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ভাাগযীয় স্রাত
ভাাগযীয় স্রাত স্বৌগলরক এফং লযবফগত অফস্থায উয লবলি কবয একলি যািানন অনু যণ কবয। ভাাগযীয়
স্রাবতয এই যািাননলি ভুদ্রলফদযায় অধযয়ন কযা য়। তাভাত্রায লবলিবত ভাাগযীয় স্রাতবক স্েণীলফবক্ত কযা
স্মবত াবয। স্মভন উষ্ণ স্রাত এফং ীতর স্রাত।

ভাাগযীয় স্রাত লক?
ভাাগযীয় স্রাত র স্নানা জবরয লদকলনবদনক আবদারন মা অলফলিন্ন এফং অনু ভানবমাগয। এলি ভুবদ্রয জবরয
একলি ফৃ ৎ প্রফা মা লফলবন্ন কাযবণ ততলয এফং প্রবালফত য়। ভাাগযীয় স্রাত লযচারনায জনয দায়ী লফলবন্ন লক্ত
এফং কাযণ গুলর র● ফায়ু
● ূ বমনয আবরা
● জবরয রফণাক্ততা
● স্কালযওলর প্রবাফ
● ভাকলনীয় ফর

ভাাগযীয় স্রাবতয তফলষ্ট্য
ভাাগযীয় স্রাত র একলি খুফ ফড় স্েবর স্রাবতয অনু বূলভক গলত ।
● ভাাগযীয় স্রাত একলি লফার দূ যত্ব জুবড় জবরয একলি অলফলিন্ন প্রফা।
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● ফায়ু , স্কালযওলর প্রবাফ, ভাধযাকলনণ, তাভাত্রা, ইতযালদ ভাাগযীয় স্রাবতয প্রফাব একলি বূলভকা ারন
কবয।
● এই ভাাগযীয় স্রাতগুলর লফশ্বজুবড় একালধক জরফায়ু লযলস্থলতয জনয দায়ী।
● ভাাগযীয় স্রাত প্রধানত উষ্ণ জর ফা ীতর জর ফন কবয। স্ভরু স্থবক লফলু ফবযখা মনন্ত তা লফতযবণ
ভাাগযীয় স্রাত খুফই গুরুত্বূ ণন বূলভকা ারন কবয।

ভাাগযীয় স্রাবতয প্রকাযববদ
ভাাগযীয় স্রাতবক তাবদয গবীযতায লবলিবত আরাদা কযা স্মবত াবয। তাই ভাাগযীয় স্রাত দুই প্রকায● াযবপ স্রাত: াযবপ স্রাত াযা ৃলথফীয ফায়ু ভণ্ডর দ্বাযা ততলয য় মা ূ মন স্থবক লক্ত ঞ্চয় কবয। এযা
ূ বমনয তাবক আিবক যাখায াবথ াবথ তাবক স্ভরু অঞ্চবর স্থানান্তয কবয।
● গবীয স্রাত: গবীয জবরয স্রাতগুলর জবরয ঘনবত্বয লযফতনবনয কাযবণ ৃ ষ্ট্ য় মা জবরয তাভাত্রা এফং
রফণাক্ততায তাযতবভযয কাযবণ য়। এই ঘিনালিবক থাবভনাারাইন ঞ্চারনও ফরা য়

উষ্ণ এফং ীতর ভাাগযীয় স্রাত
তাভাত্রায উয লবলি কবয ভাাগযীয় স্রাতবক স্েণীফদ্ধ কযা স্মবত াবয - উষ্ণ এফং ীতর। উষ্ণ এফং ীতর
ভাাগযীয় স্রাত প্রায়ই যীক্ষায় লজজ্ঞাা কযা য়।
● উষ্ণ ভাাগযীয় স্রাত: উষ্ণ স্রাত াধাযণত লনযক্ষীয় অঞ্চর স্থবক স্ভরু অঞ্চবর জর লনবয় মায় কাযণ
স্ভরুবত উলস্থত ঠান্ডা জর ডুবফ মায়।
● ীতর ভাাগযীয় স্রাত: ীতর স্রাতগুলর স্ফলযবাগ স্ভরু অঞ্চর স্থবক লনযক্ষীয় অঞ্চবর প্রফালত য় এফং
আবাবয জলভবত একলি ীতর প্রবাফ স্দয় স্মখাবন লদবয় তাযা চবর মায়।
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উষ্ণ এফং ীতর ভাাগযীয় স্রাবতয তালরকা
নীবচ উলিলখত ীতর ভাাগয স্রাবতয তালরকা,
ীতর ভাাগযীয় স্রাবতয তালরকা

অঞ্চর

উলিত ফা ওয়া লও

উিয প্রান্ত ভাাগয

াভবফাল্ট ফা স্রুলবয়ান

দলক্ষন প্রান্ত ভাাগয

পকরযান্ড

দলক্ষণ আিরালিক ভাাগয

কযানালয

উিয আিরালিক ভাাগয

লিভ অবেলরয়ান

দলক্ষণ ভাাগয এফং দলক্ষণ বাযত ভাাগয

দলক্ষণ বাযত ভাাগবযয স্রাত

দলক্ষণ বাযত ভাাগয

ূ ফন গ্রীনরযান্ড ভাাগবযয স্রাত

আকনলিক ভাাগয এফং উিয আিরালিক
ভাাগয

রযাব্রাডয ভাাগবযয স্রাত

উিয আিরালিক ভাাগয
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উিয-ূ ফন স্ভৌু লভ স্রাত

