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আমােদর চারপােশর সবিকছু িনেয়ই আমােদর পিরেবশ তা তামরা জান। আরও জান এক  ােন য 
সকল জড়ব  ও জীব থােক স েলা িনেয়ই সখানকার পিরেবশ গেড় ওেঠ। তামরা িন য়ই ল  কেরছ 
এই ভূ-ম েল িবিভ  পিরেবশ রেয়েছ। এসব পিরেবশেক আমরা াদু পািন, লানা পািন ও ল এই ধান 
িতন  ভােগ ভাগ করেত পাির। এই িতন রকেমর পিরেবেশর েত ক েত ত  ধরেনর অজীব ও জীব 
উপাদান থােক। 
এসব অজীব ও জীব উপাদানসমূহ এেক অপেরর সােথ স কযু । তামরা জান পিরেবেশর জীব 
উপাদানসমূেহর মেধ  রেয়েছ িবিভ  ধরেনর উি দ ও াণী। জীবন ধারেণর জন  এসকল উি দ ও াণী 
এেক অপেরর সােথ স কযু । 

 
এ অধ ায় পাঠ শেষ আমরা- 

 বা তে র উপাদান ও কারেভদ ব াখ া করেত পারব। 
 খাদ শৃ ল ও খাদ জাল ব াখ া করেত পারব। 



 বা ত  শি বাহ ব াখ া করেত পারব। 
 পিরেবেশর ভারসাম  র ায় বা তে র ভূিমকা িবে ষণ করেত পারব। 

পাঠ ১ : বা ত  
পৃিথবীর িবিভ  পিরেবেশ িবিভ  জীব বসবাস কের। িত  বাস ােনর িবিভ  এলাকায় জলবায়ু, আবহাওয়া 
ও অন ান  অজীব এবং জীব উপাদােনর মেধ  চুর পাথক  দখা যায়। এসব পাথেক র কারেণ পৃিথবীজুেড় 
ানেভেদ িবিচ  সব জীেবর বসিত। বনজ েল তুিম য ধরেনর জীব দখেব, পু ের বসবাসরত জীব তােদর 
থেক িভ । এসব পিরেবেশর জীব ও অজীব উপাদােনর মেধ  রেয়েছ এক িনিবড় স ক। আবার এক  
পিরেবেশর উি দ ও াণী জীবন ধারেণর জন  এেক অেন র উপর িনভরশীল। এভােব য কােনা এক  
পিরেবেশর অজীব এবং জীব উপাদানসমূেহর মেধ  পার¯পিরক ি য়া, আদান- দান ইত ািদর মাধ েম 
পিরেবেশ য ত  গেড় ওেঠ তাই বা ত  নােম পিরিচত। 
পিরেবশ পযেব ণ করেল দখেত পােব বা তে র সকল উপাদােনর মেধ  ি য়া- িতি য়া চলেছ। তামার 
বািড় অথবা িবদ ালেয়র কােছর বাগান এক  ছাট বা তে র উদাহরণ। 
পাঠ ২ : বা তে র উপাদান 
তামরা জেনছ অজীব এবং জীব এই দু  ধান উপাদান িনেয় বা ত  গ ত। 

