
               

             

                 

              

              

            

             

                

             

               

              

               

               

              

   

CBT Sample–ELS–LS–Beaver Cluster–Bengali 

1 থেকে 6 এর প্রশ্নগুলির উত্তর লিকে থেওয়া তেয ও আপিার লিজ্ঞাকির জ্ঞাকির উপর লিলত্ত েকর লেি। 

লিিার হকে লিউ ইয়েক থেকের অলিলিয়াি স্তিযপায়ী প্রাণী। এই প্রাণীটির অকিে অিিয বিলিষ্ট্য 
আকে যা িৃলি ও থিেঁকে োোর জিয লিলিন্ন োকজ আকি। এেটি লিিাকরর থোখ িিকেকয় িাি োজ েকর 

লিেে দূরকে, লেন্তু তাও তাকের লিতীয় এে থজাড়া থোকখর পাতা আকে যা এেটি পাতিা (স্বে) পেক ার 

বতলর। িাড়লত পাতাগুকিা থোকখর মলি থেকে রাখকত পাকর, িকি লিিার পালির লিকে থেখকত পায়। 

লিিাকরর পুরু, বতিাক্ত আিরণ/থিাম প্রাণীটিকে উষ্ণ রাকখ এিং এটিকে পালিকত িািকত িাহাযয েকর। 

তাকের িামকির োরটি োেঁ ত (থেেি েন্তিমূহ) লিকজ থেকেই ধারাকিা হয়। এই িড় িড় োেঁ তগুকিা 

ক্রমাগত থিকড় েকি। োেঁ তগুকিা থিলি িড় হকয় থগকি, লিিার তার মুখ িন্ধ েরকত পাকর িা এিং থপষণ 

েন্তগুকিা এেত্র হকত পাকর িা, িকি তাকের অিাহাকর োেকত হয়। োষ্ঠজাত উপেরণ োমড়াকি তা 
োেঁ তগুকিাকে ক্ষয় েকর এিং লিিাকরর জিয থিেঁকে োো ও খািার িংগ্রকহর জিয উপযুক্ত বেক্কয রাকখ। 

তাোড়া লিিাকরর িু িিু ি অকিে িড় যা তাকের 15 লমলিে পযকন্ত পালির লিকে োেকত িাহাযয েকর। 

লিিার হকে অল্প লেেু প্রাণীর এেটি যারা থিেঁকে োোর জিয তাকের পলরকিকি পলরিতক ি ্োয়। যখি 

এেটি লিিার পলরিার পযকাপ্ত খােয ও পালি আকে এমি এেটি থরাতধারার অঞ্চি খুেঁকজ পায়, তখি তারা 
রাকত োজ েরার মাধযকম দ্রুত এেটি িৃক্ষিহুি প্রিাহমাি থরাতলস্বিী অঞ্চিকে িাধ লেকয় এেটি পুকুকর 
পলরণত েরকত পাকর। 



 

                 

            

 

              

       

         

       

          

               

               

    

    

    

    

2 CBT Sample–ELS–LS–Beaver Cluster–Bengali 

1 এেটি লিিারকে তার আিািস্থকির আেরণকে িাহাযয েকর এমি একটি িালহযে বিলিষ্ট্য লেলিত েরুি। িযাখযা েরুি 

থয এই বিলিষ্ট্যটি েীিাকি লিিাকরর এই আেরণকে িমেকি েকর। [1] 

িালহযে বিলিষ্ট্য: 

িযাখযা: 

লিিাকরর োেঁ ত এেটি গুরুেপূণক অঙ্গ যা লিিাকরর থিেঁকে োোয় অকিেিাকি োকজ আকি। লিিাকরর োেঁ ত িম্পকেক 
এেজি লিক্ষােী লেেু অিযািয তেয থরের্ক েরি। 

তথ্য 1: োঠ োোর জিয লিিাকরর িড়, ধারাকিা োেঁ ত আকে। 

তথ্য 2: লিিাকরর মুকখ 20 টি োেঁ ত োকে। 

তথ্য 3: লিিাকরর মুকখ উজ্জ্বি েমিা রকের োেঁ ত থেখা যায়। 

তথ্য 4: লিকজ থেকে ধারাকিা হওয়া োেঁ ত লিিারকে থোে থোে গাে থেকে থিিকত িাহাযয েকর। 

2 থোি তেযটি লিিাকরর থিেঁকে োোয় োেঁ ত েীিাকি োজ েকর তার িণকিা থেয় ? 

