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Geological Time Scale-: ( )�ভৗগিলক সময়সরণী

উপ�াপক:-�গাপাল ম�ল
( )িশ�া িব�া�রর ল���
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-: :-সং�া পিৃথবী সিৃ�র পর �থ�ক বত�মান কাল পয��পিৃথবী�ত ঘ�ট
যাওয়া ভ�- ,- ,তাি�ক ভ��কৃিতক জলবায় গুত ঘটনা তথা জীব জগ�তর
সিৃ�,িববত�ন ও ধং�সর ঘটনাবলী�ক ধারাবািহক �মানসুা�র সময়
িভি�ক িব�ান স�ত ভা�ব সি�ত করণ �ক ভ�তাি�ক সময় সরণী
ব�লl

��ণীিবভাগ:-পিৃথবীর ভ�তাি�ক সময় সরণী �ক4ট� �ধান ভা�গ
ভাগ কর হয়, -যথা

1:-Eonবা মহাযগূ:-
এ�ক দিুট মহা য�ুগ ভাগ করা হয়, -যথা

A:-proterozoicEon:-ইউনানী শ�"proterozoic"শ��র অথ�"
��জীবী"lএর �ারি�ক সময়কালআজ �থ�ক �ায়460�কািট বছর
আ�গlcএবং এর �ািয়� কাল �ায়400�কািট বছরlঅথ�াতআজ
�থ�ক �ায়60�কািট বছরআ�গ এর সমাি� ঘ�টlএ�কআবার
KryptozoicEon Eozoic lবা না�মও অিভিহত করা হয়

B:-PhanerozoicEon:-এর �ারি�ক সময় কাল �ায় আজ �থ�ক
60�কািট বছরআ�গl Era lএ�কআবার িতনিট বা ক�� ভাগ করা হয়

2:-Eraবা ক�:-�ফন�রা�জািয়ক মহাযগু
�থ�ক ক��র সচূনা হয়lপিৃথবীর সময় সরণী �ত িতনিট ক��র উপি�িত
র�য়�ছ যা এই মহা য�ুগর িতনিট ভাগ, -এ��লা হল
A.:-PalaeozoicEra.:-এর সচূনা হয়আজ �থ�ক60�কািট বছরআ�গ
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এবং সমাি� ঘ�টআজ �থ�ক22.5 ,�কািট বছরআ�গ অথ�াত্ এিট
ি�তীয় মহা যিু�টর �থম উপিবভাগ যার �ািয়� কাল �ায়-37.5�কািট
বছরl Periodএ�কআবার ক�য়কিট বা য�ুগ ভাগ করা যায়..............

B:-Mesozoicera:-�পলীও�জািয়ক বা পরুাজীবী ক��র পর এর
সচূনা হয়lএর সচূনা কালআজ �থ�ক �ায়22.5�কািট বছরআ�গ
এবং অি�ম কাল6.5�কািট বছরআ�গlঅথ�াত্ এর িব�ার কাল16
�কািট বছরl periodএ�কআবার কয়�কিট এ ভাগ করা হয়............

C.:-KainozoicEra:-পিৃথবীর ইিতহা�স অি�ম ক� হল
�ক�না�জািয়ক ক�lএর সচূনা হয়আজ �থ�ক �ায়6.5�কািট বছর
প�ূব�বা �ম�সাজিয়ক ক��র অি�ম ল��lএ�কআবার কয়�কিট
period lএ ভাগ করা হয়

3.PERIODবা যগু:-
িবভ� ক� �ক অ�িব�ভ�ক�র য�ুগর সচূনা হয়,এ��লা হল

A.PLAEOZICERAর বা যগু:-

a:-CambrianPeriod:-পরুাজীবীয় ক��র �ারি�ক কাল হল
cambrianperiod,এর সচূনা কাল60 50�কািট বছর প�ূব�এবং সমাি�
�কািট বছর প�ূব�lঅথ�াত্ এর িব�ার কাল10�কািট বছরl

b:-Ordovicianperiod:-ক�ীন য�ুগর পর এই য�ুগর সচূনা,অথ�াত্
এর সচূনা কালআজ �থ�ক �ায়50�কািট বছর প�ূব�এবং অি�ম সময়
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43.5�কািট বছর প�ূব�lঅথ�াত্ এর �ািয়� কাল6.5�কািট বছরl