অজীব উপাদান : বা তে র াণহীন সব উপাদান অজীব উপাদান নােম পিরিচত। এই অজীব উপাদান 
আবার দুই ধরেনর। (ক) অৈজব বা ভৗত উপাদান এবং (খ) জব উপাদান। অজীব উপাদােনর মেধ  
রেয়েছ িবিভ  কার খিনজ পদাথ, মা , আেলা, পািন, বায়,ু তাপ, আ তা ইত ািদ। সকল জীেবর মৃত ও গিলত 
দহাবেশষ জব উপাদান নােম পিরিচত। পিরেবেশর জীব উপাদােনর বঁেচ থাকার জন  এসব অৈজব ও 
জব উপাদান অত  েয়াজনীয়। 
জীব উপাদান : পিরেবেশর সকল জীব  অংশই বা তে র জীব উপাদান। বা তে র সকল জীব ও অজীব 
উপাদােনর মেধ  পার¯পিরক স¤পক রেয়েছ তা তামরা থম পােঠ জেনছ। বা ত েক কাযকরী রাখার 
জন  এ সকল জীব য ধরেনর ভূিমকা রােখ তার উপর িভি  কের এসব জীব উপাদানেক (ক) 
উৎপাদক, (খ) খাদক এবং (গ) িবেয়াজক এ িতন ভােগ ভাগ করা হয়। 
(ক) উৎপাদক : সবুজ উি দ যারা িনেজেদর খাদ  িনেজরা তির করেত পাের তারা উৎপাদক নােম 
পিরিচত। যারা উৎপাদক তারা সূেযর আেলার উপি িতেত সােলাকসংে ষণ ি য়ায় শকরা জাতীয় খাদ  
তির কের। যার উপর বা তে র অন ান  সকল াণী ত  বা পেরা ভােব িনভরশীল। 

(খ) খাদক বা ভ ক : য সকল াণী উি দ থেক পাওয়া জব পদাথ খাদ  িহেসেব ব বহার কের বা অন  
কােনা াণী খেয় জীবন ধারণ কের তারাই খাদক বা ভ ক নােম পিরিচত। বা তে  িতন ধরেনর 
খাদক রেয়েছ। 

থম ¯তেরর খাদক : য সকল াণী উি দেভাজী তারা থম ¯তেরর খাদক। এরা তৃণেভাজী নােমও 
পিরিচত। তৃণেভাজী াণীেদর মেধ  রেয়েছ ছাট কীটপত  থেক  কের অেনক বড় াণী। যমন- 
গ , ছাগল ইত ািদ। 
ি তীয় ¯তেরর খাদক : যারা থম ¯তেরর খাদকেদরেক খেয় বাঁেচ। যমন- পািখ, ব াঙ, মানুষ ইত ািদ। 
এরা মাংসাশী বেলও পিরিচত। 
তৃতীয় ¯তেরর খাদক বা সেবা  খাদক : যারা ি তীয় েরর খাদকেদর খায়। যমন- ক প, বক, ব াঙ, 
মানুষ ইত ািদ। এেদর মেধ  কােনা কােনা াণী আবার একািধক েরর খাবার খায়। এেদরেক বলা হয় 
সবভুক। আমরা যখন ডাল, ভাত, আলু ইত ািদ খাই, তখন আমরা থম েরর খাদক। আবার আমরা যখন 
মাছ, মাংস খাই, তখন আমরা ি তীয় বা তৃতীয় েরর খাদক। 
িবেয়াজক : এরা পচনকারী নােমও পিরিচত। পিরেবেশ িকছু অণুজীব আেছ, িবেশষ কের ব াকেটিরয়া ও 
ছ াক যারা মৃত উি দ ও মৃত াণীর দেহর উপর ি য়া কের। এসময় মৃত উি দ ও াণীেদেহ 
রাসায়িনক িবি য়া ঘেট। ফেল মৃতেদহ মশ িবেয়ািজত হেয় নানা রকম জব ও অৈজব ব ািদেত 
পা িরত হয়। এসব েব র িকছুটা ব াকেটিরয়া ও ছ াক িনেজেদর খাদ  িহেসেব হণ কের। মৃতেদহ 



থেক তির বািক খাদ  পিরেবেশর মা  ও বায়ুেত জমা হয়। যা উি দ পুনরায় ব বহার কের। এভােব 
কৃিতেত অজীব ও জীব উপাদােনর ি য়া িতি য়া হেয় বা সং ান সচল থােক। 

পাঠ ৩-৫ : বা তে র কারেভদ 
াকৃিতক পিরেবেশ দ’ুধরেনর বা ত  রেয়েছ। লজ এবং জলজ বা ত । তামরা এ পােঠ লজ বা ত  
এবং জলজ বা ত  স েক জানেব। 

