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SRI RAMAKRISHNA ASHRAMA INSTITUTE (HIGH SCHOOL) 

বিষয় - ভূগ োল 

শ্রেবি : দশম 

Unit : িোয়ুমন্ডল 

Subunit : িোয়ুর চোপ 

Assignment - 2





  সোধোরিভোগি িোয়ুর ওজনগে িোয়ুচোপ িগল। 

 সমুদ্রপৃগে স্বোভোবিে চোপ ১ শ্রেজজ িো ি গগসবম। 

 সমুদ্রপৃগে অিবিত িযোগরোবমটোগর পোরদস্তগের উচ্চতো ৭৬০ বমবম িো  ১০১৩  ২৫ বমবলিোর। 

(1) উচ্চচোপ 

িোয়ুর চোপ দুই প্রেোর 

(2)  বনম্নচোপ 

িোয়ুচোগপর পবরমোপ যন্ত্র : 

৪টবরগসবল িযোগরোবমটোর ৪ফর্টগন িযোগরোবমটোর ৪অযোবনরগয়ড িযোগরোবমটোর ৪অবিবমটোর ৪িযোগরোগ্রোম 

৪টবরগসবল িযোগরোবমটোর  :  ১৬৪৩ খ্রীষ্টোগে ইতোলীয় অধযোপে ইভোন শ্র বলস্তো টবরগসবল সি গপ্রথম পোরদীয় 

িযোগরোবমটোর উদ্ভোিন েগরন। 

৪ফর্টগন িযোগরোবমটোর : ফরোসী যন্ত্রবিদ জজন বনগেোলোস শ্রফোর্টগন উদ্ভোবিত পোরদযুক্ত িযোগরোবমটোরর্টর দ্বোরো,  শ্রেোগনো 

িোগনর িোয়ুচোপ ভোবন গয়োর শ্রেগলর সোহোগযয অবতসূক্ষভোগি ও খুিই বনভূগলভোগি মোপো সেি।

৪অযোবনরগয়ড িযোগরোবমটোর : ফরোসী বিজ্ঞোনী এল  বভবদ আবিেৃত শ্রটবিল ঘবির মগতো শ্রদখগত পোরদহীন এই যগন্ত্র 

েোাঁটোর অিিোন শ্রদগখ খুি সহগজ িোয়ুচোপ বনি গয় েরো যোয়। িোবি, শ্রনৌেো,  বিমোগন িযিহৃত হয়। আয়তগন শ্র োট 

হওয়োর জনয সি গত্র িহনগযো য। 

৪অবিবমটোর : উচ্চতোর সগে িোয়ুচোগপর পবরমোপ েরো হয়। 

৪িযোগরোগ্রোম : উচ্চতোর সগে িোয়ুচোগপর দ্রতু পবরিতগন স্বয়ংজিয়ভোগি নবথভুক্ত হয়। বিমোন চলোচগল এর্ট অবপহোয গ। 

এেে : িোয়ুচোগপ পবরমোগপর এেে বমবলিোর 
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চোগপর তরতগমযর বনয়ন্ত্রেসমূহ 

 

উচ্চতো       উষ্ণতো   জলীয়িোষ্প    পৃবথিীর আিতগন   জলভো   

ও িলভোগ র িন্টন 

সমগপ্রষগরখো(Isobar) : সমগপ্রষগরখো সমচোপ বনগদগশে েোল্পবনে শ্ররখো 



বিবশে  সমচোপগরখো চিোেোর িো িৃত্তোেোর হগল তোগে িোয়ুচোপ শ্রেোষ (Pressure cell) িগল। 

দীঘ গোেোর বনম্নচোপ ট্রোফ(Trough)। 

   দীঘ গোেোর উচ্চচোপগে বরজ(Ridge) িগল। 



িোয়ুর চোগপর ঢোল (Pressure gradient) : 

 সমচোপ শ্ররখোর সোগথ সমগেোগি উচ্চচোপ শ্রথগে

 বনম্নচোগপর বদগে প্রবত এেে দরূগে িোয়ুচোগপর

 শ্রয পোথ গেয হয় তোহল িোয়ুচোগপর ঢোল। 







েোরি িযোখযো েগরো ঃ      বচত্র 

(1) উষ্ণতো িোিগল িোয়ুচোপ েগম এিং উষ্ণতো েমগল িোয়ুচোপ িোগি। 

(2) দবক্ষগির তুলনোয় উত্তর শ্র োলোগধ গ িোয়ুচোপ েগক্ষর সংখযো শ্রিবশ হয় শ্রেন?

---------------- 

NOTE :- 

• Drop your queries regarding the chapter in comment box, if any. 

• Mention your NAME, CLASS, SEC., ROLL. 

• Provide you CONTACT NO. (We shall directly contact you if 

required.)  
___________________ 


