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► পৃথিবীর বায়ুচাপ বলয [Pressure 

Belts of the World]:- পথৃিবীর বায়ুর 

চাপপর ক্ষেপে দুটি অবস্থা লে করা যায়— 

[ক] উচ্চচাপ [High Pressure]  ও  [খ] 

থিম্নচাপ [Low Pressure] ।  ক্ষকাপিাও 

জায়গার বায়ুর চাপপর ক্ষচপয় তার 

চাথরথদপকর বায়ুর চাপ যথদ কম হয় তাহপল 

ক্ষেই জায়গার বায়ুর চাপপক উচ্চচাপ 

[High Pressure] বলা হয় । আর ক্ষকাপিাও 

জায়গার বায়ুর চাপপর ক্ষচপয় তার 

চাথরথদপকর বায়ুর চাপ ক্ষবথি হয় তাহপল 

ক্ষেই জায়গার বায়ুর চাপপক থিম্নচাপ [Low 

Pressure] বলা হয় । 

বায়ুচাপপর তারতময অিুোপর পথৃিবীপক 

োতটি থিথদিষ্ট বায়ুচাপ অঞ্চপল ভাগ করা 

হপয়পে । পথৃিবীর আকৃথত প্রায় ক্ষগালাকার 

হওয়ার জিয এক একটি বায়ুচাপ অঞ্চল 

পথৃিবীপষৃ্ঠপক এক একটি ‘থরিং’ বা ‘বলয়যর 

ময় া’ থিপর আপে তাই এপদর বায়ুচাপ 

বলয়ও বপল । অি িাৎ পথৃিবীপত থিথদিষ্ট 

োতটি বায়ুচাপ বলয় আপে । এই ৭টি 

বায়ুচাপ বলপয়র মপযয ৪টি স্থায়ী উচ্চচাপ 

বলয় রপয়পে, এবং ৩টি স্থায়ী থিম্নচাপ 

বলয় রপয়পে । 

  

৪টি স্থায়ী উচ্চচাপ বলয় হল :- [২] 

ককিিীয় উচ্চচাপ বলয়,  [৩] মকরীয় 

উচ্চচাপ বলয়, [৬] েুপমরু উচ্চচাপ 

বলয়,  ও [৭] কুপমরু উচ্চচাপ বলয় । 

আর ৩টি স্থায়ী থিম্নচাপ বলয় হল:- [১] 

থিরেীয় থিম্নচাপ বলয়,  [৪] েপমরু বতৃ্ত 

অঞ্চপলর থিম্নচাপ বলয় এবং  [৫] কুপমরু 

বতৃ্ত অঞ্চপলর থিম্নচাপ বলয় । 

 

 

  

[১] থিরক্ষীয থিম্নচাপ বলয :-

 থিরেপরখার উভয় পাপি ১০০ অোংপির 

মপযয এই চাপ বলয় ক্ষদখা যায় । এই 

অঞ্চপল থিম্নচাপ বলয় েৃটষ্টর কারণগুথল 

হল :- 

 কক  এখাপি ের্য ি োরাবের লভভাপব থকরণ 

ক্ষদয় । ফপল এই অঞ্চপলর বায়ু অিযািয 

অঞ্চপলর বায়ুর ক্ষিপক উষ্ণ ও হালকা হয় 

 

 কখ  এই অঞ্চপল স্থলভাপগর ক্ষচপয় 

জলভাপগর পথরমাণ ক্ষবথি িাকায়, ের্পয ির 

প্রচন্ড উত্তাপপ জল বাষ্পীভর্ত হপয় 

বাতাপের েপে থমপি িাপক, তাই এই 

অঞ্চপলর বাতাপে জলীয় বাপষ্পর পথরমাণ 

 

https://youtu.be/c5xe91NtFeM
https://youtu.be/c5xe91NtFeM
https://youtu.be/c5xe91NtFeM
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অপিক ক্ষবথি হয় । জলীয় বাষ্পপর্ণ ি বাতাে 

শুষ্ক বায়ুর ক্ষচপয় হালকা হয় ।  ফপল হালকা 

বায়ু উপপর উপে যায় । 

 কগ  পথৃিবীর আবতিি গথতর জিয এই 

অঞ্চপলর ঊর্ধ্ িস্তপরর উষ্ণ ও আদ্র বায়ু 

উত্তর ও দথেণ থদপক েথিপয় পপি । 

  

