


জীবের পররবেশ



প্রাকৃতিক পতিবেবে উতিদ এেং প্রাণী এই দইু ধিবেি জীে এি সাবে পদাবেেি মবধে যে েতি আি েস্তুি আদাে-প্রদাে 
হয় িাবক েলা হয় তমেতিয়া আি এ ধিবেি তমেতিয়ায় আন্তঃসম্পকে  ঘবে পতৃেেীি এিকম যেবকাে অঞ্চবল হবে 
োস্তুিন্ত্র

োস্তুিন্ত্র



বাস্তুতন্ত্রের উপাদান সমহূ



i) অজৈব বস্তু : ৈীন্ত্রবর উদ্ভন্ত্রবর আন্ত্রেই পররন্ত্রবন্ত্রে রিল

উদাহরণ : ক্যালরসযাম,পটারেযাম,ললৌহ,নাইন্ত্ররান্ত্রৈন,অরিন্ত্রৈন,ক্াববন ডাই অিাইড

ii) জৈব বস্তু : ৈীন্ত্রবর মৃতন্ত্রদহ লেন্ত্রক্ এন্ত্রসন্ত্রি

উদাহরণ : রহউমাস

ৈড় উপাদান



* সরূ্বান্ত্রলান্ত্রক্র পররমাণ 

* তাপমাত্রা 

* ৈলীযবান্ত্রের পররমাণ

* বায়ুর চাপ 

* বায়ুপ্রবাহ 

* সম়ুদ্রপষৃ্ঠ লেন্ত্রক্ েভীরতা 

* উচ্চতা

লভৌত উপাদান



i) উৎপাদক্ : ক্ান্ত্রববাহাইন্ত্রেট জতরর ক্ন্ত্রর

ii) খাদক্ : খান্ত্রদযর ৈন্য উৎপাদন্ত্রক্র উপর রনভবরেীল

*মাাংসােী  

*তৃণন্ত্রভাৈী 

*সববভ়ুক্ 

*ধাঙ্গড়/আবৈবনাভ়ুক্

iii) রবন্ত্রযাৈক্ : বৈবয পদােব এবাং মৃতন্ত্রদহ লেন্ত্রক্ খাদয গ্রহণ ক্ন্ত্রর

ৈীবৈ উপাদান

Mahdi
Textbox
drmislamprince@gmail.com



a) পারন 

b) ক্াববন ডাই অিাইড 

c) আদ্রবতা 

d) রহউমাস

Poll question 01

বাস্তুতন্ত্রের লভৌত উপাদান লক্ানরট ?



প়ুকুন্ত্ররর বাস্তুতে





উৎপাদক্ : ফাইন্ত্রটাপ্াাংক্টন, জেবাল

প্রেম স্তন্ত্ররর খাদক্ :ভাসমান ক্ষ়ুন্ত্রদ লপাক্া, মোর শুক্ক্ীট, অরতক্ষ়ুদ্র প্রাণী,
ৈ়ুওপ্যাাংক্টন, রুই, ক্াতলা

রিতীয স্তন্ত্ররর খাদক্ : লিাট মাি, রক্ি়ু পতঙ্গ, বযাঙ

ততৃীয স্তন্ত্ররর খাদক্ : লোল, লবাযাল, লভটরক্, বক্

রবন্ত্রযাৈক্ : িত্রাক্, বযাক্ন্ত্রটররযা



লভটরক্ মাি লক্ান ললন্ত্রভন্ত্রলর খাদক্ ?

a)  প্রাইমারর ললন্ত্রভল 

b)  লসন্ত্রক্ন্ডারর ললন্ত্রভল

c)  টাররেযারর ললন্ত্রভল

d)  লক্াযাটবারনারী ললন্ত্রভল

Poll question 02



র্খন খাদযেরি উৎপাদক্ লেন্ত্রক্ শুরু ক্ন্ত্রর রবরভন্ন স্তন্ত্ররর খাদক্ন্ত্রদর মন্ত্রধয প্রবারহত হয তখন লসই প্রবাহন্ত্রক্ খাদয েৃাংখল বন্ত্রল

