
ে�ম এ�ে�ারার 

1 

 

 

িফশ ইেকাল�জ েডটা এবং �ািফং ওয়াক�শীট 
 
ভূিমকা 
এখন েযেহত�  আপিন আমােদর মােছর বা�শা� সমী�ার সােথ পিরিচত, এখন আপনার জন� সময় 
এেসেছ হাডসন িরভার পােক�র একজন িব�ানীর ভূিমকা েনওয়ার জন� যা আমরা সং�হ কেরিছ মােছর 
বা�সং�ান সং�া� েডটা িবে�ষণ কের এবং �াফ কের। আপিন নীেচর আমােদর েডটােত েদখেত 
পােবন, HRPK িব�ানীরা এই সমী�া চালােনার সময় �চ�র মাছ সং�হ কেরন এবং সংগহৃীত �িত�ট 
মােছর সােথ স�িক�ত তথ� থােক: এ�ট েকান �জািতর িছল, কখন এ�ট ধরা হেয়িছল, মাছ�ট কতিদন 
িছল, েকান ফাদঁ িছল এটা সং�হ করা হেয়িছল, ইত�ািদ। 

 
এ�ট েযাগােযােগর জন� অেনক তথ�, এবং কাচঁা েডটা েদখার সময় কী ঘটেছ তা েবাঝা ক�ঠন হেত 
পাের। িব�ানীরা অন�ান� িব�ানী এবং জনসাধারেণর কােছ তােদর ফলাফল�িল কায �করভােব 
েযাগােযাগ করার জন� �াফ ৈতির করেত এই জাতীয় েডটার েসট ব�বহার কেরন। িফশ ইেকাল�জ েডটা 
�ািফং এর এক�ট ভূিমকার জন�, অনু�হ কের আমােদর Fish Ecology Graphing 101 lesson েদখুন। 

 
আজ, আমরা আমােদর ২০১৯ িফশ ইেকাল�জ সােভ� েথেক েডটা িনেয় কাজ করব। 

 
িফশ ইেকাল�জ েডটা 
পরবত� প�ৃায়, আপিন আমােদর ২০১৯ িফশ ইেকাল�জ সােভ� েডটার এক�ট অংশ পােবন। তেথ�র এই 
েসট�ট হল ২০১৯ সােলর �িত মােস কত �জািতর মাছ ধরা হেয়িছল তার এক�ট সারসংে�প। ২০১৯ 
সােল, ১৭�ট িবিভ� �জািতর মাছ ধরা ও েরকড� করা হেয়িছল। এই েডটা েসট�টেত মাস অনুসাের নীল 
কাকঁড়া ধরার জন� এক�ট পথৃক লাইনও রেয়েছ। নীল কাকঁড়া এক�ট বািণ�জ�কভােব ���পূণ � �জািত 
এবং মােছর বা�িবদ�া জিরেপর অংশ িহসােব অেম�দ�ী �াণীর একমা� �জািত। 

 
কায �কলােপর িনেদ�শাবলী: 
পরবত� প�ৃায় েডটা েটিবল েথেক এক�ট মােছর �জািত িনব �াচন ক�ন এবং �িত মােস ধরা মােছর সংখ�া 
েদখােনা এক�ট �াফ ৈতির ক�ন। 

 
 উদাহরণ: 

https://hudsonriverpark.org/the-park/parks-river-project/environmental-education/stem-activity-of-the-week/graphing-fish-ecology-data-101-lesson/
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২০১৯ িফশ ইেকাল�জ 
েডটা 
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�ািফং �টপস: 
1. এক�ট িশেরানাম অ�ভ� �� ক�ন যােত েলােকরা জানেত পাের এই �াফ�ট কী তথ� �দশ �ন করেছ৷ 
2. �িত�ট অ� িক েভিরেয়বল �িতিনিধ� কের তা েদখােত আপনার X এবং Y অ�েক েলেবল 

ক�ন। উদাহরণ��প, X-অে� (অনুভূিমক অ�) েলেবল িছল 'মাস', এবং Y-অ� (উল� 
অ�) েলেবল িছল ‘# Perch Caught’. 