লজ বা ত  
এ ধরেনর বা ত  আবার িবিভ  ধরেনর হেত পাের। যমন- বনভূিমর বা ত , ম ভূিমর বা ত  
ইত ািদ। বনভূিমর বা তে র উদাহরণ িহেসেব আমরা বাংলােদেশর বনভূিম অ েলর কথা বলেত পাির। 
বাংলােদেশর বনভূিম আ লেক ধান দুেটা অ েল ভাগ করা হয়। (ক) িসেলট ও পাবত  চ ােমর 
বনা ল এবং (খ) খুলনার সমু  উপ লবত  সু রবন অ ল। িনেচ সু রবেনর ব তে র সংে েপ 
আেলাচনা করা হেলা। 
সু রবেনর বনভূিম অন ান  অ েলর বনভূিম থেক আলাদা বিশে র। খুলনা জলার দি েণ সমু  উপ ল 
থেক িভতেরর িদেক এ অ ল বশ কেয়ক মাইল পয  িব ৃত। জায়ার-ভাটার কারেণ এ অ েলর মা র 
লবণা তা বিশ, কােজই লবণা  পািন সহ  করার মতাস  উি দই এ বনা েল জে । সু রবেনর 
বনা ল ম ানে াভ বন নােম পিরিচত। এ বেনর মা  বশ কদমা । কােজই এর িভতর িদেয় সহেজ 
বাতাস চলাচল করেত পাের না। তাই এখানকার উি েদর মূল মা র িনেচ না িগেয় খাড়াভােব মা র 
উপের উেঠ আেস। এসব মূেলর আগায় অসংখ  িছ  থােক। যার সাহােয  উি দ সেনর জন  বাতাস থেক 
সরাসির অি েজন হণ কের। এ বেনর উেল- খেযাগ  উি দ হেলা সু রী, গরান, গওয়া, কওড়া, গালপাতা 
ইত ািদ। এরা এ বেনর উৎপাদক। পাকামাকড়, পািখ, মুরিগ, হিরণ এ বেনর থম েরর খাদক। বানর, 
ক প, সারস ইত ািদ ি তীয় েরর খাদক। এ বেনর তৃতীয় েরর খাদকেদর মেধ  রেয়েছ বাঘ, শূকর 
ইত ািদ। এ সেবর মেধ  বানর সবভুক। এ বেনর উেল- খেযাগ  াণী রেয়ল ব ল টাইগার, িচতা বাঘ, 
বানর, িচ ল হিরণ, বন  শূকর, িমর, নানা ধরেনর সাপ, পািখ এবং কীটপত । 
জলজ বা ত  
জলজ বা ত  ধানত িতন ধরেনর। যথা- 

 
১. পু েরর বা ত  
২. নদ-নদীর বা ত  
৩. সমুে র বা ত  উৎপাদক 
তামােদর বাঝার সুিবধােথ এখােন এক  পু েরর বা ত  স েক সংে েপ আেলাচনা করা হেলা। াদু 
পািনর এক  ছাট পু র জলজ বা সং ােনর এক  য়ংস ূণ উদাহরণ। পু ের রেয়েছ অজীব ও জীব 
উপাদান। অজীব উপাদােনর মেধ  পু ের রেয়েছ পািন, বীভূত অি েজন, কাবন ডাইঅ াইড এবং িকছু 
জব পদাথ। এসব উপাদান জীব সরাসির ব বহার করেত স ম। জীব উপাদােনর মেধ  আেছ উৎপাদক, 
থম েরর খাদক, ি তীয় েরর খাদক, তৃতীয় েরর খাদক ও নানা রকেমর িবেযাজক। পু েরর 
বা সং ােনর উৎপাদক হে  নানা ধরেনর ভাসমান ু  ু  আণুবী িণক উি দ যমন ু েদপানা, এ েলােক 
ফাইেটাপ- ◌া টন বলা হয়। ভাসমান বড় উি েদর মেধ  রেয়েছ কচুরীপানা, শাপলা ইত ািদ। ভাসমান ু  
উি দ যমন পু েরর পািনেত রেয়েছ তমিন রেয়েছ ু  ু  আণুবী িণক াণী। যারা জ-ুপ টন নােম 