c:-SilurianPeriod:-ordovician lএর পর এর সচূনা সচূনা কাল
আজ �থ�ক43.5 39.5�কািট বছর প�ূব�এবং অি�ম কাল �কািট বছর
প�ূব�l�ািয়� কাল4�কািট বছরl

d:-Devonianperiod:-এর �ারি�ক কাল িসলিূরওন য�ুগর �শ�ষ
অথ�াত্ আজ �থ�ক �ায়39.5�কািট বছরআ�গ এবং এর অি�ম কাল
34.5�কািট বছরআ�গl�মাট িব�ার সময়5�কািট বছরl

e.:-CarboniferousPeriod:-এর সচূনা34.5�কািট বছরআ�গ এবং
সমাি�28�কািট বছরআ�গl�ািয়� কাল6.5�কািট বছরl

f.:-Parmianperiod:-PalaeozicEra period lর অি�ম এিট এর
�ািয়� কাল5.5 , 28�কািট বছর সচূনা কাল �কািট বছরআ�গ এবং
অি�ম সময়22.5�কািট বছরআ�গl

*_MESOZOIC PERIODS*_র

a:-Triassicperiod:-�ম�সা�জাইক ক��র �থম যগু এিটlএর সচূনা
কাল22.5 20.5�কািট বছরআ�গ এবং এর সমাি� ঘ�ট �কািট বছর
আ�গl�মাট �ািয়� কাল2�কািট বছরl

b:-JurassicPeriod:-এর সচূনা কাল20.5�কািট বছরআ�গ এবং
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�ায়ী�6�কািট বছরlঅথ�াত্ এর �শষ সীমা14.5�কািট বছরআ�গl

c:-CretaceousPeriod:-এর সচূনা কালjurassicপীিরযড এর পর
অথ�াত্14.5 6.5�কািট বছরআ�গ এবং অি�ম কাল �কািট বছরআ�গl
এর �ায়ী� কাল8�কািট বছরl

-:KAINOZOIC PERIOD:-র
এ�ক দিুটperiodএ ভাগ করা হয়, -যথা

a:-TertiaryPeriod:-এই য�ুগর সচূনা হয়kainozoiceraএর সচূনা
��ণ, 6.5 0.2অথ�াত্ �কািট বছরআ�গ এবং �শষ হয় �কািট বছরআ�গl
এর �ািয়� কাল �ায়6.3�কািট বছরl epochএ�ক ক�য়কিট এ ভাগ
করা হয়...........

b:-Quaternaryperiod:-ইহা পিৃথবীর নবীনতম যগুlএর �ারি�ক
সময় কাল0.2�কািট বছরআ�গ এবং বত�মা�নও �বহমানlএ�ক
আবার দিুটepoch lএ ভাগ করা হয়
--------::-:----------:::----------::-----------::-----------::--

4-:EPOCHবা উপযগূ:-
�ত�াকিট য�ুগর এক একিট ভাগ�ক বলা হয় উপ�যগুlপিৃথবীর

সমযস্রনী �ত উপ�যগু �িল হল-

C/A:-Tertiaryperiod Epoch:-এর
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tertiaryperiod�ক5 , -----িট উপ য�ুগ ভাগ করা হয় যথা
4/C/a/১=Paleoceneepoch:-এই পব�6.5কিট বছর প�ূব��� হয়
এবং �শষ হয়5.5 , 1�কািট বছর প�ূব��ািয়� কাল �কািট বছরl

২=Eoceneepoch:-�� হয়5.5 3.5�কািট বছর প�ূব�এবং �শষ হয়
�কািট বছর প�ূব�, 2�ািয়� কাল �কািট বছরl

৩=Oligoceneepoch:-3.5�কািট বছর প�ূব��� হয় এবং �শষ হয়2
�কািট বছর প�ূব�l�ািয়� কাল1.5�কািট বছরl

৪=Mioceneepoch:-�� হয়2 60�কািট বছর প�ূব�এবং �শষ ল�
বছর প�ূব�lএর ি�িত কাল1.4�কািট বছরl

৫=Plioceneepoch:-��60 20ল� বছরআ�গ এবং �শষ হয় ল�
বছরআ�গl�ািয়� কাল40ল� বছরl

C/B:-Quaternaryperiod epoch:-এর
এই য�ুগর দিুট উপ যগু র�য়�ছ, -যথা

C/B/১=Pleistocene:-সচূনা কালআজ �থ�ক20ল� বছরআ�গ
এবং �শষ হয়10হাজার বছরআ�গlএর �ািয়� কাল19 90ল� হাজার
বছরl

