
নিসৃ্তি,  ড়  ভীরিো প্রোয় 6,562 নমঃ l  

X. নরউনকউ খোি :- িোইওয়োি দ্বীগপর পূিয উপকূল গথগক 
উির নেগক নরউকু দ্বীপপুগঞ্জর সমোন্তরোগল এই খোি 
নিসৃ্তি, ড়  ভীরিো প্রোয় 6,395 নমঃ ll  
এেোড়ো অিেোিে খোি গুনল হল -গিোনিি খোি, ইয়োপ 
পোলোউ খোি,সগলোমি খোি,নিউ িৃগটি খোি,নিউ গহনিনেস 
খোি ইিেোনে l 

5.দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ (Islands):- নিিোলকোয় দ্বীপ :- 
অেোনলউনসয়োি,কোম োটকোউপদ্বীপ,িোখোনলি,গহোক্কোইেু,হিসু,ওসো
কো,িোইওয়োি,নফনলনপিস দ্বীপপুঞ্জ,েোভোও,গুইিো,নিউ গুইিো ;  
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েঃ-পনিগমর দ্বীপ গুনল হল :-(i)গমলোগিনিয়োর অন্ত যি 
:- সগলোমি,ভোিুয়োিু,নফনজ,নিউ কেোনলগেোনিয়ো; 
(ii)মোইগিোগিনিয়োর অন্ত যি :- কেোগরোনলন্স,মোিযোল্স, 
নকনরিোনি,নফনিি,িুভোলু ; (ii)পনলগিনিয়োর অন্ত যি :- 
লোইি দ্বীপ,কুক,গসোসোইটি,িুিোই,িোনহনি ইিেোনে l  
পূিয প্রিোন্ত মহোসো গরর দ্বীপ :- 
গকোগকো,নিপোরটি, েোগলোপোগ োস,ঈসোগিল,িুেনরয়ি প্রভৃনি l  

❖ Topography Of Atlantic Ocean :-  
❖ আটলোনিক মহোসো র-সংনক্ষপ্ত আগলো িো :- 
➢ আয়িি :- আটলোনিক মহোসো র পৃনথিীর নদ্বিীয় িৃহিম 
মহোসো র,এর আয়িি প্রোয় 8.2 গকোটি িঃ নকঃনমঃ l সমগ্র 
পৃনথিীর গমোট আয়িগির প্রোয় 16% এিং জল ভোগ র প্রোয় 23% 
অংগি ইহো নিস্তোর লোভ কগরগে l  

➢ নিস্তোর :- আটলোনিক মহোসো র অক্ষোংি  ি ভোগি 700 N-
66030’S অক্ষোংগি উির-েনক্ষগর্ এিং িোনর্মো  ি ভোগি পিূয-
পনিগম 850W – 300E অংগি নিসৃ্তি l মহোসো রটি উিগর আকয টিক 
মহোসো র গথগক েনক্ষগর্ অেোিোকয টিক পর্যন্ত প্রোয় 15,000 নকঃনমঃেীর্য 
l  পূিয-পনিগম এই মহোসো রটির নিস্তোর সিযত্র সমোি িয়,গর্মি -
উির নেগক 400 N অক্ষোংি িরোির পনিগম র্িুরোগষ্টর পূিয উপকূল 
গথগক পূগিয ইউগরোগপর পনিম উপকূল পর্যন্ত এর নিস্তোর প্রোয় 2,575 
নকঃনমঃ এিং েনক্ষর্ নেগক 350 S অক্ষোংি িরোির প্রোয় 5,950 
নকঃনমঃ নিসৃ্তি l  
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➢ আকোর :- আটলোনিক মহোসো রটি ইংরোনজ ‘S’আকৃনিগি নিসৃ্তিl  
➢ মহোগেিীয় অিস্থো :- মহোসো রটির পনিম নেগক রগয়গে েইু 
আগমনরকো মহোগেি এিং পূিয নেগক রগয়গে ইউগরোপ ও আনফ্রকো 
মহোগেি l উিগর গ্রীিলেোন্ড সহ সুগমরু মহোসো র এিং েনক্ষগর্ 
অেোিোকয টিকো অিনস্থি l  