পিরিচত। িবিভ  কার জলজ কীটপত , ছাট মাছ, িঝনুক, শামুক ইত ািদ যারা উৎপাদকেদর খায় তারা 
থম েরর খাদক নােম পিরিচত। আবার এেদরেক যারা খায় আরও একটু বড় মাছ এরা ি তীয় েরর 
খাদক। এেদরেক আবার যারা খায় যমন ক প, বক, ব াঙ এরা তৃতীয় েরর খাদক। পু ের মৃত জীেবর 
উপর ব াকেটিরয়া, ছ াক িবেয়াজেকর কাজ কের। িবেয়ািজত ব ািদ আবার পু েরর উৎপাদক খাদ  িহেসেব 
হণ কের। 

পাঠ ৬ ও ৭ : খাদ  শৃ ল ও খাদ জাল 
তামরা জেনছ বা তে  কােনা জীবই এককভােব বঁেচ থাকেত পাের না। বঁেচ থাকার জন  এেক অেন র 
উপর িবিভ ভােব িনভরশীল। জীেবর বঁেচ থাকার জন  তার চারপােশর সম  উপাদান নানাভােব 
ভাবাি ত কের। এ পৃিথবীেত সকল শি র উৎস সূেযর আেলা। বা ত  উৎপাদক হে  সবুজ উি দ। 
তামরা জেনছ াথিমক েরর খাদক খােদ র জন  উৎপাদেকর উপর িনভরশীল। আবার ি তীয় েরর 
খাদক িনভরশীল াথিমক েরর খাদেকর উপর। তৃতীয় েরর খাদক খায় ি তীয় েরর খাদকেদরেক। 
এভােব এক  বা তে  সকল জীব (উি দ ও াণী) পুি  চািহদার িদক থেক ধারাবািহকভােব সংযু । 
ফেল গেড় ওেঠ খাদ শৃ ল। তাহেল দখা যাে  উি দ উৎস থেক  কের িবিভ  াণীর মেধ  এেক 
অন েক খাওয়ার মাধ েম শি র য ানা র ঘেট তাই খাদ শৃ ল। 
খাদ জাল 
বা তে  অসংখ  খাদ শৃ ল থােক তা িন য়ই দেখছ। এসব খাদ শৃ ল কােনা িবি  ঘটনা নয়। বরং 
িবিভ  খাদ শৃ ল পর র স কযু । খাদ শৃ েলর এ ধরেনর সংযুি েক খাদ  জাল বলা হয়। 

 
পাঠ ৮ ও ৯ : বা ত  শি  বাহ 
তামরা জেনছ পৃিথবীেত বসবাসকারী সকল জীবই সূেযর আেলার উপর িনভরশীল। অথাৎ জীবজগেতর 
সকল শি র মূল উৎস সূয। সূেযর যত আেলা পৃিথবীেত আেস তার মা  শতকরা ২ ভাগ সবুজ উি দ 
সােলাকসংেশ- ষেণর মাধ েম কােজ লািগেয় শকরা জাতীয় খাদ  তির কের। সােলাকসংেশ- ষেণর মাধ েম 
াকৃিতক ি য়ায় সৗরশি  রাসায়িনক শি েত পা িরত হয়। এ ি য়া চলার সময় সবুজ উি দ 
িবিভ  ধরেনর াকৃিতক মৗল যমন- পািন (হাইে ােজন ও অি েজন), নাইে ােজন, কাবন ডাইঅ াইড, 
আয়রন, সালফার ইত ািদ ব বহার কের। এ ি য়ার মাধ েমই জড় ও জীবজগেতর মেধ  সংেযাগ সৃি  হয়। 



