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সূচন  : 

মানু পৃথিবীতে বা কতর এবং এআ পৃথিবীতেআ োর জীবনযাত্রা থনববা কতর । পৃথিবীর প্রাকৃথেক 
পথরতবল োর জীবনযাত্রাতক প্রভাথবে কতর । পৃথিবীর জবাযু , ভূপ্রকৃথে, উথিদ, প্রাণী, নদ, নদী, াগর 
, খথনজ ম্পদ োর জীবনযাত্রাতক থবথভন্নভাতব প্রভাথবে কতর। 

োর থিযা-কাপ পথরতবতল ঘটায নানা রকম পথরবেব ন। থি-অদাে , রাস্তাঘাট , লর-বন্দর 
থনমবাণ প্রকৃথে ও পথরতবলতক থবথভন্নভাতব পথরবথেব ে কতর । বনভূথম ককতট তেথর য গ্রাম বা 
লতরর মে কাকায। খা , থব ,পুকুর ভরাট তয মানু ও পথরতবতলর মতযে থমিথিযার একটি 
ম্বন্ধ অতে । এআ ম্বতন্ধর মূত অতে এর কাযবকরতণর কখা। 

পররবেবলর উপ দ ন : 

ককান জীতবর চারপাতলর ক জীব ও জড় উপাদান এর ববতমে প্রভাব ও ংগঠিে ঘটনা তা 
ওআ জীতবর পথরতবল।পথরতবল থবজ্ঞাতনর মতে জীব ম্প্রদাতযর পাথরপাথববক তজব ও প্রাকৃথেক 
বস্থাতক পথরতবল বত। 

পাকব  বততেন , পথরতবল বতে স্থান ও কাতর ককাতনা থনথদবষ্ট থবন্দতুে মানুতক থঘতর িাকা ক 
বস্থার কযাগিতক কবাঝায। স্থান ও কাতর পথরবেব তনর তে পথরতবলও পথরবথেব ে য। 

পররবেবলর উপ দ ন দআু প্রক র। লযমন- 

 জড় উপাদান এবং 
 জীব উপাদান। 

যাতদর জীবন অতে , যারা খাবার খায , যাতদর বৃথি অতে , জন্ অতে , মৃেুে অতে োতদর বত 
জীব। গােপাা ,পশুপাথখ , কীটপেে , মানু ও নোনে প্রাণী  জীব।  এরা পথরতবতলর উপাদান। 
জীবতদর থনতয গড়া পথরতবল তা জীব পথরতবল। মাটি , পাথন , বাযু , পাাড়-পববে , নদী , াগর , 



 

 

অতা , উষ্ণো তা পথরতবতলর জড় উপাদান । এআ জড় উপাদান থনতয গড়া পথরতবল তা জড় 
পথরতবল। 

ভূবগ বর ল খ  : 

পৃথিবী অমাতদর অবাভূথম। মানুতর বাভূথম থততব পৃথিবীর বণবনা তা ভূতগা। আংতরথজ 
Geography লব্দটি কিতক ভূতগা লব্দ এততে। 

প্রাচীন থগ্রতর ভূতগাথবদ আরাটতিথন প্রিম Geography লব্দ বেবার কতরন। Geo ও graphy লব্দ 
দটুি থমত তযতে Geography ।Geo লতব্দর িব ভূ বা পৃথিবী এবং graphy লতব্দর িব বণবনা। 
ুেরাং Geography লব্দটির িব পৃথিবীর বণবনা। 

থবজ্ঞান ও প্রযুথির থবকাল , নেুন নেুন অথবষ্কার , উিাবন থচন্তাযারার থবকাল , মাতজর মূেতবাতযর 
পথরবেব ন ভূতগাতর পথরথয তনক থবসৃ্তে কতরতে।এখন নানা থবয কযমন- ভূথমথবদো , 

অবাওযাথবদো , মুদ্রথবদো , মৃথিকা , প্রাথণথবদো , মাজথবদো , িবনীথে , রাজনীথে আেোথদ ভূতগা 
থবতযর ন্তভুব ি তযতে। 

