
এক  পু েরর বা ত – এক  পু ের বসবাসকারী জীব স দায় 
ও ঐ ােনর জড় উপাদান েলার মধ কার আ ঃস ক ক 
পু েরর বা ত  বা পু েরর বা সং ান বেল । এক  পু েরর 
বা তে র িন বিণত উপাদান েলা পিরলি ত হয়। 

 
জড় উপাদানঃ 

িবিভ  ধরেনর জব ও অৈজব উপাদােনর সম েয় গেড় উেঠেছ 
এক  পু েরর বা ত । যমন- িহউমাস, পািন, কাবন কাবন-
ডাই-অ াইড,  অি েজন, ক ালিসয়াম, ফসফরাস ইত ািদ। 
এক  পু েরর বা ত  

 
ভৗত উপাদানঃ 

 এক  পু েরর বা ত  বা তে  িকছু উপাদান রেয়েছ। যমন- 
সূযােলােকর পিরমাণ, তাপমা া, বায়ুর চাপ,  বায়ু বাহ ইত ািদ । 

জীব উপাদানঃ 
এক  পু েরর বা তে র জীব উপাদান েলার মেধ  আেছ 
উৎপাদক, থম েরর খাদক, ি তীয় েরর খাদক, তৃতীয় েরর 
খাদক এবং িবিভ  রকম িবেয়াজক। যমন- 

উৎপাদকঃ 

 পু েরর পািনেত ভাসমান ু  উি দ া টন, সবুজ  জলজ শবাল 
ও অন ান  জলজ উি দ যারা সােলাকসংে ষণ ি য়ায় িনেজরাই 
িনেজেদর খাদ  তির কের তারাই হেলা উৎপাদক।  

খাদকঃ 



পু েরর য সকল জীব উপাদান খােদ র জন  ত  বা 
পেরা ভােব উৎপাদেকর উপর িনভরশীল তারাই খাদক । 
যমন- 

থম ণীর খাদকঃ 

 পু ের ভাসমান ু  পাকা, মশার ককীট, অিত ু  াণী, জু াংকটন 
ছাড়াও ই, কাতলা মাছ থম েরর খাদক। এরা খাদ  তির করেত 
না পের সরাসির উৎপাদেক খেয় বঁেচ থােক। 

 ি তীয় ণীর খাদকঃ 

 ছাট মাছ, িকছু জলজ পত , ব াঙ ভৃিত ি তীয় েরর খাদক। এরা 
থম েরর খাদক ক খাদ  িহেসেব হণ কের। 

তৃতীয় েরর খাদকঃ  

শাল, বায়াল,  ভটিক ভৃিত বড় মাছ, বক ইত ািদ হে  তৃতীয় বা 
সেবা  েরর খাদক যারা ি তীয় েরর খাদক িক খেয় বঁেচ থােক।  

িবেয়াজকঃ 

 পু েরর পািনেত বসবাসকারী ব াকেটিরয়া ও ছ াক  হল িবেয়াজক। 
এরা জীিবত বা মৃত াণীেদর আ মণ কের পচেন সাহায  কের। 
ফেলর উৎপাদেকর ব বহার উপেযাগী জব ও অৈজব রাসায়িনক পদাথ 
পুনরায় সৃি  হয়।  

 