C/B/২=HoloceneEpoch:-এর সচূনা হয়10হাজার বছরআ�গ যা
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আজঅবিধ চল�ছl

উপ�াপক:- 8640890159�গাপালম�ল

**�ভৗগিলক সময় সরণী�ত িবিভ�ERAর �বিশ�**

**ERA:-সাধারণত ি�তীয় মহা য�ুগর �ধান িতনিট ভাগ �ক বলাহয়
Era eraবা ক� �ভৗগিলক সময় সারণী �ত িতনিট ল�� করা যায়,
এ��লা হল----
1.plaeozoicera:-phanerozoiceonএর �থম ক� িট হল
palaeozoiceralএর সচূনা হয়আজ �থ�ক �ায়60�কািট বছরআ�গ
এবং �শষ হয় �ায়22.5 , 37.5�কািট বছরআ�গ অথ�াত্ এর �ািয়� কাল
�কািট বছরl
** **:-িবভাজন plaeozoiceraক�য়কিট য�ুগ িবভ� যথা-
A.:-CAMBRIANPERIOD
B.:-OrdovicianPERIOD
c.:-SilurianPERIOD
D.:-DEVONIANPERIOD
E.:-CARBONIFEROUSPERIOD

&
F.:-PERMIANPERIOD

* *:-�বিশ� (a)এই মহা য�ুগ মাছ, ,সামিু�কআনবুী�ণীক জীবও



ভ��গাল িনয�াস/ /�াকৃিতক ভ��গাল �ভৗগিলক সময়সারণী :- - , :-MissionGeographyofIndia.উপ�াপক �গাপাল ম�ল �লখক
©Author:-GopalMondal.Publishedby-MissionGeographyofIndia.

ভ��গাল িনয�াস- :- / :- / , , ,িশ�া িব�া�রর ল��� বা�ালীর ভ��গাল বাঙলায় উপ�াপক �গাপাল ম�ল �চৗবা�া �গাগড়া সাল�তাড়া
বাঁকুড়া পঃবঃ722137/wh.app8640890159/gopalmodal1617@gmail.com

িবিভ� অ�ম�ডি� �াণীর অি�ত� �দখা িগয়ািছল.l(b)িবিভ�
সীল��রর ম�ধ� ব� মলূ�বান খিন�জর( , , , )�সানা �পা তামা ��া�
অি�� ল�� করা িগয়ািছলl(c) lসরীসপৃ �াণীর উ�ব ঘ�ট
----------------------------------------------------------------

2.mesozoicera:-phanerozoiceon lএর ি�তীয় ক� এিট এর
সচূনা হয়আজ �থ�ক �ায়22.5�কািট বছরআ�গ এবং �শষ হয় �ায়
6.5 , 16�কািট বছরআ�গ অথ�াত্ এর �ািয়� কাল �কািট বছরl
** **:-িবভাজন এই ক��র �ধান িতনিট যগু হল-
A.:-TRIASSICPERIOD
B.:-JURASSICPERIOD
C.:-CRETACEOUSPERIOD

**�বিশ�:-(a)এই মহা য�ুগ পিৃথবী�ত �াচীন এবং নবীন জী�বর

সি��ণl(b)িবিভ� সরীসপৃ �াণী��লা �লভা�গ ও জল ভা�গ ছিড়�য়
প�ড়l(c)িবশালকায় ভয়ানক জীব এবং ফল-মলূ য�ু ব�ৃ�র সিৃ� হয়l
(d) lসম�ু ভা�গর িব�ার �লভা�গর উপর বাড়�ত থা�ক
----------------------------------------------------------------

3.Kainozoicera:-পিৃথবীর ইিতহা�স অি�ম ক� হলkainozoic
eralএর সচূনা হয়আজ �থ�ক �ায়6.5�কািট বছর প�ূব�যা বত�মা�নও
�বািহত

** :-িবভাজন এই ক� �ক �ধান দিুট য�ুগ ও ক�য়কিট উ�পায�ূগ
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ভাগ করা হয়l�ধান যগু দিুট হল--
A.:-TERTIARYPERIOD