ভূতগাতর কমৌথক লাখা দআুটি- 

 প্রাকৃথেক ভূতগা 

 মানব ভূতগা 

প্রাকৃথেক ভূতগাতর কেণীথবভাগ- 

 জীবভূতগা, 

 জবাযুথবদো, 
 ভূথমরূপথবদো, 
 মৃথিকা ভূতগা, 

 মুদ্রথবদো, 
 প্রাথণভূতগা। 

মানব ভূতগা এর কেণীথবভাগ- 

 িবননথেক ভূতগা, 

 জনংখো ভূতগা, 

 রাজননথেক ভূতগা, 

 অঞ্চথক ভূতগা, 

 ামাথজক ভূতগা, 

 দতুযবাগ বেবস্থাপনা, 



 

 

 ংখোোথিক ভূতগা, 

 পথরবন ভূতগা, 

 নগর ভূতগা, 

 থচথকৎা ভূতগা, 

 কভৌতগাথক েিে বেবস্থা। 

ভূবগ  ও পররবেল এর অন্তঃসম্পকক : 

পৃথিবীর মানুতর অবাভূথম। অমরা জাথন থজওগ্রাথি েিা ভূতগা লব্দটির িব পৃথিবীর বণবনা।  

যোপক মোকথন মানুতর অবাভূথম থততব পৃথিবীর অতাচনা বা বণবনাতক বততেন ভূতগা। োর 
মতে কভৌে ও ামাথজক পথরতবতল মানুতর কমবকান্ড ও জীবনযারা থনতয কয থবতয অতাচনা করা 
য , োআ ভূতগা।যোপক স্ট্োতম্পর মতে , পৃথিবী ও এর থযবাথতদর বণবনা ভূতগা। 

ককান ককান ভূতগাথবদ ভূতগাতক বততেন পৃথিবীর থববরণ , ককউ বততেন পৃথিবীর থবজ্ঞান। 

যোপক কাব থরডার ভূতগাতক বততেন- পৃথিবীর থবজ্ঞান। প্রকৃথে , পথরতবল ও মাজ ম্পতকব  
থবতল জ্ঞান  ভূতগাতর অতাচে থবয।  মানু কযখাতন বা করুক োতক থঘতর একটি 
পাথরপাথববক বস্থা থবরাজমান। প্রকৃথের তে থমতল তেথর য পথরতবল।নদী-নাা , পাাড়-পববে , 

বন-জে , ঘরবাথড়, রাস্তাঘাট , উথিদ , প্রাণী , পাথন , মাটি , বাযু থনতয গতড় ওতে পথরতবল। 
ভূতগাতর অতাচে থবয  পথরতবল। 

পূতববর অতাচনা কিতক বা যায , ভূতগাতক যে ভাতগ থবভি করা কাক না ককন ক ভূতগাতর 
তে পথরতবল োথেভাতব জথড়ে।োআ বা যায , ভূতগা ও পথরতবল এর মতযে অন্তঃম্পকব  
রতযতে। 

পররবেল সংরক্ষবে অম বদর ভূরমক  : 

পৃথিবীতে প্রাতণর থস্তত্ব টিথকতয রাখতে পথরতবতলর াতি কৌাদব েপূণব ম্পকব  বজায রাখা েেন্ত 
জরুথর। মানু ব প্রাতণর থস্তত্ব পথরতবতলর উপরআ থনভব রলী। কারণ পথরতবলআ প্রাতণর যারক ও 
বাক। োআ ঝুুঁ থকপূণব পথরতবল প্রাতণর থস্ততত্বর পতে হুমথক। 

মানু কযমন োর প্রতযাজতন পথরতবলতক থনতজর উপতযাগী করতে; ঠিক কেমথন ভেোর িমথববেব তনর 
াতি াতি থবজ্ঞান ও প্রযুথির উন্নথেতে মানু এমন পযবাতয কপৌুঁতেতে , কযখাতন পথরতবতলর ভারামে 
নষ্ট তয প্রাতণর থস্তত্ব েথের ম্মুখীন তে। 

জনংখো বৃথি , তচেনো এবং পথরকথিে পথরকিনা পথরতবল দূতণর নেেম কারণ।োআ 
বেব মান কপ্রোপতট পথরতবল রো ও ংরেণ করা কতর তনথেক দাথযত্ব। কারণ পথরতবল ংকতটর 
এআ দায মগ্র মানব জাথের।ভথবেে প্রজতন্র জনে পৃথিবীতে ুস্থভাতব প্রাতণর থস্তত্ব টিথকতয 
রাখতে পথরতবল ংরেণ করা েেন্ত জরুথর। 