➢  ড়  ভীরিো :- প্রোয় 6,000 নমঃ l  
➢ প্রধোি গিনসি :- উির-পনিম আটলোনিক গিনসি l  
➢ প্রধোি খোি :- পূগয়গিয োনরগকো খোি (9,219 নমঃ) ll  
➢ প্রধোি শিলনিরো :- মধে আটলোনিক শিলনিরো (20,000নকঃনমঃ 
েীর্য)l http/geographyniryas.wordpress.com  

িলগেগির ভূপ্রকৃনি (Topography) :- 
আটলোনিক মহোসো গরর িলগেগির শিন ত্রময় ভূনমরুপ হল - 
1.আটলোনিক মহোসো রীয় মহীগসোপোি (Shelf):- 
আটলোনিক মহোসো গরর গমোট আয়িগির 13.3%মহীগসোপোগির 
অন্ত যি l এই মহীগসোপোগির  ড়  ভীরিো 200 নমটোগরর কম 
l মহীগসোপোি গুনল 2-80 নকঃনমঃর মগধে সীনমি l নিনক্ষপ্তভোগি 
ইউগরোপ উপকূল ভোগ র মহীগসোপোগির প্রিস্থিো 76নকঃনমঃ 
গথগক 150 নকঃনমঃ ; লেোিোের প্রর্োলীগি 250-480 নকঃনমঃ 
; গলোনরেো ও নিউ ফোউন্ডলেোন্ড এর মগধে 60-100 নকঃনমঃ 
; উিগর গকপ হগটরোগসর নিকট নিস্তোর 200নকঃনমঃ l উঃ 
আগমনরকো,েঃ আগমনরকো,ইউগরোপ ও আনফ্রকোর উপকূল িরোির 
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আটলোনিক মহোসো গরর মহীগসোপোি গুগলো  গড় উগঠগে l 
িোনজল উপকূল িরোির এই মহীগসোপোি সংকীর্য l  

2.দিলনিরো (Ridge):- আটলোনিক মহোসো গরর একটি 
প্রধোি শিনিষ্ট হল এর মধেিিী অংগি েীর্য শিলনিরোর অিস্থোি 
l এই মহোসো গরর প্রধোি প্রধোি শিলনিরো গুনল হল – 

1. মধে আটলোনিক শিলনিরো :- এই শিলনিরোটি উিগর 
আইসলেোন্ড গথগক েনক্ষগর্ 550S অক্ষোংি ও 00 
িোনর্মোংগির সংগর্ো  স্থগলর পূিযনেগক অিনস্থি িউগভট 
দ্বীপ পর্যন্ত 15,450 নকঃনমঃ েীর্য l মধে আটলোনিক 
শিলনিরোটি সমুিপৃষ্ঠ গথগক 4,000 নমঃ িীগ  অিনস্থি l 
এটি উিরোংগি আইসলেোন্ড ও স্কটলেোগন্ডর মধেিিী অংগি 
উইনভল-থমসি শিলনিরো; মধেভোগ  নিরক্ষগরখোর উিগর 
েলনফি উচ্চ ভূনম এিং নিরক্ষগরখোর েনক্ষগর্  েোগলঞ্জোর 
উচ্চ ভূনম িোগমও পনরন ি l উইনভল-থমসি 
শিলনিরোনেগয় প্রথম গটনলগ্রোফ লোইি পোিো হয় িগল এগক 
গটনলগ্রোফ মোলভূনমও িলো হয় l  

2. নিউ ফোউন্ডলেোন্ড শিলনিরো :- আগমনরকো র্ুিরোগষ্টর 
নিউ ফোউন্ডলেোন্ড উপকূল িরোির উঃ-পনিগম এই 
শিলনিরোটি নিসৃ্তি l এটি 450N অক্ষোংগি মধে আটলোনিক 
শিলনিরো গথগক নি যি হগয়গে l  