&
B.:-QUATERNARYPERIOD

**�বিশ�:-a)এই মহা য�ুগ পিৃথবীর তাপমা�া ক�ম যাওয়ায় ভ�িম

ভা�গর অ�নকাংশ বর�ফআ�� হয়l(b)অ�নক সরীসপৃ �াণীর িবনাশ
ঘ�ট এবং �ন�পায়ী �াণীরআিবভ�াব ঘ�টl(c)ভ�-আ�লাড়�নর �ভা�ব
অ�নক ভ�ীল পব��তর উ�ব ঘ�টl

-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-

**�ভৗগিলক সময় সরণী�ত িবিভ�Periodএর �বিশ�
**
----------------------------------------------------------------
**Period:-এক একিট ক��র �াথিমক িবভাজন�ক বলাহয়periodl
এ�িল হল-
A:-PALAEOZOICERA"SPERIOD:-

(a):-Cambrianperiod:-পরুা জীবীয় ক��র �ারি�ক কাল হল
Cambrianperiodlএর সচূনা কাল60�কািট বছর প�ূব�এবং
পিরসমাি� ঘ�ট50�কািট বছর প�ূব�l
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** :-�বিশ� ()১ এই য�ুগর �শ�ষর িদ�ক পিৃথবী�ত িবিভ� উি�দ
�জািতর উ�ব ঘ�টl(২)�থম বার �লভা�গর উপর সম�ু ভাগ িব�ার
লাভ ক�রl(৩)বালকুা ময় চ�নজাতীয় িশলা ��ররআিবভ�াব ঘ�ট এবং
তা�ত অ �ম�দ�ী িন� ��ণীর �াণীর জীবা� সিৃ� হয়l

(b):-Ordovicianperiod:-পরুা জীবীয় ক��র ি�তীয় কাল হল
Ordovicianperiodlএর সচূনা কাল50�কািট বছর প�ূব�এবং
পিরসমাি� ঘ�ট43.5�কািট বছর প�ূব�l

** :-�বিশ� ()১ এই সম�য় পিৃথবী প�ৃ�র এক িবরাট অংশ সম�ূ�
িনমি�ত হ�য় িছলl(২)এই সম�য় স�ৃ সম� �জািতই �ায় িবল�ু�ায়l
(৩)mesachusets l(পব�ত মালা এই য�ূগ সিৃ� হয় ৪)অ�নক�ালামখুী
িব��ারণ এই সময় সংঘিটত হয়l(৫)�জবীক িবকাশ ��পTribitites
এবংGraptalites lজীব তথা সামিু�ক বন�তীআিবভ��ত হয়

(c):-Silurianperiod:-পরুা জীবীয় ক��র তৃতীয় কাল হলSilurian
periodlএর সচূনা কাল43.5�কািট বছর প�ূব�এবং পিরসমাি� ঘ�ট
39.5�কািট বছর প�ূব�l

** :-�বিশ� () ()১ এই য�ূগ বায় মু��ল জলবায়রু পিরবত�ন হয় ২ এই
যগু সাধারণত উ� ও সমভাবাপ� থাক�লও �কাথাও �কাথাও ��
জলবায় পুিরলি�ত হয়l(৩)প� হীন উি�দ পিরলি�ত হয়l(৪)জলচর
�াণী ��প মা�ছরআিবভ�াব ঘ�টl(৫)এই য�ূগ �ম�দ�ী �াণীর
আিবভ�াব হওয়ায় এ�ক"AgeofVertibriates" l(6)Calidonionব�ল
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স�াল�নর ফ�ল িব�তৃ পব�ত ��ণীরআিবভ�াব ঘ�টl

(d):-Devonianperiod:-পরুা জীবীয় ক��র চত�থ�কাল হল
Devonianperiodlএর সচূনা কাল39.8�কািট বছর প�ূব�এবং
পিরসমাি� ঘ�ট34.5�কািট বছর প�ূব�l

** :-�বিশ� ()১ এই য�ূগ বড়বড় পব�ত ��ণীর সিৃ� হয়l(২)য�ুগর
�শষা�ধ�ব�ৃ �িলর উ�তা বাড়�ত থা�ক এবং উি�দ �িল প� স�িলত
হয়l(৩)�শষ িদ�ক �থম উভচর �াণীরআিবভ�াব ঘ�টl(৪)পব�ত গঠন
কারীCalidonian l(আ�লাড়ন অব�াহত িছল ৫)�চ�র পিরমা�ণ কয়লা ও
�প��ািলয়াম সিৃ� হয়l(৬)িবিভ� �জািতর মা�ছরআিবভ�াব ঘটায় এ�ক
"FishAge" l(বলা হয় ৭) ,অপ�ুক ফাণ�মস �্ভৃতী িব�ার লাভ ক�রl