 

 

পথরতবলতক ুস্থ রাখতে গাে বতচতয কবথল জরুথর। থযক পথরমাতণ বৃেতরাপণ ও বনজ ম্পদতক 
রো কতর বাযু দূতণর মাত্রাতক কমাতনা ম্ভব।বাস্তুেতের কয ব জীব পথরতবতলর ভারামে বজায 
রাখতে গুরুত্বপূণব বদান রাতখ , োতদর টিথকতয রাখার জনে প্রতযাজনীয পদতেপ গ্রণ করা েেন্ত 
জরুথর। 

পথরতবল ংরেণ ংিান্ত জােীয ও অন্তজব াথেক কয ব নীথেমাা প্রণীে রতযতে োর যিাযি 
বাস্তবাযন পথরতবল দূতণর াে কিতক পথরতবলতক বাুঁচাতে পাতর।প্রাতণর থস্ততত্বর জনে পথরতবতলর 
ভূথমকা বতচতয কবথল। োআ পথরতবল ংরেতণ প্রতযাজনীয পদতেপ গ্রণ কতর ভথবেে প্রজন্তক 
ুরথেে করা অমাতদর তনথেক দাথযত্ব। 

পথরতবল ংরেতণর কতযকটি উপায থনতে উতেখ করা তাঃ 

 পথরকথিেভাতব বাথড়ঘর ও ককারখানা থনমবাণ করা। 
 ককারখানার বজব ে পথরতলাযতনর বেবস্থা কনওযা। 

 প্লাথস্ট্ক ও পথথিন কযখাতন কখাতন না কিা। 

 মৃে জীবজন্তু ও তজব অবজব না মাটি চাপা থদতয রাখা। 
 বাথড়ঘর, সু্ক, কতজ ও রাস্তার পাতল গাে াগাতনা। 

উপসংহ র : 

ভেোর উন্নথের াতি াতি মানু থনতজতদর ুথবযাতিব তেথর করতে নানারকম প্রযুথি , বাড়তে 
িমবযবমান াতর লথি উৎপাদতনর চাথদা যার কিতক থনগবে পদািব মানুতর স্বাস্থে ও পথরতবল দূতণ 
গ্রথণ ভূথমকা পান কতর চততে। 

ককারখানা ও যানবাতনর কযাুঁযার কারতণ বাযু দূতণ প্রাণীর কবুঁতচ িাকা কষ্টকর তয উতেতে। 
থযক নগরাযন, যানবান বৃথির প্রভাতব পথরতবল োর বাতযাগেো ারাতে। 

মানু লারীথরক ুস্থো নানা যরতনর মোর ম্মুখীন তে। বন ও জীবনবথচত্রে রোয 
থনভরবতযাগে, দে ও স্বাতিরব দ্বন দ্ব নয়্ে এমন বেথি বা প্রথেষ্ঠাতনর মাযেতম কযতকাতনা বকাোতমা 
উন্নযন থবতল কতর কযাথভথিক থবদেুৎ উৎপাদনংথিষ্ট প্রকতির পথরতবলগে প্রভাব মূোযনাতপতে 
নুতমাদন করতে তব। 

পথরতবল, পাথন ও জবাযু পথরবেব ন-ংিান্ত কযতকাতনা কাযবিম-প্রকি প্রণযন এবং বাস্তবাযতন স্থানীয 
জনতগাষ্ঠীর ংলগ্রণ থবতলে জনগতণর থভজ্ঞোব্ধ জ্ঞানতক গুরুত্ব প্রদান করতে তব। জবাযু 
পথরবেব ন কমাকাতবার ব কাযবিতম থবতল কতর কাযবকর জবাযু থভতযাজন কাযবিতম েথেগ্রস্ত ও 
ঝুথকপূণব জনতগাষ্ঠী থবতল কতর নারী , প্রাথন্তক জনতগাষ্ঠী এবং অথদবাীতদর বোপক ও কাযবকর 
ংলগ্রণ থনথিে করতে তব। 