A তেয 1 ও 2 

B তেয 2 ও 3 

C তেয 3 ও 4 

D তেয 4 ও 1 



 

               

             

     

3 CBT Sample–ELS–LS–Beaver Cluster–Bengali 

লিকের মািলেকত্র উত্তর আকমলরোর থয িি অংকি (ধূির রে) লিিাকরর জিিংখযা পাওয়া যায় তা থেখাকিা হকয়কে। 

দুটি লিন্ন লিিাকরর জিিংখযার অিস্থাি, যার এেটি েযালিকিালিকয়ায় ও আকরেটি মযািােু কিেকি, লেলিত েরা হকয়কে। উিয় 
জিিংখযাই পালির উৎকির োকে অিলস্থত। 



 4 CBT Sample–ELS–LS–Beaver Cluster–Bengali 

লিকের  গ্রািটিকত  মািলেকত্র  লেলিত  দুটি  অিস্থাকি  40 িের  িময়  জকড়  লিিাকরর  জিিংখযার  পলরিতি  থেখাকিা  হকয়কে।  ু ক



 

                

          

             

       

             

      

             

      

             

       

                

             

        

5 CBT Sample–ELS–LS–Beaver Cluster–Bengali 

3 মািলেত্র ও গ্রাকির প্রমাণ িযিহার েকর, থোি োলিটি িঠিেিাকি িণকিা েকর থয এেটি লিকিষ িািস্থাকি, লিিাররা 

েখিও েখিও িািিাকি িােঁ কে, েম িািিাকি িােঁ কে, িা থমাকেই িােঁ েকত পাকর িা। 

A লিিাররা উত্তর আকমলরোর অকিে অংকি িািিাকি িােঁ েকত পাকর, এিং 40 িের িমকয়র মকধয মযািােু কিেি 
ও েযালিকিালিকয়ার লিিারকের িংখযা থেিি িৃলিই থপকয়কে। 

B লিিারকের উত্তর আকমলরোর অল্প লেেু অঞ্চকি পাওয়া যায়, এিং 40 িের িমকয়র মকধয েযালিকিালিকয়া 
ও মযািােু কিেকির লিিাকরর িংখযা পলরিলতক ত হকয়কে। 

C লিিাররা উত্তর আকমলরোর অকিে অংকি িািিাকি িােঁ েকত পাকর, এিং 40 িের িমকয়র মকধয েযালিকিালিকয়া 
ও মযািােু কিেকি লিিারকের িংখযা পলরিলতক ত হকয়কে। 

D লিিারকের উত্তর আকমলরোর অল্প লেেু অঞ্চকি পাওয়া যায়, এিং 40 িের িমকয়র মকধয েযালিকিালিকয়া 
ও মযািােু কিেকির লিিারকের িংখযা থেিি িৃলিই থপকয়কে। 

4 এেটি গ্রাকি লিিার পলরিাকরর িংখযা থেখাকিা হকয়কে, এিং অিয গ্রাকি লিিারকের িংখযা থেখাকিা হকয়কে। গ্রাকির 

প্রমাণ িযিহার েকর, মালেক ি যুক্তরাকে লিিারকের অিস্থাি লিলিককিকষ েীিাকি তাকের িংখযা এেই িমকয়র মকধয 

পলরিলতক ত হকয়কে তা িণকিা েরুি। [1] 



 

                 

  

        

       

         

         

     

        

6 CBT Sample–ELS–LS–Beaver Cluster–Bengali 

লিিাররা িাি েকর এমি এেটি পুকুর ও থরাতধারার োরপাকির লেেু জঙ্গি পলরষ্কার েকর এেটি থোম্পালি েয়টি িালড় 
িািাকত োয়। 

প্রেল্পটির অধীকি োো োজগুকিা লিকে উকেখ েরা হি: 

• িালড় িািাকিার জিয জঙ্গকির েয়টি এিাো পলরষ্কার েরা 

• েকয়েটি িালড় থেকে থযি পুকুর থেখা যায় এমি িযিস্থা েরা 

• থগাপিীয়তা রক্ষার জিয প্রলতটি িালড়র মধযিতী স্থাকি লেেু জঙ্গি রাখা 

• লিিারকের আিািস্থি ও জিংখযা রক্ষণাকিক্ষণ েরা 

লিকের মকর্িগুকিাকত প্রেল্পটির জিয দুটি িেিা থেখাকিা হকয়কে। 



 

                 

     

            

              

            

              

               

               

   

 

7 CBT Sample–ELS–LS–Beaver Cluster–Bengali 

5 িেিাগুকিার এেটি থেি পুকুকরর োরপাকি লিিারকের জিিংখযা ধকর রাখার জিয থিলি উপকযাগী তা থোি উলক্তটি 

িিকেকয় িািিাকি িযাখযা েকর ? 

