
মানৱ ভূগ াল 

ভূগ ালৰ এটা প্ৰধান ভা  হৈগে মানৱ ভূগ াল। ইয াত মূলতঃ মানুৈ আৰু পৰৰগৱশৰ 

আন্তঃসম্পৰ্কৰ ভভৌগ াৰলৰ্  অধযয ন ৰ্ৰা ৈয ।মানৱীয  ৰ্াম ৰ্াজৰ্ ভৰ্ন্দ্ৰ ৰ্ৰৰ 

ভূগ ালৰ এইগটা শাখাৰ জন্ম হৈগে। জামকান ভূগ ালৰিদ ভেডৰৰৰ্ ৰাটগজলৰ্ মানৱ 
ভূগ ালৰ ৰপতৃ িুৰল ভৰ্াৱা ৈয । 

পৰৰসৰ 

মানুৈৰ ৰিয া ৰ্লাপ,অৈকতা আৰু ধযান -ধাৰণা প্ৰভৰৃতৰ ল ত প্ৰাৰৃ্ৰতৰ্ পৰৰগৱশৰ 

আন্তঃসম্পৰ্ক আৰু সৰ্গলাধৰণৰ মানৱীয  ৰিয াৰ্াণ্ডৰ ভেত্ৰীয  তথা ৰ্ালানুিৰমৰ্ 

লেণসমূৈ মানৱ ভূগ ালৰ পৰৰসৰৰ অন্তভুকক্ত । 

দাশকৰনৰ্ দৃৰিভং ী 

 মানৱ ভূগ ালৰ মখূয দৰৃিভং ী দুটা ৈ'ল 

পৰৰগৱশ ৰনণকয িাদ 

ৰনণকয িাদৰ মগত, প্ৰাৰৃ্ৰতৰ্ পৰৰগৱশৰ দ্বাৰা জীৱজ ত ৰনয ৰিত হৈ আগে। প্ৰাৰৃ্ৰতৰ্ 

পৰৰগৱশ অঞ্চলগভগদ ৰভন ৰভন ভৈাৱাৰ িাগিই পৃৰথৱীৰ ৰিৰভন্ন অঞ্চলৰ মানৈুৰ 

ৰ্মকৰাজীগতা ৰভন্নতা ভদখা যায  ।আগমৰৰৰ্াৰ ভূগ ালৰিদ এগলন চাৰচকল ভচম্পগল এই 

মতিাদ প্ৰৱতকন ৰ্ৰৰৰেল। ভমৰৰ্ণ্ডাৰ,ভডৰভচ, ৰিাটক ৰমল আৰদ অনয ভূগ ালৰিদ 

সৰ্গলও  এই মতিাদ সমথকন ৰ্ৰৰৰেল। 

সম্ভািযিাদ 

সম্ভািযিাদৰ মগত ,মানগুৈ পৃৰথৱীত ৰনজৰ িাৰিত পৰৰগৱশ ৰনগজই  ঢ  ৰদি পাগৰ। 

ৰনজৰ সুৰিধাগথক মানগুৈ প্ৰাৰৃ্ৰতৰ্ পৰৰগৱশৰ সাল সলৰন ৰ্ৰৰ িযৱৈাৰৰ উপগযা ী ৰ্ৰৰ 

লয । ঘৰ-দুৱাৰ, ৰাস্তা ,দলং,ভখৰতপথাৰ,উগদযা -প্ৰৰতষ্ঠান, যান-িাৈন আৰদ 

সৰ্গলাগিাৰ এই সম্ভািযতাৰ ফলাফল ।োন্সৰ ভূগ ালৰিদপল-ৰভগডল-ৰড-লা-

ব্লাৰচ সম্ভািযিাদৰ প্ৰৱতকৰ্ আৰেল।মূলত ৰদ্বতীয  ৰিশ্বযুদ্ধৰ পােৰ পৰা এই মতিাগদ  া 
ৰ্ৰৰ উৰিৰেল । 

এই দুটা দৃৰিভং ীৰ উপৰৰও নৱযৰনণকয  িাদ নাগমগৰ অনয এটা দৃৰিভং ী গ্ৰীৰফট 

ভটইলৰ নামৰিৃৰটশ ভূগ ালৰিদ এজগন প্ৰৱতকন ৰ্ৰৰৰেল। ভতওঁৰ মগত প্ৰৰৃ্ৰতপ্ৰদত্ত 
সম্ভাৱনাৰ পৰৰসৰতগৈ মানগুৈ ৰনজ সামথকগৰ পৰৰগৱশৰ সাল-সলৰন ৰ্ৰৰি 

পাগৰ।প্ৰৰৃ্ৰতৰ অৰনি ঘৰটগল মানুৈৰ উন্নৰতগতা অন্তৰায  ঘগট। 

https://as.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%B2
https://as.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A7%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1
https://as.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AB%E0%A7%8D%E0%A7%B0%E0%A7%87%E0%A6%A1%E0%A7%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A7%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2&action=edit&redlink=1
https://as.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://as.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8_%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A7%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%B2_%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%87&action=edit&redlink=1
https://as.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A7%B0&action=edit&redlink=1
https://as.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A7%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F_%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2&action=edit&redlink=1
https://as.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AB%E0%A7%8D%E0%A7%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8
https://as.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%B2-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%A1%E0%A6%BF-%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BF&action=edit&redlink=1
https://as.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%B2-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%A1%E0%A6%BF-%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BF&action=edit&redlink=1
https://as.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7
https://as.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A8%E0%A7%B1%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6&action=edit&redlink=1
https://as.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A7%B0%E0%A7%80%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%9F_%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A7%B0&action=edit&redlink=1
https://as.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A7%B0%E0%A7%80%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%9F_%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A7%B0&action=edit&redlink=1
https://as.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B6&action=edit&redlink=1


মানৱ ভূগ ালৰ প্ৰধান শাখা উপশাখা সমূৈ 

 জনসংখযা ভগূ াল 

 জনিসৰত ভগূ াল 

 ভপৌৰ ভগূ াল 

 সম্পদ ভগূ াল 

 অথকননৰতৰ্ ভগূ াল 

 ৰ্ৰৃি ভগূ াল 

 উগদযা  ভগূ াল 

 িাৰণজয ভগূ াল 

 পযকটন ভগূ াল 

 আচৰণ ভগূ াল 

 সমাজ ভগূ াল 

 সাংস্কৰৃতৰ্ ভগূ াল 

 ঐৰতৈাৰসৰ্ ভগূ াল 

 ৰচৰৰ্ৎসা ভগূ াল 

 ভ-ূৰাজনীৰত 

 ৰলং ৰ ভগূ াল 

 ৰাজননৰতৰ্ ভগূ াল 

 ৰনিকাচন ভগূ াল 

 প্ৰৰতৰো ভগূ াল 

 প্ৰশাসন ভগূ াল 

 

 