(e):-Carboniferousperiod:-পরুা জীবীয় ক��র প�ম কাল হল
Carboniferousperiodlএ�ক কয়লার যগু(coalage) lবলা হয় এর
সচূনা কাল34.5 28�কািট বছর প�ূব�এবং পিরসমাি� ঘ�ট �কািট বছর
প�ূব�l

** :-�বিশ� () -১ এই য�ূগ পিৃথবীর অিধকাংশ উত্পাদক �বল ভ�
আ��াল�ন মািট চাপা প�ড় এবং ব�পক পিরমা�ণ কয়লা গিঠত হয়l(২)
হিস�িনয়ন পব�ত গঠন কারী আ��ালন �� হয়l(৩) ,এই সময় মাছ
সরীসপৃ ডানা ওয়ালা পত�,ফাণ�জাতীয় উ�ীদ সিৃ� হ�য়িছলl(৪)এই
য�ুগর �াণী�দর �থম িডম ল�� করা যায়l(৫)উভচর জী�বর িবকাশ
ঘ�টl
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(f).:-Parmianperiod:-PalaeozicEra period lর অি�ম এিট এর
�ািয়� কাল5.5 , 28�কািট বছর সচূনা কাল �কািট বছরআ�গ এবং
অি�ম সময়22.5�কািট বছরআ�গl

** :-�বিশ� ()১ এই য�ূগ সরীস�ৃপর সংখ�া �চ�র বিৃ� পায়l(২)পিৃথবীর
তাপমা�ার পিরবত��নর ফ�ল িচর হিরত্ ব�ৃ�র সংখ�া �াস পায় এবং
পণ��মাচী ব�ৃ�রআিবভ�াব ঘ�টl(৩)হিস�িনয়ন পব�ত গঠন কারী
আ��ালন অব�হত থা�ক এবংApalechian l(পব�ত মালা গিঠত হয় ৪)
পাইন, ,ফার পাম জাতীয় গা�ছর উ�ব হয় এবং �াণী ও উ�ীদ কূ�লর
ব�পক পিরবত�ন সািধত হয়l(৫)য�ুগর �শষ প�ব�তাপমা�া বিৃ�র কার�ণ
অিধকাংশ ভা�গ জলবায় �ু� �কৃিতর হ�য় যায়l

B:-MESOZOICERA"SPERIOD:-এই ক��র �ধান িতনিট যগু
হল--

(a):-Triassicperiod:-�ম�সা�জাইক ক��র �থম যগু এিটlএর
সচূনা কাল22.5 20.5�কািট বছরআ�গ এবং এর সমাি� ঘ�ট �কািট
বছরআ�গl�মাট �ািয়� কাল2�কািট বছরl

** :-�বিশ� ()১ এই য�ূগ মহা�দশ �িল স�ািরত হ�য় িকছ�টা বত�মান
আকার ধারণ ক�রl(২)উ�র �গালা�ধ��� এবং দি�ণ �গালা�ধ�অিত
শীতল জলবায় িুবরাজ ক�রl(৩)�াণী�দর ম�ধ� �দহ গত ওআচরণ
গতপিরবত�ন পিরলি�ত হয়l(৪)এই য�ূগ �ছাটআকা�রর ডাই�নাস�রর
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আিবভ�াব ঘ�টl(৫)স�জীবা� পিরলি�ত হয়l(৬)Teradocolনামক
িহং� উড���সরীস�ৃপরআিবভ�াব ঘ�টl(৭) ,এই সম�য় িহমালয় আ�স ও
ভ�মধ�সাগ�রর �া�নTethisমহাসাগর অব�ান করত()৮ �ছাট �ন�পায়ী
জী�বরআিবভ�াব ঘ�টl(৯) -পি�মজাম�ানী�তআিব��ত ি� �র িশলা বা
Trias l�থ�ক এই না�মর উত্পি�

(b):-JurassicPeriod:-Mesozoic lক��র ি�তীয় যগু এিট এর
সচূনা কাল20.5 6�কািট বছরআ�গ এবং �ায়ী� �কািট বছরlঅথ�াত্
এর �শষ সীমা14.5�কািট বছরআ�গl