এই েব কারপণ থিরেীয় অঞ্চপলর উষ্ণ, 

জলীয় বাষ্পপর্ণ ি ও হালকা বায়ুর চাপ কম 

 ক থিম্ন  হয় এবং থিম্নচাপপর বায়ু হালকা হয় 

বপল ক্ষোজা উপপর উপে ক্ষযপত িাপক । 

প্রযািত ঊর্ধ্ িগামী বপল এই বায়ুর থবথভন্ন 

থদপক প্রবাহ ক্ষিই বলপলই চপল । এখাপি 

বায়ু ভর্পপৃষ্ঠর েমান্তরাপল বপয় চপল িা বপল 

বায়ু প্রবাহ খুব একিা ক্ষবাঝা যায় িা । ফপল 

এখাপি একটি িান্তভাব থবরাজ কপর । তাই 

এই অঞ্চলপক থিরক্ষীয 

শান্তবলয [Eqatorial Belt of Calms বা 

doldrums] বলা হয় । এখািকার ঊর্ধ্ িগামী 

আদ্র বায়ু প্রচুর পথরচলি বটৃষ্টপাত িিায় ।   

  

[২] ও [৩] কককটীয ও মকরীয উচ্চচাপ 

বলয :-  

 কক  থিরেীয় অঞ্চপল উষ্ণ, আদ্র ও হালকা 

বায়ু উপপর ওপে এবং পথৃিবীর আবতিপির 

ফপল উত্তর ও দথেণ থদপক প্রবাথহত হয় । 

ক্ষেখাপি ক্রমি প্রোথরত, িীতল ও ভারী 

হপয় বায়ু দুই ক্রান্তীয় অঞ্চপল ক২৫০- ৩৫০ 

অোংপি  ক্ষিপম আপে ।  আবার, 

 কখ  ক্ষমরুপ্রপদি ক্ষিপক িীতল ও ভারী বায়ু 

ভর্পষৃ্ঠ বরাবর থিরেপরখার থদপক অগ্রের 

হয় । ফপল ককিিক্রাথন্ত ও মকরক্রাথন্ত 

ক্ষরখাদ্বপয়র কাপে বায়ুর চাপ খুব বাপি । 

 

 কগ  এই অঞ্চপল বায়ুর গথত িাপক থিম্নমুখী 

। ভর্পপৃষ্ঠর েমান্তরাপল এই বায়ু বপয় যায় িা 

। এইজিয ক্ষকাপিা বায়ুপ্রবাহ পথরলথেত 

হয় িা । ফপল এক িান্তভাব থবরাজ কপর । 

তাই এই অঞ্চল দুটিপক ককিিীয় ও মকরীয় 

িান্তবলয় [Tropical Belt of Calms] বলা 

হয় । 

 কি  উপপরর িীতল বায়ুস্তর ক্ষিপক িীপচর 

উষ্ণতর ভর্পপৃষ্ঠ ক্ষিপম আোর দরুি বায়ু 

শুকপিা হয় । ক্ষেই জিয পথৃিবীর 

অথযকাংি মরুভর্ থম এখাপি ক্ষদখা যায় ।   

  

♦ অশ্ব অক্ষািংশ [Horse Latitude]:-

 উত্তর ক্ষগালাপয ি ককিিক্রাথন্ত ক্ষরখার 

থিকিবতী ২৫০ - ৩৫০ উত্তর  অোংপির 

মযযবতী অঞ্চপল ককিিীয় উচ্চচাপ বলপয়র 

বায়ু থিম্নমুখী হওয়ায় এই অঞ্চপল ভর্পপৃষ্ঠর 

েমান্তরাপল ক্ষকাপিা বায়ুপ্রবাহ ক্ষদখা যায় িা 

। ফপল এক যরপির িান্তভাব থবরাজ কপর, 

এই জিয এই অঞ্চলপক কককটীয 

শান্তবলয বপল । আিলাথিক 

মহাোগপরর ওপর থবে্তৃত কককটীয 

শান্তবলয়যর ৩০০ - ৩৫০ অোংিপক 

অশ্ব অোংি বপল । প্রাচীিকাপল 

পালপতালা জাহাজগুথলপক আয়িবায়ুর 

অভাপব দীি ি েময় ককিিীয় িান্তবলপয় 

 কআিলযাথিক মহাোগপর  অপপো করপত 

হত । অপিক েময় খাদয ও পািীয় জপলর 

োশ্রপয়র জিয জাহাজপক হালকা করার 

উপেপিয জাহাপজর িাথবপকরা অশ্ব 

ক্ষবাঝাই জাহাজ ক্ষিপক অশ্ব ও মালপে 

ক্ষফপল থদপয় ক্ষকাপিা রকপম প্রাণ বা াঁচাপত 

জাহাজ থিপয় চপল ক্ষযত । ক্ষেই ক্ষিপক উত্তর 

ক্ষগালাপয ির ককিিীয় িান্ত বলপয়র অন্তগ িত 

৩০০ - ৩৫০  উত্তর অোংিপক অশ্ব 

অক্ষািংশ  কHorse Latitude  বলা হয় । 

  

 

https://youtu.be/c5xe91NtFeM
https://youtu.be/c5xe91NtFeM
https://youtu.be/c5xe91NtFeM
https://youtu.be/c5xe91NtFeM
https://youtu.be/c5xe91NtFeM
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[৪] ও [৫] মমরুপ্রয়েশীয থিম্নচাপ 