উিয বাযত ভাাগয

স্ফঙ্গুবয়রা স্রাত

দলক্ষণ আিরালিক ভাাগয

কযালরবপালননয়া স্রাত

প্রান্ত ভাাগয

স্াভালর স্রাত

লিভ বাযত ভাাগয

অযািাকনলিক াকনাভবারায স্রাত

দলক্ষণ ভাাগয

নীবচ উষ্ণ ভুদ্র স্রাবতয তালরকা যীক্ষা স্দখুন,
উষ্ণ স্রাত তালরকা

অঞ্চর

স্লালযডা স্রাত

দলক্ষণ আিরালিক ভাাগয এফং কযালযলফয়ান াগয

আঘুরা স্রাত

দলক্ষণ-লিভ বাযত ভাাগয

উাগযীয় স্রাত

উিয আিরালিক ভাাগয

দলক্ষণ লনযক্ষীয় স্রাত

আিরালিক ভাাগয, প্রান্ত ভাাগয এফং বাযত
ভাাগয
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দলক্ষণ-লিভ স্ভৌু ভী স্রাত

বাযত ভাাগয

এর লনবনা স্রাত

ভধয ও ূ ফন-ভধয লনযক্ষীয় প্রান্ত ভাাগয

স্ভাজালিক স্রাত

বাযত ভাাগয

ব্রালজরীয় স্রাত

দলক্ষণ আিরালিক ভাাগয

নযওবয়লজয়ান স্রাত

উিয াগয (আিরালিক ভাাগয) এফং ফাবযি
াগয (আকনলিক ভাাগয)

ূ ফন অবেলরয়ান স্রাত

দলক্ষণ-লিভ প্রান্ত ভাাগয

উিয প্রান্ত ভাাগযীয়

প্রান্ত ভাাগয

স্রাত
লনযক্ষীয় কাউিায স্রাত

আিরালিক ভাাগয, প্রান্ত ভাাগয এফং বাযত
ভাাগয

উিয লনযক্ষীয় স্রাত

প্রান্ত ভাাগয এফং আিরালিক ভাাগয

ু লভা স্রাত

জাান াগয
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কুবযালও স্রাত

প্রান্ত ভাাগয

ইযলভঙ্গায স্রাত

উিয আিরালিক ভাাগয

অযালিলর স্রাত

উিয আিরালিক ভাাগয

আরাোন স্রাত

উিয আিরালিক ভাাগয

ভাাগযীয় স্রাবতয জনয দায়ী পযাক্টয
স্রাতগুলরয ংঘিন এফং গলতলফলধয জনয লকছু কাযণ দায়ী, আু ন আভযা স্গুলর অবেলণ কলযফায়ু ভাাগযীয় স্রাবতয কাযণ

ভাাগযীয় স্রাবতয জনয ফায়ু ফবচবয় প্রবাফারী লক্ত। এলি স্দখা স্গবছ স্ম স্ফলযবাগ াভুলদ্রক স্রাত ফায়ু য লদক
অনু যণ কবয স্মভন ফালণজয ফায়ু , লিভাঞ্চর এফং স্ভরু ূ ফনাঞ্চরীয় ফায়ু ।
ূ বমনয আবরা ভাাগযীয় স্রাত ৃ লষ্ট্ কবয

ূ মনাবরাক র অনয কাযণ মা ভাাগযীয় স্রাতবক ফযাকবাবফ প্রবালফত কবয। ূ বমনয আবরা স্ফলযবাগই দুলি
াথনকয ততলয কবয: প্রথভলি র তাভাত্রায াথনকয ূ বমনয আবরা লনযক্ষীয় অঞ্চবর যালয ড়ায় স্খানকায জর
গযভ য় এফং অনযলি র রফণাক্ততায াথনকয, স্মখাবন লনযক্ষবযখা স্থবক দূ বয জবরয তাভাত্রা কভ থাবক কাযণ
ূ বমনয আবরা থাবক না।
রফণাক্ততা এফং ভাাগযীয় স্রাত
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ভুবদ্রয জবর রফবণয উলস্থলত জবরয ঘনত্ব লনধনাযণ কবয কাযণ জবর স্ফল রফবণয লযভাণ জরবক ঘন কবয
স্তাবর স্মখাবন রফবণয লযভাণ কভ বর জবরয ঘনত্ব কভ য়।

ভাাগযীয় স্রাবতয স্কালযওলর প্রবাফ
ভাাগযীয় স্রাবতয চরাচবরয জনয দায়ী আবযকলি অতযন্ত উবিখবমাগয ফর র স্কালযওলর ফর ফা স্কালযওলর
প্রবাফ।
● লিভ স্থবক ূ ফন লদবক ৃলথফীয গলতলফলধয কাযবণ লফলু ফবযখা স্থবক স্ভরুবত জবরয প্রফা কখনও
যরবযখায় থাবক না। লডবললক্টব স্পান ভাাগযীয় স্রাবতয থবক লডবলক্ট কবয, এই লডবললক্টব স্পান
ৃলথফীয ঘূ ণনবনয পবর ৃ ষ্ট্ স্কালযওলর ইবপক্ট নাবভ লযলচত।
● স্কালযওলর প্রবাবফয কাযবণ, ভস্ত গলতীর স্দগুলর উিয স্গারাবধন ঘলড়য কাাঁিায লদবক লফচুযত য় স্মখাবন
তাযা দলক্ষণ স্গারাবধন ঘলড়য কাাঁিায লফযীত লদবক লফচুযত য়।
● একইবাবফ, ভাাগযীয় স্রাবতয প্রফাও উিয স্গারাবধন ঘলড়য কাাঁিায লদবক এফং দলক্ষণ স্গারাবধন ঘলড়য
কাাঁিায লফযীত লদবকয লদবক লফফলতনত য়।