** :-�বিশ� () -১ এই য�ূগ �থম স প�ুক উ�ীদ পিরলি�ত হয় এবং
পািখআকা�শ উড়�ত �� ক�র
l(২)Brantesauras,Allosauras,Tyrannosaurasইত�ািদ সরীসপৃ িব�ার
লাভ ক�রl(৩)এই সম�য় পিৃথবীর অিধকাংশ �ান সম�ু�র তলায় িছলl
(৪)অত�� িহং�ও িবশালকায় ডাই�নাস�রর কাল এটাl(৫)এই সম�য়
Nibada Laremauএবং ভ�-স�ালন �� হয়l(৬)য�ুগর �শষ ভা�গ
জলবায়রু পিরবত��ন ডাই�নাসর িনি�� হ�য় যায়l(৭)এই সময় উ�র
আ�মিরকায়Neveda lপব��তর উ�ান সিূচত হয়

(c):-Cretaceousperiod:-Mesozoicক��র অি�ম যগু
Cretaceousperiodlসময়কাল14.5 -7.5�কািট �কািট পবূ�পয��l

** :-�বিশ� ()১ মধ� জীবীয ক��র এই অি�ম য�ূগ িবশালকায় খিড়
মািটর চঁ◌াই এর সিৃ� হয়l(২)উ�র �গালা�ধ�ভ�িম ভা�গর অবতলণ
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সািধত হয়l(৩)এই কা�লর �থম ভা�গ উ�রআ�মিরকার মধ�
কিড��লরা িবপয�য় �দখা যায় এবংSiyeranevedaপব��তর উথথ্ান ঘ�ট
l(৪)দঃ ভার�ত লাভা সি�ত হয়l(৫)সামিু�ক �াণীর ম�ধ� হা�র িছল
�ধান এবং �লভা�গ িটকিটিক ও িগরিগিট �দখা যায়l(৬)এই সময়
নদী�ত বড়বড় �ীপ সহ, -উপকূলবত� অ��ল ব �ীপ ও জলা ভ�িমর
অি�� ল�� করা িগয়ািছলl

----------------------------------------------------------------

C:-KAINOZOICERA"SPERIOD:-ভ�তাি�ক সময় সরিণর
�শষ ক� হলKainozoic,এর অ�ব�ত� যগু �িল হল-

():-১ Tertiaryperiod:-Kainozoic,এর জ� ল�� এই য�ুগর সচূনা
অথ�াত্6.5 20�কািট বছর এর সচূনা এবং �শষ হয় ল� বছরআ�গlএই
য�ুগর5 --িট উপ যগু র�য়�ছ যথা

(α)Paleocene:-�ন�পায়ী �াণী�দরআিবভ�াবl
(β)Eocene:-তৃণ,দানা িবিশ� বন� ফসল ও ফ�লর উতপি� কালl

** ;�ঘাড়ার পবূ�প�ু�ষরআিবভ�াব কাল পািখর দাঁত �লাপ পায়l
(γ)Oligocene:-িহমালয় ওআ�স পব��তর উথথ্ান কালl

** , , , ;দাঁতাল বাঘ ক�প িগরিগিট সাপ ইত�ািদর উ�ব হয়
অরণ� �াস পায়l
(δ)Miocene:-*�ন�পায়ী �াণী�দর �ত উ�িত ঘ�ট এবং িহমালয় ও
আ�স পব��তর গঠন অব�হত িছলl
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(ε)Pliocen:-Caribbeanislandsসিৃ� হ�য়িছল এবং হাতী �ঘাড়া
�ভীিতর সংখ�া ব�পক হা�র বিৃ� পায়l

():-২ Quaternaryperiod:-Kainozoic lএর অি�ম যগু হল এিট
ইহা পিৃথবীর নবীনতম যগুlএর �ারি�ক সময় কাল0.2�কািট বছর
আ�গ এবংHoloceneepoch lএর মধ� িদ�য় বত�মা�নও �বহমান এ�ক
আবার দিুটepochএ ভাগ করা হয়--

(α)Pleistocene:-এই য�ূগ জলবায়রু ব�পক পিরবত�ন সািধত হয়
এবং পিৃথবীর এক বহৃদাংশ(70-90degreenorth) lত�ষারাবতৃ হ�য় প�ড়

**সামিু�ক �াণীর �কান পিরবত�ন হয়িনl
***ভ�িম ভা�গআিদম মানব �দখা িগ�য়িছলl
****জলবায়রু পিরবত��নর ফ�ল বহৃৎ জীব �গা��র �ানা�র

