
ILS–CBT Sample–Fossil Park Cluster–Bengali 

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

লিকের মািলেত্রটিকত লিউ ইয়েক  থেকে অিলিত থপি লিলি ফলিি পােক  ও েযাোর পাকেক র অিিাি থেখাকিা হকয়কে। 

400 লমলিয়ি িের আকে পৃলেিী িাকমর গ্রহটি আজকের তুিিায় অকিে আিাো লেি। লিউ ইয়েক  থেকের 
থিলিরিাে লেি িমুকের লিকে। থিই িমকয়র পলরকিকি পােকরর স্তরিমূহ ততলর হয় যার মকযয লেি িািা ক্রান্তীয় 
িামুলেে প্রাণীর ফলিি থযমি ব্র্যালেওপকির থখািি, প্রিাি, লক্রিকয়ি (লি লিলি) এিং এে যরকির িামুলেে স্পঞ্জ। 
পলিম লিউ ইয়কেক র থপি লিলি ফলিি পােক , এিং পূিক লিউ ইয়কেক র েযাোর পােক  উিকয়ই এই অতীত িামুলেে 
পলরকিকির উোহরণ রকয়কে। থপি লিলি ফলিি পাকেক  রকয়কে থিি িামে িরম লিিার স্তর যা প্রায় 380 লমলিয়ি িের 
আকে েিীর পালিকত জমা হকয়লেি লেন্তু এখি পৃলেিীর পৃষ্ঠতকি উনু্মক্ত অিিায় রকয়কে। েযাোর পাকেক  রকয়কে 
পািলিে লিিার স্তর থযমি েুিাপাের, থিকিপাের ও থিি, যা প্রায় 410 লমলিয়ি িের আকে িমুকের স্তকর 
পলরিতক কির িময় পলি জমা হওয়ার ফকি ততলর হকত শুরু েকরলেি। এই এিাোটি যীকর যীকর উপকর উকে আকি, এিং 
একত োো স্তর ও জীিাশ্মগুকিা উনু্মক্ত হয়। 

লিকের মািলেত্রগুকিাকত 360 লমলিয়ি িের আকে এিং িতক মাি িমকয়, উত্তর আকমলরো মহাকেকির অিিাি, 
যা োকিা রকে লেলিত হকয়কে, অিযািয মহাকেকির অিিাকির িাকপকে থেখাকিা হকয়কে। 
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 1 প্রায় 400 লমলিয়ি িের আকে লিউ ইয়েক  থেে থয পালির লিকে িুকি লেি তা থোি প্রমাণটি লেকয় িমেকি েরা যায়  ? 

A থপি লিলি পােক  এিং েযাোর পােক  উিকয়রই েয়প্রাপ্ত পৃষ্ঠতি রকয়কে। 
B থপি লিলি পােক  এিং েযাোর পাকেক  প্রাপ্ত পােকরর স্তকরর িয়ি এেই। 
C থপি লিলি পােক  এিং েযাোর পােক  উিকয়ই উনু্মক্ত পােকরর স্তরিমূকহ িামুলেে জীিাশ্ম পাওয়া যায়। 
D থপি লিলি পােক  এিং েযাোর পােক  উিয়ই লিষুিকরখার উপর অিলিত। 

 2 উত্তর আকমলরো মহাকেি 360 লমলিয়ি িের আকে তার থয অিিাি লেি তা থেকে িকর লেকয় িতক মাকির অিিাকি একিকে িকি যারণা 

েরা হয়। এেটি প্রমাণ উকেখ েরুি যা অতীকতর এই থেে েিােিকে িমেকি েকর।   [1] 

 প্রমাণ: 

 3 থপি লিলি ফলিি পােক  এিং েযাোর পােক কে লিউ ইয়েক  থেকের থিৌকোলিে ইলতহাি িমন্বয় েরকত িযিহার েরা যায়। এই োিীটিকে 

িমেকি েরকত থোি প্রমাণটি িযিহার েরা যায়  ? 