3. ওয়োল নভস শিলনিরো :- 400S অক্ষোংগির নিকট মধে 
আটলোনিক শিলনিরো গথগক নি যি এই িোখোটি উির-
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পূিয নেগক নিস্তোর লোভ কগর 220S অক্ষোংি পর্যন্ত িো 
অেোগঙ্গোলো উপকূল পর্যন্ত নিসৃ্তি l  

4. ইগন্দো- আটলোনিক শিলনিরো :- 400S গথগক 500S 
পর্যন্ত মধে আটলোনিক শিলনিরো ইগন্দো- আটলোনিক 
শিলনিরো িোগম অনভনহি l  
এেোড়ো অিেোিে শিলনিরো গুনল হল -পূিয  গলর পনিগম 
অিনস্থি অেোগজোসয শিলনিরো , নসনরয়ো-নলওি শিলনিরো, 
গুইিো শিলনিরো,নরওগ্রোনন্ড শিলনিরো, আটলোনিক-কুগমরু 
শিলনিরো,গস্কোনিয়ো শিলনিরো ইিেোনে l  

3.গিনসি :- মধে আটলোনিক শিলনিরোর উভয় পোগিয 
আটলোনিক মহোসো গরর গিনসি গুনল অিনস্থি,এগুনল হল – 
I. লেোিরোের গিনসি :- উিগর গ্রীিলেোন্ড (500 N) 

গথগক েনক্ষগর্ নিউ ফোউন্ডলেোন্ড শিলনিরো (400 N)পর্যন্ত 
এই গিনসি টি নিসৃ্তি l এটি জলিল গথগক 4,000-
4,500 নমঃ িীগ  অিনস্থি l  

II. -পূিয আটলোনিক গিনসি :- এই গিনসিটি গেি 
উপকূগল মধে আটলোনিক শিলনিরো ও িোইগিনরয়োি 
উপদ্বীগপর মধেভোগ  উির-পূিয গথগক েনক্ষর্পনিগম নিসৃ্তি 
l এটি সমূি পৃষ্ঠ গথগক 5,000 নমঃ িীগ  রগয়গে l 
গিনসিটি গেনিি গিনসি িোগমও অনভনহি l 
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III. উঃ আগমনরকো গিনসি :- 120 N-400 N অক্ষোংগির 
মগধে 500 W িোনর্মো িরোির উির আগমনরকোর পূিয 
উপকূগল নিসৃ্তি এই গিনসিটি l  

IV. িোনজল গিনসি :- িোনন্ত গরখো ও 300 S অক্ষগরখোর 
মগধে িোনজগলর পূিয উপকূল িরোির নিসৃ্তি িোনজল গিনসি 
l  

V. গকপভোগেয গিনসি :- 100 N-380 N অক্ষগরখোর মগধে 
আনফ্রকোর পনিম উপকূল িরোির নিসৃ্তি গকপভোগেয 
গিনসি l  

VI. গুইিো গিনসি :- গুইিো উপকূল িরোির উঃ-paschom 
গথগক েঃ-পূগিয নিসৃ্তি এই গিনসি l  

VII. গকপ গিনসি :- আনফ্রকোর পনিম উপকূগল 280 S -
410 S এ নিসৃ্তি ইহো l  

VIII. আগজয নিিো গিনসি :- েঃ আগমনরকোর আগজয নিিো 
উপকূল িরোির 350 S-500 S অক্ষোংগি নিসৃ্তি ইহো l  

IX. আগুলহোস গিনসি :- 400 S-500 S অক্ষোংগি 
মোেো োস্কোর দ্বীগপর নিকট এই গিনসিটি অিনস্থি l  

4. দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ (Islands):- 
5. খোি (Tranch):- আটলোনিক মহোসো গর  এখিও 
পর্যন্ত 29 টি খোি আনিষৃ্কি হগয়গে,এগের কগয়কটি হল – 