ঘাস → ফরড়াং → বযাঙ → সাপ → গুইসাপ

প্রক্ারন্ত্রভদ 

i)রেক্ারৈীবী খাদয রেক্ল
*প্রেম স্তন্ত্ররর খাদক্ আক্ান্ত্রর সবন্ত্রচন্ত্রয লিাট 
*পর্বাযক্রন্ত্রম উপন্ত্ররর খাদক্ এরা রনন্ত্রৈন্ত্রদর স্তন্ত্ররর খাদক্ রক্ রেক্ার ক্ন্ত্রর খায

ii)পরৈীবী খাদয রেক্ল
*পরৈীরবরা বড় আক্ান্ত্ররর লপাষক্ লদহ লেন্ত্রক্ খাদয গ্রহণ ক্ন্ত্রর 
*ক্খন্ত্রনা পরৈীবীর উপর আন্ত্ররা ক্ষ়ুদ্রতর পরৈীবী রনভবরেীল হয ক্ষ়ুদ্র

মানুষ → মো → লডঙ্গ়ু ভাইরাস

iii)মৃতৈীবী খাদয রেক্ল
*খাদয েৃাংখল এর শুরু হয মৃতন্ত্রদহ লেন্ত্রক্

মৃতন্ত্রদহ → িত্রাক্ → লক্েঁন্ত্রচা

খাদযরেক্ল /খাদয োৃংখল



এক্ারধক্ খাদযেৃঙ্খন্ত্রলর রমেরিযায জতরর ৈান্ত্রলর মন্ত্রতা েঠনন্ত্রক্ খাদযৈাল বলা হয

উপন্ত্ররর খাদযৈাল এ লমাট পােঁচরট খাদয রেক্ল পাওযা র্ায

1. জেবাল → লিাট মাি → বাৈপারখ

2. জেবাল → ৈ়ুপ্াাংক্টন → বড় মাি →বাৈপারখ 

3. জেবাল → লিাট মাি → বড় মাি → বাৈপারখ 

4. জেবাল → ৈ়ুপ্াাংক্টন → লিাট মাি → বড় মাি → বাৈপারখ

5. জেবাল → ৈ়ুপ্াাংক্টন → লিাট মাি → বাৈপারখ

খাদযৈাল



বনভরূমর বাস্তুতন্ত্রে খাদযৈাল



বাস্তুতন্ত্রে প়ুরি প্রবাহ

*প়ুরি প্রবাহ চক্রাক্ার



বাস্তুতন্ত্রে েরি প্রবাহ

* বাস্তুতন্ত্রে েরির মূল উৎস সূর্ব 
* বাস্তুতন্ত্রে েরির মূল উৎস সূর্ব
* েরি প্রবাহ এক্ম়ুখী 
* সব ধরন্ত্রনর খাদয েৃাংখল এর প্ররতরট স্তন্ত্রর রক্ি়ু পররমাণ েরির অপচয হয
* রেক্ন্ত্রল খাদয স্তন্ত্ররর সাংখযা ক্ম হন্ত্রল েরির অপচয ক্ম হয



* খাদয রেক্ন্ত্রলর প্ররতরট স্তরন্ত্রক্ ররফক্ ললন্ত্রভল বন্ত্রল

* উৎপাদক্ সববরনম্ন ররফক্ ললন্ত্রভল 

* তৃণন্ত্রভাৈী/প্রেম স্তন্ত্ররর খাদক্ রিতীয ররফক্ ললন্ত্রভল 

* উচ্চপর্বান্ত্রযর মাাংসােী সন্ত্রববাচ্চ ররফক্ ললন্ত্রভল

* প্ররত রারফক্ ললন্ত্রভন্ত্রল 90 % েরি তাপ রহন্ত্রসন্ত্রব পররন্ত্রবন্ত্রে রবম়ুি হয এবাং মাত্র 10% সঞ্চারলত হয

ররফক্ ললন্ত্রভল এর মন্ত্রধয েরির সম্পক্ব



* খাদয রেক্ল এ র়্ুি প্ররতরট স্তন্ত্ররর েরি সঞ্চয ও স্থানান্তন্ত্ররর রবন্যাস িক্ন্ত্রক্ েরি রপরারমড বন্ত্রল