A থপি লিলি পােক  ও েযাোর পাকেক র পােকরর স্তর ও জীিাশ্মিমূকহর লিকেষণ। 
B থপি লিলি পােক  ও েযাোর পাকেক র িতক মাি উচ্চতার লিকেষণ। 
C লিষুিকরখা থেকে থপি লিলি পােক  ও েযাোর পাকেক র দূরত্ব। 
D থিে ইলর ও থিে অন্টালরও থেকে থপি লিলি পােক  ও েযাোর পাকেক র দূরত্ব। 
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লিকের প্রিকেেগুকিাকত থপি লিলি ফলিি পােক  ও েযাোর পাকেক র পােকরর েেিিমূহকে থেখাকিা হকয়কে। লেেু পােকরর েেি 

ও পােকরর যরিগুকিা থেখাকিা হকয়কে। 
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 4 িূবিজ্ঞালিে প্রলক্রয়ািমূকহর ফকি পৃলেিীর পৃষ্ঠতি পলরিলতক ত হকয়কে। থপি লিলি পােক  ও েযাোর পাকেক র প্রিকেেিমূহ লিকেষকণর মাযযকম 
থয থোকিা এেটি প্রিকেে থেকে দুটি প্রমাণ লেলিত েরুি যা এই লিিৃলতকে িমেকি েকর।   [1] 

1)  

 2)  

 5 থপি লিলি ফলিি পােক  ও েযাোর পাকেক র পৃষ্ঠতকির থিিরকের থিৌকোলিে িয়ি প্রায় এেই। উিয় প্রিকেকে থেখাকিা আকে এমি 
এেটি প্রমাণ লেলিত েরুি যা এই উলক্তকে িমেকি েকর।   [1] 
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1 থেকে 5 এর প্রশ্নগুলির উত্তর লিকে থেওয়া তেয ও আপিার লিজ্ঞাকির জ্ঞাকির উপর লিলত্ত েকর লেি। 

ছলিটিকত এেটি িাসমাি িূক ািে যন্ত্রকে থেখা যাকে। এেটি তলিৎেুম্বে থেকে এেটি লিলেি ষ্ট দূরকে এেটি 

লির অিিাকি এেটি ধাতি িূক ািে িাতাকস িাসমাি োকে। লেত্র 1 এ যন্ত্রটির উপকরর িাহুকত তলিৎেুম্বকের অিিাি 

ও X এিং Y লেকয় লেলিত দুটি শলি, যা িূক ািেটির উপর লিয়া েকর একে িাসমাি রাকখ, তাকের লেেগুকিা 

থেখাকিা হকয়কছ।  

 1 িাসমাি িূক ািে যন্ত্রটিকত ধাতি িূক ািেটি থেি এেটি লির অিিাকি িাতাকস থিকস োকে তা থোি োিীটি িযাখযা েকর  ? 

A থেত্রসমূহ শুধু পরস্পরকে আের্িণ েকর এমি িস্তুসমূকহর মকধয অিিাি েকর। 

B থেত্রসমূহ পরস্পরকে স্পশি েকর আকছ এমি িস্তুসমূকহর মকধয অিিাি েকর। 

C থেত্রসমূহ শুধু পরস্পরকে লিের্িণ েকর এমি িস্তুসমূকহর মকধয অিিাি েকর। 

D থেত্রসমূহ পরস্পরকে স্পশি েকর থিই এমি িস্তুসমূকহর মকধয অিিাি েকর। 

 2 X শলি ও Y শলির পলরিার্ায়, িযাখযা েরুি থেি ধাতি িূক ািেটি এেটি লির অিিাকি িাতাকস থিকস োকে।   [1] 
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 3 এেজি লশোেী তলিৎেুম্বকে লিদুযকতর প্রিাহ িালিকয় থেয় যার ফকি ধাতি িূক ািেটি উপকরর লেকে, যন্ত্রটির উপকরর িাহুর োছাোলছ 

সকর যায়। লশোেীটি থোি প্রকশ্নর তেন্ত েরলছি  ? 

A লিদুযকতর পলরমাণ েীিাকি িূক ািকের উপর োযিের থেৌম্বেীয় শলির আোরকে প্রিালিত েকর ? 

B লিদুযকতর পলরমাণ েীিাকি িূক ািকের উপর োযিের থেৌম্বেীয় শলির লেেকে প্রিালিত েকর ? 

C লিদুযকতর পলরমাণ েীিাকি িূক ািকের উপর োযিের মধযাের্িণ শলির আোরকে প্রিালিত েকর  ? 

D লিদুযকতর পলরমাণ েীিাকি িূক ািকের উপর োযিের মধযাের্িণ শলির লেেকে প্রিালিত েকর ? 

 4 তলিৎেুম্বকের মধয লেকয় লিদুযকতর প্রিাহ িািাকিার ফকি তা েীিাকি X শলি ও Y শলির মাত্রাকে প্রিালিত েকর  ? 