I. আগমনরকো গিনসগির মধে ভোগ  অিনস্থি িোনরস খোি –  ভীরিো 
8,995 নমঃ l  
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II. পুগয়গিয োনরগকো দ্বীগপর পূগিয অিনস্থি পুগয়গিয োনরগকো খোি –  ভীরিো 
9,219 নমঃ l  

III. েলনফি ও  েোগলঞ্জোর উচ্চ ভূনমর সংগর্ো  স্থগল অিনস্থি গরোমোি খোি 
–  ভীরিো 7,595নমঃ l  

IV. নিটিি কলনিয়োর নিকট কলনিয়ো খোি –  ভীরিো 5,125 নমঃ l  
V. েনক্ষর্ আটলোনিগকর েনক্ষগর্ অিনস্থি সেোন্ডউই  খোি –  ভীরিো 

8,264 নমঃ l http/geographyniryas wordpress.com  
VI. িলনেনভ য়ো খোি –  ভীরিো 6,260 নমঃ l  

VII. িু োিোি খোি –  ভীরিো 6,130নমঃ l  
VIII. ভীমো খোি –  ভীরিো 4,900 নমঃ l  

IX. গমোগসগল খোি –  ভীরিো 6,118 নমঃ প্রভৃনি l 
http/geographyniryas.wordpress.com  

 
❖ Topography Of Indian Ocean :- 
❖ ভোরি মহোসো র-সংনক্ষপ্ত আগলো িো :- 

➢ আয়িি :- ভোরি মহোসো র পৃনথিীর িৃিীয় িৃহিম 
মহোসো র,এর আয়িি প্রোয় 7.35 গকোটি িঃ নকঃনমঃ l সমগ্র 
পৃনথিীর গমোট আয়িগির প্রোয় 14% এিং জল ভোগ র প্রোয় 20% 
অংগি ইহো নিস্তোর লোভ কগরগে l  

➢ নিস্তোর :- ভোরি মহোসো র অক্ষোংি  ি ভোগি 300 N-66030’S 
অক্ষোংগি উির-েনক্ষগর্ এিং িোনর্মো  ি ভোগি পূিয-পনিগম 300E 
– 1150W অংগি নিসৃ্তি l মহোসো রটি উিগর ভোরি উপদ্বীপ,আরি 
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উপদ্বীপ সহ গলোনহি সো র,পোরসে উপসো র,এগেি উপসো র,আরি 
সো র,িগঙ্গোপসো র,গমোজোনিক প্রর্োলী দ্বোরো গর্রো ; পূগিয সুমোত্রো 
দ্বীপ,জোভো দ্বীপ ও অগেনলয়ো এিং পনিগম আনফ্রকো উপকূল দ্বোরো 
পনরগিনষ্টি l এর েনক্ষর্োংি উনু্মি l  

➢ আকোর :- ভোরি মহোসো র ইংরোজী ‘M’ আকৃনির l  
➢ উত্সপনি কোল :- আজ গথগক প্রোয় 17 গকোটি িের পূগিয এই 
মহোসো রটি সৃনষ্ট হয় িগল অিুনমি l  

➢  ড়  ভীরিো :- প্রোয় 4,000নমঃ l  
➢ প্রধোি গিনসি :- পনিম অগেলীয় গিনসি l  
➢ প্রধোি খোি :- সূন্দো খোি (7,450নমঃ) l 
➢ প্রধোি শিলনিরো :- েঃ-পনিম ভোরিীয় শিলনিরো l  

I. িলগেগির ভূপ্রকৃনি (Topography) :- 
ভোরি মহোসো গরর িল গেগির ভূপ্রকৃনি অিে েটুি 
মহোসো গরর মগিো িিটো শিন ত্র পূর্য িয় l এর 
ভূপ্রোকৃনিক অিস্থো হল নিম্ন রুপ - 
http/geographyniryas.wordpress.com  