* উপন্ত্ররর রারফক্ ললন্ত্রভন্ত্রল শ্বসন এবাং অন্যান্য ক্ান্ত্রৈ অরধক্ তাপ েরি হাররন্ত্রয র্ায বন্ত্রল েরির পররমাণ ক্মন্ত্রত োন্ত্রক্

েরি রপরারমন্ত্রডর ধারণা



a) ধান্ত্রর 

b) তন্ত্রল

c) ভূরমন্ত্রত 

d) েীন্ত্রষব

Poll question 03

উৎপাদক্ েরি রপরারমন্ত্রডর লক্াোয অবস্থান ক্ন্ত্রর ?



* েরি প্রবাহ সববদা এক্ম়ুখী 

* এন্ত্রক্ ক্খন্ত্রনাই রবপরীতম়ুখী ক্রা র্ায না

* প্ররতরট ধান্ত্রপ প্রায 90% েরি ক্ন্ত্রম র্ায 

* েরির ক্রমবধবমান হয খাদয রেক্ল এলাক্ার লক্ 4 বা 5 রট ধাপ এর মন্ত্রধয সীমাব রা রান্ত্রখ

খাদয রেক্ল সীরমত রাখন্ত্রত েরি রপরারমন্ত্রডর প্রভাব



* পৃরেবীন্ত্রত রবরাৈমান ৈীব গুন্ত্রলার প্রাচ়ুর্ব এবাং রভন্নতায হন্ত্রলা ৈীবজবরচত্রয

* 13 লক্ষ প্রাণী প্রৈারত নামক্রণ হন্ত্রযন্ত্রি 

* 4 লক্ষ উরদ্ভদ প্রৈারতর নামক্রণ হন্ত্রযন্ত্রি

ৈীবজবরচত্রয



প্রাণীজবরচত্রয



উরদ্ভদজবরচত্রয



প্রৈারত বলন্ত্রত রক্ ব়ুরি ?



i.) প্রৈারতেত জবরচত্র : বান্ত্রঘর সান্ত্রে হররন্ত্রণর রভন্নতা

ii.) বাংেেতীয জবরচত্রয : রৈন সাংেঠন্ত্রন সামান্য জবরচন্ত্রত্রযর ক্ারন্ত্রণ সৃি,
রবরভন্ন প্রক্রন্ত্রণর ধান্ত্রনর উপরস্থরত

iii.) বাস্তুতারেক্ জবরচত্রয : অরভন্ত্রর্াৈন এর ফন্ত্রল সৃি ৈীবজবরচত্রয

ৈীব জবরচন্ত্রত্রর প্রক্ারন্ত্রভদ



*রবপ়ুল সাংখযক্ ৈীন্ত্রবর তৎপরতার মধয রদন্ত্রয পররন্ত্রবন্ত্রের ভারসাময প্ররতষ্ঠা হয

*এক্সময অপ্রন্ত্রযাৈনীয মন্ত্রন ক্রা প্রাণীগুন্ত্রলা পররন্ত্রবে সাংরক্ষন্ত্রণ গুরুত্বপূণব 
ভূরমক্া পালন ক্ন্ত্রর আসন্ত্রি লর্মন USA লচসারপক্ উপকূন্ত্রল োক্া রৈরনসগুন্ত্রলা 
রতন রদন্ত্রন লোটা এলাক্ার পারন পররশু রা ক্রন্ত্রত পারন্ত্রতা এখন লসই রিনুন্ত্রক্র 
99% রবল়ুপ্ত হন্ত্রয র্াওযায এক্ বিন্ত্ররও ওই পারন পররশু রা হন্ত্রে না

*প্ররতরট ৈীবই প্রন্ত্রযাৈনীয এবাং বাস্তুতে রস্থরতেীলতা রক্ষায ভূরমক্া রান্ত্রখ

বাস্তুতন্ত্রের রস্থরতেীলতা রক্ষায ৈীবজবরচন্ত্রত্রর প্রভাব
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