A িেিা 1 থিলি উপকযাগী োরণ এটিকত জঙ্গিময় অঞ্চিগুকিা থেকে খািার পাওয়া িহজ। 

B িেিা 1 থিলি উপকযাগী োরণ এটি িিগুকিা িালড় থেকে পুকুর থেখকত পাওয়ার িুকযাগ থেয়। 

C িেিা 2 থিলি উপকযাগী োরণ এটিকত জঙ্গিময় অঞ্চিগুকিা থেকে খািার পাওয়া িহজ। 

D িেিা 2 থিলি উপকযাগী োরণ এটি িিগুকিা িালড় থেকে পুকুর থেখকত পাওয়ার িুকযাগ থেয়। 

6 মািুষ োড়া, আর একটি পলরকিিগত উপাোি লেলিত েরুি যা লিিারকের জিিংখযায় পলরিতক ি আিকত িূ লমো 
রাখকত পাকর। এই উপাোিটি েীিাকি এেটি লিিাকরর জিিংখযা পলরিতক ি েরকত পাকর থি িম্পকেক এেটি োিী 

জািাি। [1] 

পলরকিিগত উপাোি: 

োিী: 



               

               

              

             

               

               

              

    

                   

              

CBT Sample–ELS–PS–Bowling Cluster–Bengali 

1 থেকে 5 এর প্রশ্নগুলির উত্তর লিকে থেওয়া তেয ও আপিার লিজ্ঞাকির জ্ঞাকির উপর লিলত্ত েকর লেি।

থিালিিং হকে এেটি থেিা থেোকি এেজি িযলি এেটি থিি ধকর েশটি লপকির লেকে এেটি িি

গলিকয় থেয়। থিালিকের িক্ষ্য হি এে িা দুইিার গলিকয় লেকয় লপিগুকিাকে থেকি থেওয়া। লিকের A, 

B, এিিং C লেকয় লেলিত েরা ছলিগুকিার ক্রকে এেজি প্রাপ্তিয়স্ক িযলিকে এেটি থিি ধকর এেটি

থিালিিং িি গলিকয় লেকত এিিং থেই এেই থিালিিং িিটি লপিগুকিার োকে ধাক্কা িাগকত থেো োকে।

A ছলিকত থেোকিা হকয়কছ থে িযলিটি েেি থিালিিং িিটি ছুঁ কি থেি, তেি িিটি ঘন্টায় প্রায়

21 োইি থিকগ েিকত শুরু েকর। িিটি েেি B ছলিকত থেোকিা অিস্থাকি থপৌকছকছ, তেি এটি ঘন্টায়

প্রায় 17 োইি থিকগ েিকছ।

1 A ছলিকত থেোকিা অিস্থাি থেকে B ছলিকত থেোকিা অিস্থাকি িি েকর োওয়ার োকে োকে িিটির গলত শলির

পলরোকের েী ঘকে তার জিয প্রোে েহ এেটি িযােযা ততলর েরুি। [1] 



 

                     

        

         

         

          

          

                 

      

          

           

          

           

                

                 

       

CBT Sample–ELS–PS–Bowling Cluster–Bengali 

2 গলতশলি হি এেটি িস্তু গলতর োরকে থে শলি িাি েকর। থোি লিিৃলতটি B ছলি থেকে C ছলি পেযন্ত িকির

গলতশলি এিিং লপকির পলরিতয িকে েঠিেিাকি িেযিা েকর ? 