1.ভোরি মহোসো রীয় মহীগসোপোি (Shelf):- ভোরি 
মহোসো গরর 4.2%অংগি মহীগসোপোি নিস্তোর লোভ কগরগে l 
এর মহীগসোপোি অংগি  ভীরিো 200 নমঃ l নিস্তীর্য উপকূগলর 
মগধে আরি সো র ও িগঙ্গোপসো রীয় অংগি মহীগসোপোগির 
নিস্তোর সিযোনধক,প্রোয় 640 নকঃনমঃ এিং জোভো ও সুমোত্রো 
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উপকূল িরোির সংকীর্য-প্রোয় 160 নকঃনমঃ l আনফ্রকোর উপকূল 
ভোগ  মহীগসোপোগির প্রিস্থিো মোঝোরী প্রকৃনির l  
2.দিলনিরো (Ridge):- আটলোনিক মহোসো গরর মগিো 
ভোরি মহোসো গরও মধে সোমুনিক শিলনিরো রগয়গে l ভোরি 
মহোসো গরর উগেখে শিলনিরো গুনল হল – 

I. মধ্য-ভারত মহাসাগরীয় শৈলশৈরা :- ভোরি উপদ্বীপীয় অংগির 
পনিম ও েনক্ষর্ উপকূল গথগক েনক্ষগর্ অেোিোকয টিকো 
পর্যন্ত এই শিলনিরো নিসৃ্তি l  

II. চাগগাস শৈলশৈরা :- নিরক্ষীয় অংি গথগক মোলনেভ,লোক্ষো 
দ্বীপ পর্যন্ত নিসৃ্তি মধে-ভোরি মহোসো রীয় শিলনিরো 
 োগ োস শিলনিরো িোগম অনভনহি l  

III. সাগ াট্রা- চাগগাস শৈলশৈরা :- নিরক্ষীয় অিল গথগক আরি 
উপদ্বীনপয় অংগি নিসৃ্তি শিলনিরোটি সোগকোট্রো-  োগ োস 
শিলনিরো িোগম অনভনহি l 

IV. সসগসশলস-মশরৈাস শৈলশৈরা :- মনরিোস দ্বীগপর নিকট গসগসলস 
ও আনমরোগন্ত দ্বীপগক নর্গর এই শিলনিরোটি অিনস্থি l  

V. মাদাগাস্কার শৈলশৈরা :- মোেো োস্কোর দ্বীগপর পূিয উপকূগল এই 
শিলনিরোটি 400S-500S এিং 450E-550E  অংগি 
নিসৃ্তি l 400S-480S অক্ষোংগি নিসৃ্তি মোেো োস্কোর 
শিলনিরো নপ্রন্স এেওয়োেয  িুগজট শিলনিরো িোগমও  
পনরন ি l 
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VI. নব্বই পূর্ব শৈলশৈরা :- 900E িোনর্মো িরোির আন্দোমোি-
নিগকোির দ্বীপপুঞ্জ গথগক গসোজো ভোগি েনক্ষগর্ এই 
শিলনিরোটি নিসৃ্তি l  

VII. এেোড়ো অিেোিে শিলনিরো গুনল হল - মধে-ভোরি 
মহোসো রীয় শিলনিরোর অংি  োগ োস-গসি শিলনিরো, 
আমস্টোরেোম শিলনিরো, অেোিোকয টিক মহোগেগির উঃ-
পূিযোংগি নিসৃ্তি ভোরিীয়-অেোিোকয টিক শিলনিরো, 
কোরগুগয়িগলি- সিো য শিলনিরো ইিেোনে l  

3.গিনসি :- মধে ভোরিীয় শিলনিরো মহোসো রীয় 
অিিোনহকো গুনলগক েটুি পৃথক ভোগ  নিভি কগরগে l ভোরি 
মহোসো গরর পূিয নেগকর অিিোনহকো গুনল হল – 