 
সবুজ উি েদর মাধ েমই সূযশি  থেক সৃ  রাসায়িনক শি  িবিভ  াণীেত খাদ শৃ েলর মাধ েম ানা িরত 
হয়। উৎপাদক থেক আর  কের সেবা  খাদক পয  শি  পা েরর সময় িত  ধােপ শি  াস পেত 
থােক। তাহেল দখা যাে  উৎপাদক থেক শি  যায় তৃণেভাজী াণীর দেহ। সখান থেক ি তীয় েরর 
খাদক এবং ি তীয় েরর খাদক থেক যায় সেবা  খাদেক। এভােবই শি  বাহ চলেত থােক। িত ের 
শি  াস পেলও িবেযাজক যখন িবিভ  মৃত জীেব বজ  পদােথ িবি য়া ঘটায় তখন অৈজব পুি ব  
পিরেবেশ মু  হেয় পুি ভা াের জমা হয়। যা আবার সবুজ উি দ কােজ লাগায়। এ থেক বুঝেত পারা 
যায় য বা সং ােন পুি ব  চ াকাের বািহত হয় এবং শি বাহ একমুখী। 
পাঠ ১০ : পিরেবেশর ভারসাম  র ায় বা তে র ভূিমকা 
পিরেবেশ বা ত  এক  য়ংস ূণ একক। য কােনা পিরেবেশ বা ত  মাটামু ভােব িনয়ি ত। 
কৃিতেত য কােনা জীেবর সংখ া হঠাৎ কের বিশ বাড়েত পাের না। িত  জীব এেক অেন র উপর 
িনভরশীল। খাদ  শৃ েলর মাধ েম এরা পর র পর েরর সােথ স কযু । সহেজ এর কােনা এক  অংশ 
এেকবাের শষ হেত পাের না। 
কােনা এক  পিরেবেশ িবিভ  েরর জীব স দােয়র সংখ ার অনুপাত মাটামু ভােব অপিরবিতত থােক। 
পিরেবেশ িবিভ  পিরবতন ঘটেলও ব  িদন পয  াকৃিতক ভারসাম  বজায় থােক। এেসা এক  উদাহরেণর 
সাহােয  আমরা এ িবষয়  বুঝেত চ া কির। মেন কর য কােনা এক  বেন বাঘ, হিরণ, শূকর ইত ািদ 
বাস কের। এ বেন বােঘর খাদ  হেলা হিরণ ও শূকর। হিরণ ও শূকেরর সংখ া বেড় গেল বােঘর সংখ া 
বৃি  পােব। কারণ বাঘ চুর খাদ  পােব। আবার বােঘর সংখ া বৃি  পেল হিরণ ও শূকেরর সংখ া কেম 
যােব। হিরণ ও শূকেরর সংখ া কেম গেল বােঘর খাদ াভাব দখা িদেব। ফেল বােঘর সংখ াও কেম যােব। 
আবার বােঘর সংখ া যিদ কেম যায় তেব হিরণ ও শূকেরর সংখ া বেড় যােব। এভােব াস-বৃি র ফেল 
এক  এলাকার বা তে র ভারসাম  াকৃিতকভােব িনয়ি ত হয়। 
কাজ : পিরেবেশর ভারসাম  র ায় বা তে র ভূিমকা স েক জানা। 
দল গঠন কর। য কােনা এক  পিরেবেশর ভারসাম  কীভােব র া হয় তার উদাহরণ নাট খাতায় তির 
কর। িণেত উপ াপন কর। 
এ অধ ায় পাঠ শেষ যা িশখলাম- 
- য কােনা এক  পিরেবেশর জড় এবং জীব স দােয়র মেধ  আদান- দান, ি য়া- িতি য়া ও 
সহেযািগতার মাধ েম গেড় ওেঠ বা ত । 
- অজীব এবং জীব এই দু  ধান উপাদান িনেয় বা ত  গ ত। 
- উি দ উৎস থেক  কের িবিভ  াণীর মেধ  এেক অন েক খাওয়ার মাধ েম শি র য ানা র ঘেট 
তাই খাদ শৃ ল। 
- কৃিতেত িবিভ  খাদ শৃ ল পর র স কযু । খাদ শৃ েলর এ ধরেনর সংযুি  খাদ জাল নােম পিরিচত। 

 


