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েূল রৈষয়ৈস্তু – উত্তর আগমবরকো হল একটি বিবিত্র্যপূণণ মহোগেশ। এই মহোগেশটি 1501 খ্রী. আগমবরগ ো শ্রভসপুবি নোগম এক 
পরু্ণ ব জ নোবিক আবিষ্কোর কগরন। ভূ-প্রোকৃবর্ক বেক শ্রেগক এই মহোগেশটি শ্রেমন বিবিত্র্যপূণণ শ্রর্মনই বিবভন্ন নে-নেী ও হ্রে 
দ্বোরো সমৃদ্ধ। 
 
উত্তর আমেররকা েহামদমের ভভৌগরলক গুরুত্বঃ-   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
অক্াাংেগি অৈস্থান – েবিগন 7º উ. অিোাংশ শ্রেগক উত্তগর 84º উ. অিোাংশ।  
 
দ্রারিোগি অৈস্থান – পূগিণ 20º প. দ্রোবিমো শ্রেগক পবিগম 173º প. দ্রোবিমো।  
 

➔ পোনোমো শ্রেোজগকর দ্বোরো উ. আগমবরকো মহোগেশ ে. আগমবরকোর সোগে সাংেুক্ত। 
 
রকছু গুরুত্বপরূ্ণ েব্দ ও িথ্যঃ-  
 

• করডণ মলরাঃ – এই শব্দটির অেণ শৃঙ্খল িো শ্রশকল। উত্তর আগমবরকোর পবিমোাংগশর বর্নটি পিণর্গেবন শ্রশকগলর 
                মগর্ো অিস্থোন করোয়, এগক পবিম কবডণ গলরো িগল। 
 

• পানাো খাল – উ. আগমবরকো ও ে. আগমবরকোর সাংগেো স্থগল অিবস্থর্ পোনোমো শ্রেোজক অাংগশ 1914 খ্রী. 
                    প্রোয় 80 বক.বম. েীিণ এিাং 300 বম. িওড়ো পোনোমো খোল কোটো হগয়গে। ফগল প্রশোন্ত  
           মহোসো গরর সগে আটলোবিক মহোসো র েুক্ত হগয়গে। 

 
• েৃিুয উপিযকা – কযোবলগফোবনণয়োর ে. পূিণ অাংগশ অিবস্থর্ উ. আগমবরকোর উষ্ণর্ম স্থোন হল এই মৃরু্য 
              উপর্যকো। এমন নোমকরগণর কোরন – এই উপর্যকোর জগল লিগনর মোত্র্ো অর্যবিক  
              েোকোয় শ্রকোগনো জীি িোাঁিগর্ পোগর নো। 

 
 

বিবিন্ন মহোগেশ 

প্রশোন্ত মহোসো র ও 
আটলোবিক মহোসো র উঃ 
আগমবরকোগক বিগের 
অনযোনয মহোগেশ শ্রেগক 
বকেুটো বিবিন্ন কগর 
শ্ররগখগে, ফগল িবহঃ 
শত্রুর আক্রমগনর আশঙ্কো 
শ্রেমন কগমগে, শ্রর্মনই 
স্বোর্ন্ত্র্যটো িজোয় রোখগর্ 
সোহোেয কগরগে।  

ইউগরোগপর প্রভোি 

ইউগরোগপর অপর বেগক 
আটলোবিগকর র্ীগর উত্তর 
আগমবরকোর অিস্থোন 
মহোগেশটির আবিস্কোগর ও 
পরির্ীকোগল দ্রুর্ উন্নবর্ ও 
সমৃবদ্ধর কোরন হগয়গে। এই 
কোরগন মহোগেশটির পূিণ 
উপকূল অর্যন্ত উন্নর্ ও 
কমণিযস্ত অঞ্চল।   

সমৃদ্ধ মহোগেশ  

শুিুমোত্র্ অিস্থোগনই নয়, এই 
মহোগেশ কৃবষ উৎপোেন, 
পশু- পোলন, খবনজ দ্রিয 
আহরন, বশগপোন্নবর্ প্রভৃবর্ 
শ্রিগত্র্ অভূর্পূিণ উন্নবর্ 
সোিন কগরগে। এেোড়ো 
মহোগেগশর বিস্তীণণ অাংগশ 
সরলি ীয় অরণয েোকোয় 
কোষ্টবশপ ও কো জ বশপ শ্রিশ 
উন্নর্।  