A িকির গলতশলি ও লপিগুকিার গলতশলি উিয়ই হ্রাে পায়।

B িকির গলতশলি ও লপিগুকিার গলতশলি উিয়ই িৃলি পায়।

C িকির গলতশলি হ্রাে পায় ও লপিগুকিার গলতশলি িৃলি পায়।

D িকির গলতশলি িৃলি পায় ও লপিগুকিার গলতশলি হ্রাে পায়।

3 থিালিিং লপিগুকিা েলেও লস্থর রকয়কছ লেন্তু থেগুকিার উপর এোলধে শলি লক্রয়া েরকছ। থিালিিং িিটি লপিগুকিাকে

আঘাত েরার পর, লপিগুকিার উপর লক্রয়াশীি শলিগুকিা

A িারোেয পায়, োরে লপিগুকিার উপর েেি শলির েেলি হকে 0।

B িারোেয পায়, োরে লপিগুকিার উপর েেি শলির েেলি হকে 0 হকত িৃহত্তর।

C িারোেয হারায়, োরে লপিগুকিার উপর েেি শলির েেলি হকে 0।

D িারোেয হারায়, োরে লপিগুকিার উপর েেি শলির েেলি হকে 0 হকত িৃহত্তর।

4 েিংঘকষযর েেয় লপিগুকিাকত শলি স্থািান্তলরত হওয়ার পাশাপালশ, শলিও এে রূপ থেকে অিয রূকপ পলরিলতয ত হয়।

িিটির োকে েেি লপিগুকিার েিংঘষয হয় তেি ঘকে এেি একটি শলির রূপান্তর লেলিত েরুি। [1] 

শলি থেকে শলি থত
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CBT Sample–ELS–PS–Bowling Cluster–Bengali 

D ছলিকত থেোয় থে এেই থিালিিং িি িযিহার েকর A ছলিকত প্রাপ্তিয়স্ক িযলির েকতা এেই থিকি এেজি

পঞ্চে-থেলের লশক্ষ্ােী থিালিিং েরকছ। লশক্ষ্ােীটি েেি থিালিিং িিটি ছুঁ কি থেয়, তেি িিটি থিি ধকর ঘন্টায় প্রায় 10 

োইি থিকগ থোজা গলিকয় োয়।

5 প্রাপ্তিয়স্ক িযলির দ্বারা থিালিিং িকির উপর প্রকয়াগেৃত শলি এিিং শলির লেকের োকে তিিা েকর, ছলি D থত

থেোকিা পঞ্চে থেেীর লশক্ষ্ােীর এেই থিালিিং িিটির উপর প্রকয়াগেৃত শলি িেযিা েরকত থেলিকি একটি টিে লেি

লেি এিিং শলি প্রকয়াকগর লেে িেযিা েরকত থেলিকি একটি টিে লেি লেি। [1] 

কম বেশি একই 

েলের 
পশরমাণ 

শিন্ন একই 

েলের শিক 
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CBT Sample–ELS–ESS–Climate Cluster–Bengali 

1 থেকে 5 এর প্রশ্নগুলির উত্তর লিকে থেওয়া তেয ও আপিার লিজ্ঞাকির জ্ঞাকির উপর লিলত্ত েকর লেি। 

থোকপি-গাইগার আিহাওয়ার থেণীলিিাগ হকে আিহাওয়ার থেণীলিিাগ পদ্ধলতসমূকহর মকযয 
সিকেকয় থিলি িযিহৃত এেটি। এেটি েীর্ঘ সময় জুকে সংর্টিত থমৌসুলম িৃলিপাত ও তাপমাত্রার যরকির 
উপর লিলত্ত েকর এটি আিহাওয়াসমূহকে পাাঁ েটি প্রযাি থেণীকত িাগ েকর। লিকের ছেটিকত এই 
থেণীলিিাগ পদ্ধলতর এেটি পলরিলতঘ ত রূপ থেখাকিা হকয়কছ। 

রেণী বিিেণ িাবষিক গড় িৃবিপাত (ইলি) গড় তাপমাত্রা (°F) 

শীতলতম মাস উষ্ণতম মাস 

A ক্রান্তীয় 59 িা তার থিলি 64 িা উষ্ণতর 64 িা উষ্ণতর 

শুষ্ক 10 এর থেকয় েম 27 িা উষ্ণতর 104 িা উষ্ণতর 

B উষ্ণ অযঘ-শুষ্ক 10 থেকে 20 32 িা উষ্ণতর 64 িা উষ্ণতর 

িীতি অযঘ-শুষ্ক 10 থেকে 20 32 িা িীতিতর 64 িা িীতিতর 

C প্রায়-ক্রান্তীয় ও িালতিীকতাষ্ণ 30 থেকে 79 27 এিং 64 এর মকযয 50 িা উষ্ণতর 

D 
মহাকেিীয় (উষ্ণ/গরম গ্রীষ্ম 

ও িীতি িীতোি) 

24 থেকে 47 27 িা িীতিতর 50 িা উষ্ণতর 

E থমরুকেিীয় 10 এর থেকয় েম 27 িা িীতিতর 14 এিং 50 এর মকযয 

1 এেটি ক্রান্তীয় অিকির সাযারণ তাপমাত্রা ও িৃলিপাকতর অিস্থাসমূহ থেমি ? 