বলয  কেুপমরুবতৃ্ত ও কুপমরুবতৃ্ত অঞ্চপলর 

থিম্নচাপ বলয় :- পথৃিবীর আবতিপির ক্ষবগ 

ক্ষমরুদ্বপয়র তুলিায় দুই ক্ষমরুবতৃ্ত প্রপদপি 

ক৬০০- ৬৫০ অোংপি  অপিক ক্ষবথি । 

ক্ষেজিয এই দুই অঞ্চপলর বায়ু ক্রান্তীয় 

অঞ্চপলর থদপক থবথেপ্ত হয় । ফপল, 

ক্ষমরুবতৃ্ত প্রপদপি বায়ুর িািথত পপি ও 

বায়ুর চাপ হ্রাে পায় এবং বায়ুপত 

থিম্নচাপপর েৃটষ্ট হয় । 

 

[৬] ও [৭]  মমরুয়েশীয উচ্চচাপ 

বলয  কেুপমরু ও কুপমরু উচ্চচাপ বলয়  :-

   

ক  দুই ক্ষমরুর থিকিবতী অঞ্চপলর বায়ু 

অথতথরক্ত শিপতযর জিয েব িদাই িীতল ও 

ভারী হয় । উপরন্তু 

খ  ের্য িথকরপণর অভাপব এখািকার বায়ুপত 

জলীয় বাপষ্পর পথরমাণ কম িাপক । ফপল 

এখাপি উচ্চচাপ বলপয়র েৃটষ্ট হপয়পে । 

  

►বায়ুচাপ কক্ষ [Pressure Cell]:- 

ভর্পপৃষ্ঠ বায়ুচাপ বলয়গুথল পর্ব ি ক্ষিপক 

পশ্চিপম অোংি বরাবর প্রোথরত । থকন্তু 

জলভাগ ও স্থলভাপগর অবস্থাি েব িে 

একইভাপব িাপক িা । ক্ষেজিয বায়ুচাপ 

বলয়গুথলও েুথিথদিষ্ট িয় । জলভাগ ও 

স্থলভাপগর মপযয তাপমাোর পাি িপকযর 

জপিয এই চাপ বলয়গুথল এক-একটি বলয় 

থহোপব টেক িাপক িা । ক্ষোি 

ক্ষোি বায়ুচাপ কক্ষ [Pressure Cell] 

থহোপব অবস্থাি কপর ।        

  

► সমচাপ বা সময়প্রষ মরখা [ Isobar 

Line]:- ভর্পপৃষ্ঠর থবথভন্ন স্থাপি বেপরর 

থবথভন্ন েমপয় বায়ুচাপপর তারতময লে 

করা যায় । উষ্ণতার মপতা উচ্চতার 

পাি িপকযও বায়ুচাপপর তারতময হয় । 

োযারণত ভর্পপৃষ্ঠর ক্ষয েব জায়গার বায়ুর 

চাপ েমাি, ক্ষেই েব জায়গাপক ক্ষয 

কাল্পথিক ক্ষরখার োহাপযয ক্ষযাগ করা হয় 

তাপক সমচাপ বা সময়প্রষয়রখা বপল । 

পথৃিবীপপৃষ্ঠর থবথভন্ন স্থাপি বায়ুচাপপর 

থবথভন্নতার জিয আলাদা আলাদা েমচাপ 

ক্ষরখা আাঁকা হয় । 

োযারণভাপব জলুাই ও জািুয়ারী মাপের 

বায়ুর চাপপর মপযয েবপচপয় ক্ষবথি পাি িকয 

লে করা যায় । ক্ষেই জিয এই দুটি মাপের 

মপযয বায়ুর চাপপর উপর থভথত্ত কপর 

পথৃিবীর েমপপ্রষপরখা মািথচে শতথর হয় । 

এই মািথচে পয িাপলাচিা করপল ক্ষদখা যায় 

ক্ষয, জািুয়ারী মাপে থিরেীয় থিম্নচাপ বলয় 

বা কেগুথল ের্পয ির দাথেণায়পির েপে 

েপে থিরেপরখার থকেু দথেপণ েপর যায় । 

আবার জলুাই মাপে ের্পয ির উত্তরায়পণর 

েপে েপে থিরেীয় থিম্নচাপ বলয় বা 

কেগুথল থিরেপরখার থকেু উত্তপর েপর 

আপে । তপব এই চাপবলয়গুথল ের্পয ির মত 

২৩½০ উত্তপর বা দথেপণ েপর িা, মাো 

৫০ বা তার কম েপর । বায়ুচাপ বলপয়র 

এই স্থাি পথরবতিপির ফপল বায়ু প্রবাপহর 

থদক ও গথত পথরবথতিত হয় । 
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