উন্নর্ মহোগেশ 

এই মহোগেগশর বশিো 
বিজ্ঞোন, প্রেুবক্ত, মহোকোশ 
 গিষনো, সোমবরক শ্রিগত্র্ 
গুরুত্বপূণণ অিেোন এই 
মহোগেশগক এক অগ্রণী 
ভূবমকোগয় অির্ীণণ কগরগে 
এিাং সমদৃ্ধর্ম মহোগেগশ 
পবরনর্ কগরগে। 



• Great Plain -  উত্তর আগমবরকো মহোগেগশর মিযভোগ , উত্তগর সুগমরু মহোসো গরর উপকূল শ্রেগক েবিগন 
                      শ্রমবিগকো উপসো র পেণন্ত বিসৃ্তর্ অঞ্চল। 
 

• পঞ্চহ্রদ - Great Plain-এর উত্তগর বহমিোগহর িয়কোগেণর ফগল  ঠির্ পোাঁিটি বিখযোর্ হ্রে। (সুবপবরয়র,  
             বমবশ োন, হুরল, ইবর, অিোবরও) 

 
• কানাডীয় রেল্ড - হোডসন উপসো রগক বর্নবেক শ্রেগক শ্রিষ্টন কগর েোকো অবর্ প্রোিীন বশলো দ্বোরো  ঠির্ 

                        উচ্চভূবম। 
 

• গ্র্যান্ড কযারনয়ন – কগলোরোগডো নেীর  বর্পগে সৃষ্ট সু ভীর ব বরখোর্ হল – গ্রযোন্ড কযোবনয়ন। বেিণয প্রোয়  
                        446 বক.বম. 

 

উত্তর আমেররকার ভূরেরূপ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

উত্তর আমেররকার নদ-নদী 

 

 

 

 

উত্তর আমেররকার হ্রদ  

 

 

 

 

 

 

পরিমের পাৈণিয ভূরে 
 

 শ্রকোস্ট শ্ররঞ্জ 
 

  আলোস্কো শ্ররঞ্জ 
 

 ব্রুকস শ্ররঞ্জ   

েধ্যভামগর সেভূরে 
 

     হ্রে অঞ্চগলর সমভূবম 
 

 শ্রপ্রইবর সমভূবম 
 

  শ্রসিলগরন্স নেী  
 অিিোবহকো  

 
     বমবসবসবপ – বমগসৌবর 

  অিিোবহকো 

কানাডীয় রেল্ড 
ৈা 

প্রািীন োলভূরে 

পৈূণরদমকর উচ্চভূরে 
 

   লযোব্রোডর মোলভূবম 
 

বনউ ইাংলযোন্ড    
 উচ্চভূবম 

 
  অযোপোগলবশয়োন  
  পোিণর্য অঞ্চল   

দরক্র্ ৈারহনী নদী 

(বমবসবসবপ-বমগসৌবর, বরও গ্রযোবন্ড) 

পৈূণৈারহনী নদী 

(শ্রসি লগরন্স, হোডসন) 

পরিেৈারহনী নদী 

(কগলোরোগডো, কলবিয়ো, শ্রেজোর) 

অন্তৈণারহনী নদী 

(সোসকোিুয়োন) 

সেভূরে অঞ্চমলর হ্রদ  

(সুবপবরয়র, বমবশ োন, হুরন, ইবর, অিোবরও, 
উইবনগপ , আেোিোস্কো, শ্রগ্রট শ্রেভ, শ্রগ্রট বিয়োর) 

পাৈণিয অঞ্চমলর হ্রদ  

(বনকোরোগুয়ো, শ্রগ্রট সল্ট শ্রলক) 



➔ উত্তর আমেররকা েহামদমের োনরিমত্র্ রনম্নরলরখি স্থানগুরল রিরিি করঃ-  

[হোডসন উপসো র, লযোব্রোডর সো র, শ্রিবরাং প্রণোলী, আলোস্কো শ্ররঞ্জ, ব্রুকস শ্ররঞ্জ, রবক পিণর্, শ্রকোস্ট শ্ররঞ্জ, শ্রমবিগকো মোলভূবম, 
অযোপোগলবশয়োন পিণত্, শ্রসিলগরন্স নেী, বমবসবসবপ-বমগসৌবর, কগলোরোগডো নেী, সুবপবরয়র হ্রে, শ্রগ্রট শ্রেভ হ্রে, শ্রগ্রট বিয়োর হ্রে]  