II. পূগিয 90 শিলনিরো,পনিগম মধে সোমুনিক শিলনিরো এিং 
উিগর িঙ্গীয় মোলভূনম গর্রো অংগি নিসৃ্তি মধে ভোরিীয় 
গিনসি l  

III. অগেশলয়ার পশিগম দঃ-পূর্ব ভারতীয় শিলনিরো ও সুমোত্রো-জোভো 
গিনসি দ্বোরো গর্রো পনিম অগেলীয় গিনসি l 
http/geographyniryas.wordpress.com  

IV. র্গগাপসাগর ও আন্দামান-শনগ ার্র দ্বীপপুঞ্জ অংগৈ শর্সৃ্তত আন্দামান সর্শসন l  

V. 100N-500S অংগি নিসৃ্তি কগকোস গকনলং গিনসি l  
পশিম শদগ র সর্শসন গুশল হল – 

VI. ওমান উপসাগগরর শন ট অর্শিত ওমান সর্শসন l  
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VII. আরর্ উপদ্বীগপর দশিণ-পূর্বাংগৈ অর্শিত আরর্ সর্শসন যা আশি া উপকূল ও 

ভারত উপদ্বীশপয় অংৈ র্রার্র 50S অংগি নিসৃ্তি l  

VIII. আশি া উপকূল র্রার্র শর্সৃ্তত সসামাশল সর্শসন l যার পূর্ব শদগ  সসন্ট পল 

শৈলশৈরা,উত্তগর চাগগাস শৈলশৈরা এর্ং দশিগণ সসগসল্স শৈলশৈরা অর্শিত l  

IX. মাদাগাস্কাগরর দঃ-পশিম ও আশি ার দশিণ অংৈ র্রার্র শর্সৃ্তত নাটাল সর্শসন 

l  

X. আটলাশন্ট  সেগ  কু্রগেট পযবন্ত শর্সৃ্তত আগুলহাস সর্শসন ইতযাশদ l  

4.খোি (Tranch):- ভারত মহাসাগগর আশর্ষৃ্কত খাগতর সংখযা মাত্র 6 
টি,এগুশল হল – 

I. োভা দ্বীগপর শন ট অর্শিত োভা খাত র্া সূন্দা খাত (7,450শমঃ)l  

II. মশরৈাস দ্বীগপর শন ট মশরৈাস খাত l  

III. শ্রীলঙ্কা সমভূশম ভাগগ ওর্ খাত (6,875 শমঃ)l  

IV. আশমরাগত দ্বীগপর শন ট আশমরাগত খাত ইতযাশদ উগেখয l  

িোংলো ভোেোয় ভূগ োগলর নিনভণ্ন নিেয়িস্তুগক pdf আকোগর আপিোগের কোগে উপস্থোপি করোর 

কু্ষি প্রয়োস করনে l এরকম pdf ইংরোজীগি প্র ুর থোকগলও িোংলোয় প্রোয় গিই িগেই  গল l 

িিয মোি িিগক ভোরগি Digital এর অভূিপূিয প্রভোি পগড়গে ফগল পোঠেপুস্তক পড়োর সময়ও 

হ্রোস পোগি l এখি মগি হয় পোঠেপুস্তকটি র্নে আমোর Device এ পোই িোহগল খুি ভোগলো হি l 

এই উপলনি গথগকই এই প্রগ ষ্টো l আিোকনর এগি আপিোরো উপকৃি হগিি l িিয মোি pdf গুনলগি 

েনি িো Diagram িেিহোর করগি পোরনেিো পগর রু্ি কগর গেি, িিক্ষর্ এই ত্রুটি মোপ 

করগিি l pdf গুনল গথগক র্নে আপনি উপকৃি হি িোহগল েিূযল অংি গুনলগক খুাঁগজ গির কগর 

আগরো মোগিোিয়গি সোহোর্ে করগি অিিেই গফোি করুি 8640890159এই িিগর l অিগিগে 

pdf গুনলগক জিসমগক্ষ িুগল ধরোর জিে গসৌরভ ভোই সহ MGI Group ও পনর লি মন্ডনলগক 

ধিেিোে জোিোই l  
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