A উষ্ণ ও শুেকিা 

B উষ্ণ ও িৃলিময় 

C িীতি ও শুেকিা 

D িীতি ও িৃলিময় 



 

               

        

       

  

       

     

      

    

             

   

   

  

  

2 CBT Sample–ELS–ESS–Climate Cluster–Bengali 

লিকের মািলেকত্র পাাঁ েটি িহর ও এেটি বিজ্ঞালিে গকিষণা থেিকির অিস্থাি থেখাকিা হকয়কছ। লিকের ছেটিকত এই 
িহরগুকিার োরটির তাপমাত্রা ও িৃলিপাকতর তেয থেখাকিা হকয়কছ। 

শহেসমূহ ইবিতত িাবষিক গড় িৃবিপাত িাবষিক গড় তাপমাত্রা (°F) 

িছতে সিিবিম্ন িছতে সতিিাচ্চ 

লিউ ইয়েঘ লসটি, মালেঘ ি যুক্তরাষ্ট্র 44 46 61 

থ ালেও, জাপাি 60 51 66 

লরও লি থজলিকরা, ব্রালজি 43 69 79 

লসিলি, অকেলিয়া 48 57 71 

2 থ ালেও, জাপাকির আিহাওয়াকে সিকেকয় িািিাকি সংজ্ঞালয়ত েরা যায় যা লহসাকি তা হি 

A উষ্ণ অযঘ-শুষ্ক 

B িীতি অযঘ-শুষ্ক 

C প্রায়-ক্রান্তীয় 

D মহাকেিীয় 



 

                  

             

3 CBT Sample–ELS–ESS–Climate Cluster–Bengali 

3 িছকর প্রায় এেই পলরমাণ িৃলিপাত হওয়া সকেও লিউ ইয়েঘ লসটির আিহাওয়া থেি লরও লি থজলিকরার আিহাওয়ার 

তু িিায় িীতিতর তার োরণ িযাখযা েকর এমি প্রমাণটি লেলিত েরুি। [1] 



 

           

   

           

             

             

      

4 CBT Sample–ELS–ESS–Climate Cluster–Bengali 

লিকের গ্রাফদুটিকত মযােমাকিঘ া থেিি, অযান্টােঘ টিো এিং োয়করা, লমিকরর দুটি অিস্থাকির গে মালসে িৃলিপাকতর 

তেয, ইলিকত (ইলি) থেখাকিা হকয়কছ। 

4 মযােমাকিঘ া থেিি, অযান্টােঘ টিোর আিহাওয়াকে থমরুকেিীয় িকি িণঘিা েরা হয়, আর োয়করা, লমিকরর 
আিহাওয়াকে িিা হয় শুষ্ক। িযাখযা েরুি থেি মযােমাকিঘ া থেিি ও োয়করার আিহাওয়াকে মরুিূ লম 
িকিও থেণীিু ক্ত েরা থযকত পাকর। ছে িা গ্রাফসমূহ থেকে সংখযালিলত্তে প্রমাকণর সাহাকযয আপিার 

িযাখযাকে সমেঘি েরুি। [1] 



 

              

         

      

      

           

           

5 CBT Sample–ELS–ESS–Climate Cluster–Bengali 

5 মযােমাকিঘ া থেিি, অযান্টােঘ টিো এিং োয়করা, লমিকরর গে মালসে তাপমাত্রার তকেযর উপর লিলত্ত েকর, এই দুটি 

অিস্থাি সম্পকেঘ লিকের থোি োিীটি উত্থাপি েরা যায় ? 

A উিয় অিস্থািই উত্তর থগািাকযঘ অিলস্থত। 

B উিয় অিস্থািই েলিণ থগািাকযঘ অিলস্থত। 

C মযােমাকিঘ া থেিি হকে উত্তর থগািাকযঘ এিং োয়করা হকে েলিণ থগািাকযঘ। 

D মযােমাকিঘ া থেিি হকে েলিণ থগািাকযঘ এিং োয়করা হকে উত্তর থগািাকযঘ। 