ঘ�টl

(β)Holocene:-এই সময়কাল �থ�ক মানষু আধিূনক হ�ত �� ক�রl
**বায়মু�ল ধী�র ধী�র উ� হ�য় ওঠার ফ�ল বর�ফর গলন ��

হয় এবং সামিু�ক জল�র বিৃ� পায়l
***বায়মু�ল ধী�র ধী�র দিূষত হ��l
****Asia SouthAfrica lও �ত িবশাল ম�অ��লর সিৃ� হয়
*****বত�মা�ন িব� উ�ায়ন বিৃ� পা�� এবং একিট বহৃৎ

�ভৗগিলক সময় সারণী �শষ হ�ত চ�ল�ছ( ,িবিভ� মানিবক �াকৃিতক ও
রাজ�নিতক কার�ণ)l
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:::::::::::::::::::::GopalMondal:::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------
-: :-এক নজ�র

1:-Devonianকাল �ক"FishAge" lবলা হয়
2:-Carboniferous CoalAge lকাল �ক বলা হয়
3:-Silurian Devonian Calidoneanও কা�ল পব�ত গঠনকারী ভ�-
আ�লাড়ন হয়l
4:-Carboniferous Permian Harsineanও কা�ল পব�ত গঠনকারী ভ�-
আ�লাড়ন হয়l
5:-Triassic Jurassic AgeofDianasorelও হল
6:-Cretaceous Paleocene Roky lও কা�ল পব��তর উতপ্ি� হয়
7:-Cretaceous lএ সপ�ুক উি��দর সিৃ� হয়
8:-Oligocene lপ�ব�বহৃৎ �ন�পায়ী �াণীর উ�ব হয়
9:-Oligocene Miocene Himalayan Alpsও প�ব� ও পব��তর উ�ব
হয়

10:-Pliocen CaribbeanIslands lপ�ব� �িল সিৃ� হয়
11:-Pleistocene lপ�ব�আিদ মানব সিৃ� হয়
12:-Holocene l(10Thausendyerপ�ব�আধিূনক মানব সিৃ� হয়
ago).:::::::::::::::::::;:;;;;;;;;;:::::::::::::::::

** :-ত�ষার যগু এ�সিছল
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A.PreCambrianয�ুগ(70 )�কািট বছর প�ূব�
B.Ordovicianয�ূগ (50 )�কািট বছর প�ূব�
C.Triassicয�ূগর �শষা�ধ�(20 )�কািট বছর প�ূব�

এবং
D.Pleistoceneপ�ব�(20 )ল� বছর প�ূব�
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- :-:-:-:-:-::-:-:-:�গাপাল ম�ল

**IceAge:-
**GUNj.:-(7LackYer-6LackYerAgo)
**MINDEL.:-(5LackYer-4LackYerAgo).
**RISS.:-(1.8LackYer-1.5LackYerAgo).
**URM.:-(40ThausendYer-10ThausendYerAgo).

**AccordingtoEuropean.
===============================

** **�ভৗগিলক সময় সারণী ���
1.জ��র পর �থ�ক অদ�াবিধ পিৃথবীর সাম�ক পিরবত��নর িচ� ক�নায়
;
2. -�কািট �কািট বছর প�ূব�ঘ�ট যাওয়া িবিভ� পািথ�ব ও অ পািথ�ব
ঘটনার সময় কাল িনধ�ার�ণ;
3. ,পিৃথবী�ত �া� িবিভ� িশলার উত্পি� বয়স ও �পা�র স��ক�স�ু
ধারণা �প�ত;
4. ;পিৃথবীর মহা�দশ ও মহাসাগর �িলর সিৃ�র ইিতহাস জান�ত
5.পিৃথবীর পব�ত ��ণী �িলর সিৃ�র ইিতহাস জান�ত তথা িববত�ন
স��ক�ধারণা লা�ভ;
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6. , ,পিৃথবী�ত িবরাজমান সম� জীব কূ�লর ধারাবািহক সিৃ� িববত�ন
�ংস �িভিত তথ� অজ��ন--

ভ�তাি�ক সময় সারণী ���পণূ�ভ�িমকা পালন ক�রl
----------------------------------------------------------------**উপ�াপক:-�গাপাল
ম�ল> , ,�চৗবা�া �গাগড়া বাঁকুড়া 8640890159
িশ�া িব�া�রর ল���
------------------------05/04/2017--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------