3. আপিন �াফ করার জন� েয �জািত েবেছ িনেয়েছন তার উপর িনভ�র কের, আপিন হয়ত 
�ধুমা� কেয়ক�ট মাছ ধরার সােথ িডল করেছন, অথবা আপিন হয়ত �চ�র এবং �চ�র মােছর 
সােথ িডল করেছন (েযমন অেয়�ার েটাডিফশ, যা আমরা �চ�র ধির!) �িত�ট কত�ট ইউিনট 
সাম�স� ক�ন �ােফর বা��ট Y-অে� �িতিনিধ� কের তা িন��ত করেত েয আপিন আপনার 
�ােফ স�ূণ � ক�াচ িফট করেত পােরন। যিদ আপনার �জািতর জন� ক�াচ কম হয়, বা��িল 
এখনও �িত�ট মােছর �িতিনিধ� করেত পাের, তেব যিদ ক�াচ েবিশ হয় তেব আপিন �িত�ট 
বা� ৫, ১০ বা আরও েবিশ মােছর �িতিনিধ� করেত চাইেত পােরন। নীেচর উদাহরণ েদখুন. 

 
 

 
 

৫ এর ব�বধান: 
 

 

১০ এর ব�বধান: 
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4. এই ওয়াক�শীেট আপনার �ােফর বা��িলেত ছায়া েদওয়ার জন� েপ��ল, কলম, মাক�ার বা 
আপনার হােত যা িকছ�  আেছ তা ব�বহার ক�ন। যিদ আপনার ক��উটাের Microsoft 
Excel বা Google Sheets-এ অ�াে�স থােক, তাহেল আপিন এই ে�া�াম�িলেতও �াফ 
পুনরায় ৈতির করার েচ�া করেত পােরন! 

5. এই েডটােত উপ�ািপত মােছর �জািত স�েক� আরও জানেত আমােদর Virtual Wetlab  েদখুন! 
6. িকভােব এক�ট �াফ ৈতির করেত হয় েস স�েক� আরও তেথ�র জন� আমােদর িফশ 

ইেকাল�জ �ািফং ১০১ পাঠ (প�ৃা ১ এ িল�) েদখুন! 
7. একবার আপনার �াফ স�ূণ � হেল, এই প�ােকেটর েশেষ েডটা িবে�ষেণর �ে�র 

উ�র িদেত এ�ট ব�বহার ক�ন! 

https://hudsonriverpark.org/the-park/parks-river-project/wetlab/virtual-wetlab/
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�াফ িশেরানাম 
 

 
 

X- অ� েলেবল 
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৫ - েপা� �ািফং র◌্যাপ আপ এবং �� 
িন�িলিখত �ে�র উ�র িদেত আপনার ৈতির �াফ ব�বহার ক�ন। 

 
1. েকান মােস আপনার �জািতর জন� সেব �া� ধরা হেয়িছল? (যিদ মাস বাধঁা হয়, সেব �া� ধরা 

সহ সম� মােসর তািলকা ক�ন) 
 
 
 

 

 
2. েকান ঋত� েত আপনার �জািতর েবিশরভাগ ধরা হেয়িছল? (বস�, �ী�, শরৎ, শীত) 

 
 
 
 

 
3. ক�না ক�ন েয আপিন ২০১৭ সােল ৩০�ট ��াকিফশ, ২০১৮ সােল ৫০�ট ��াকিফশ এবং ২০১৯ 

সােল েমাট ১০০�ট ��াকিফশ ধেরিছেলন৷ আপিন এও জােনন েয �ানীয় পাক��ট ২০১৭ সােল 
উপকূলীয় আবাস�ল�িল পুন��ার করা �� কেরেছ৷ কীভােব উপকূলীয় আবাস�ল পুন��ার 
এক�ট �জািত িহসােব ��াকিফশেক �ভািবত কেরেছ? 

 
 
 

 
 
 
 

 
এ�েটনশন: 

4. ক�না ক�ন েয আপিন এক�ট নদীেত কাজ কেরন েয�ট স�িত মাছ ধরার িনয়ম পিরবত�ন 
কেরেছ। নত�ন িনয়ম েজেলেদর �ঝনুক েটাডিফশ সং�হ করার অনুমিত েদয়। এই নত�ন 
িনয়ম�িলর কেয়ক বছর পের, আপিন ল�� কেরেছন েয আপিন আপনার গেবষণার ফােঁদ কম 
েটাডিফশ এবং অেনক েবিশ নীল কাকঁড়া ধরেছন। েকন এই পিরবত�ন ঘেটেছ বেল আপিন মেন 
কেরন? 

 
 
 

 
 
 
 


	ভূমিকা
	ফিশ ইকোলজি ডেটা
	কার্যকলাপের নির্দেশাবলী:
	7. একবার আপনার গ্রাফ সম্পূর্ণ হলে, এই প্যাকেটের শেষে ডেটা বিশ্লেষণের প্রশ্নের উত্তর দিতে এটি ব্যবহার করুন!