A X শলি েকম যায় ও Y শলি প্রিালিত হয় িা। 

B X শলি থিকি যায় ও Y শলি প্রিালিত হয় িা। 

C Y শলি েকম যায় ও X শলি প্রিালিত হয় িা। 

D Y শলি থিকি যায় ও X শলি প্রিালিত হয় িা। 
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লিকের মকেিগুকিাকত তলিৎেুম্বকের মধয লেকয় লিদুযৎ প্রিহমাি অিিায় এিং তলিৎেুম্বকের মকধয লিদুযৎ প্রকিশ িন্ধ হকয় যাওয়ার পকরর 

অিিায় িাসমাি িূক ািে যন্ত্রটিকে থেখাকিা হকয়কছ। 

 5 মকেিগুকিা থেকে পাওয়া প্রমাণ িযিহার েকর, িণিিা েরুি থয িূক ািেটি অিিাি 1 থেকে অিিাি 2 এ যাওয়ার সাকে সাকে েীিাকি 

ধাতি িূক ািেটির লিলতশলির পলরমাণ পলরিলতি ত হয়। 
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ILS–CBT Sample–Organisms Cluster–Bengali 

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

লিকের পাঁােটি প্রাণীর প্রকতযকেরই লিন্ন লিন্ন পর্যকিক্ষণকর্াগ্য বিলিষ্ট্য রকয়কে। িারীলরে ও ভ্রুণতালিে সাদৃিয 

ও পােযেযসমূহকে িযিহার েকর সাধারণ লিিতয িগ্ত অিকরাহি লিধযারণ েরা র্ায়। 
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 1 খরকগ্াি ও েচ্ছপ উিকয়র ভ্রূকণর প্রােলমে পর্যায়গুকিাকত থোি অঙ্গটি থেখকত পাওয়া র্ায় থর্টি তাকের প্রাপ্তিয়স্ক থেকহ োকে িা  ? 

A থখািস 

B থিজ 

C থোখ 

D ফুিো 

 2 মাকের তুিিায় খরকগ্াকির সাকে মুরলগ্র লিিতয িগ্ত সম্পেয  থিলি ঘলিষ্ঠ-এই োিীর সপকক্ষ দুটি প্রমাণ লেি।   [1] 

1)  

2)
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লিকের মকেিটিকত থিকিালসর্যাপ্টর  িামে এেটি লিিুপ্ত োইকিাসকরর িাহুর হাড়গুকিাকে থেখাকিা হকয়কে। 

লিকের মকেিগুকিা িতয মাকি জীলিত এমি োরটি প্রাণীর িাহুর হাড়গুকিাকে থেখাকিা হকয়কে। 

ILS–CBT Sample–Globe Cluster–Bengali
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 3 িতয মাকি জীলিত থর্ প্রাণীটি থিকিালসর্যাপ্টকরর  সাকে সিকেকয় ঘলিষ্ঠিাকি সম্পলেয ত থসটিকে লেলিত েরুি। আপিার লসদ্ধান্তটিকে সমেযি 

েরার জিয মকেিগুকিা থেকে প্রমাণ উকেখ েরুি।   [1] 

প্রাণী: 

প্রমাণ: 

লিকের পােকরর স্তরগুকিার ক্রমটিকত েয়টি লিন্ন লিন্ন জীকির প্রমাণ থেখাকিা হকয়কে, র্া এখি জীিাশ্ম, এিং পৃলেিীর ইলতহাকসর এেটি 

লিলেয ষ্ট্ সমকয় লিরাজমাি লেি। 

ILS–CBT Sample–Globe Cluster–Bengali



5 

 4 জীিাকশ্মর থোি ক্রমটি সিকেকয় প্রােীি থেকে সিকেকয় িতুি লহসাকি জীিাকশ্মর উৎপলত্তর সঠিে ক্রমলিিযাসটি থেলখকয়কে ? 

 5 পােকরর স্তরগুকিার ক্রমটিকত থেখাকিা প্রমাণ অিুর্ায়ী থোি োিীটি সিকেকয় থিলি সমেযি পায়  ? 

A পাের স্তর 4 এ পৃলেিীর ইলতহাকসর এেটি রু্কগ্র বিলেকযযর প্রমাণ থেখাকিা হকয়কে। 

B পাের স্তর 6 বতলর হওয়ার আকগ্ লতিটি প্রাণী লিিুপ্ত হকয় লগ্কয়লেি। 

C েয়টি প্রাণীর সিগুকিাই িতয মাকি পৃলেিীকত লিেযমাি। 

D পৃলেিীর ইলতহাস জুকড় প্রাণীকের মকধয থোকিা পলরিতয ি ঘকেলি। 

ILS–CBT Sample–Globe Cluster–Bengali
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