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g‡Wj cÖkœ t 1 

 
াঠ: ০৮- ভাজ  বযতায বফকাশ লর মুশেয প্রবাফ। 

উদ্দীক: 

নেযায়ন  বল্পায়শনয বফকা > বফজ্ঞাবনক বচন্তা লচতনায উশেল > জাতীয় আয়  জীফন মাত্রায ভান 

ফদৃ্ধি > জোয  ভৃতয যায উবয় কভ >( ? ) 

# জ্ঞান: 

★ উয়াযী ফশেশ্বয নযবিংদী লজরায লফরাফ উশজরায় অফবিত। 

★ চাকায আবফষ্কায য়- নফযপ্রস্তয মুশে। 

★ কৃবলয আবফষ্কায শয়শছ- নফযপ্রস্তয মুশে। 

★ লাভফায বফায- নো াঁ লজরায াাুয অফবিত। 

★ াইশেরফাে গ ভানফ- বনম্ন প্রস্তয মুশেয প্রবতবনবধ। 

# অনুধাফন:  

★cÖZœZË¡  
প্রZœতত্ত্ব শেয ভশধয দুটে ে যশয়শছ। প্রZœ  তত্ত্ব। প্রZœ শেয অথ গ শরা, ুযাতন ফা প্রাচীন আয তত্ত্ব 

শেয অথ গ শরা অধযয়ন ফা েশফলণাকভ গ ফা াঠ। 

ুতযািং প্রাচীন ভাজ ম্পশকগ অধযয়ন, েশফলণা ফা াঠশক প্রতœতত্ত্ব ফশর। ই.বফ লেইরয ফশরশছন, 

প্রতœতত্ত্ব শে অতীশতয ধ্বিংাফশল ম্পবকগত াঠ। 

জবাশফ ফরশর, প্রাচীন মুশেয ইবতা লমশতয  বরবিত লনই। তাই প্রাচীন মুে  প্রাচীন ভাজ ম্পশকগ 

জানশত ল মুশেয ভানুশলয ফযফহৃত াবতয়ায, ফাবঘয  অনযানয দ্ধজবনত্র যীক্ষা বনযীক্ষা কশয 

তাশদয ভাজ  িংসৃ্কবত ম্পশকগ জানা ফা অধযয়ন কযাশক প্রতœতত্ত্ব ফশর। 

★ ভয়নাভবত বযতায ধভীয় বফশ্বা: 

ভয়নাভবত বযতায ধ্বিংাফশল অধযয়ন কযশর জানা মায়, এিানকায অবধফাীযা লফি ধশভ গ বফশ্বাী 

বছর। এটে ফািংরাশদশয বিতীয় ফৃত্তভ লফি বফায। 

এিান লথশক ায়া বফববন্ন লদফশদফীয ভূবত গ, লদয়ারবচত্র েশফলণা কশয জানা মায় এটে বছর লফি ধশভ গয 

বফায ফা ধভ গশকন্দ্র। 

# প্রশয়াে: (ে) 

উদ্দীশক (?) বনশদগবত িাশন বযতায বফকাশ লর উাদানশক বনশদগ কশয। 

★ বযতায বফকাশ লর উাদান: 

প্রাচীন মুে লথশক আধুবনক মুে ম গন্ত ভানুল অশনক ভয় অবতক্রভ কশযশছ। এয ভশধয ভানুল বনশজশদয 

প্রশয়াজশন অশনক বকছয  লমভন উৎাদন কশযশছ লতভবন আফায াথয ফযফাশযয াাাব তাভা, 

লরাঞ্জ, লরা ইতযাবদ আবফষ্কায  ফযফায কশয জীফন  জীবফকাশক অশনক জ  উন্নত কশযশছ।  

ধাতয য ভশধয লর বছর লল বদশকয আবফষ্কায। লর আবফষ্কাশযয পশর বফববন্ন মন্ত্রাবত, াবতয়ায, দারান 

লকাঠা বনভ গাণ ইতযাবদ অশনক জ শয় বেশয়শছ। তাই লর আবফষ্কায  ফযফাশযয এই মুেশক লর মুে 

ফরা য়।  



উদ্দীশক উবিবিত, নেযায়ন  বল্পায়শনয বফকা, বফজ্ঞাবনক বচন্তা লচতনায উশেল, জাতীয় আয়  

জীফন মাত্রায ভান ফদৃ্ধি, জোয  ভৃতয যায কভ এই বফলয়গুশরা ভূরত লর মুশে ম্ভফ শয়শছ। তাই 

ফরা মায় উদ্দীশকয (?) বচবিত িান লর মুেশক বনশদগ কশয। 

# উচ্চতয দক্ষতা- (ঘ) 

লর আধুবনক বযতায ভূর বববত্ত: আধুবনক মুেশক লর মুে ফরা য়। ভানুল প্রাচীন মুে লথশক শুরু 

কশয লর আবফষ্কাশযয আে ম গন্ত অশনক বকছয  উৎাদন  আবফষ্কায কযশর তা তাশদয জীফন  

জীবফকাশক অবধকতয উন্নত কযশত াশযবন। যফতীশত তাভা, দস্তা, লরাঞ্জ আবফষ্কাশযয য লর 

আবফষ্কায শর ভানুশলয জীফন  জীবফকা অশনক জ শয় মায়। লর েবরশয় নযভ কশয বফববন্ন 

মন্ত্রাবত, াবতয়ায, কৃবল মন্ত্রাবত, বল্প কাযিানায়, ববকৎায যঞ্জাভ  নানা ধযশনয মন্ত্রাবত 

উৎাদন  ফযফায ফদৃ্ধি ায়। এশত কশয ভানুল বদবক শ্রশভয তযরনায় বচন্তা  েশফলণায ভয়  

ুশমাে ফদৃ্ধি ায়। পশর নানান ধযশনয বফজ্ঞাবনক আবফষ্কায , প্রমুদ্ধি আধুবনক মুশেয ুত্রাত কশয। 

তাই লরশক আধুবনক মুশেয ভূর বববত্ত ফরা য়। 
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াঠ- ১৮,১৯,২০ বÜz বযতা। 

উদ্দীক: 

ুশিন দা জীবফকায প্রশয়াজশন া াঁ-ভুযবে, েরু-ছাের রারন ারন কশয। এয াাাব তায বনজস্ব 

জবভশত ধান,েভ, বযট্টা বফববন্ন পর উৎাদন কশয থাশক। তায স্ত্রী িংাশযয কাশজয পাাঁশক স্বাভী  

ন্তাশনয ভঙ্গর কাভনায় বফববন্ন লদফতায উানা কশয থাশক মা তায কাশছ িুফই ছশেয কাজ। 

# জ্ঞান: 

★ াইশেরফাে গ ভানফ (জাভ গাবন) , জাবা ভানফ ( ইশোশনবয়া ), ববকিং ভানফ ( বচন ) এযা বনম্ন প্রস্তয 

 মুশেয ভানফ ফা ভানুল। 

★ আগুশনয আবফষ্কায য়- উচ্চ প্রাচীন প্রস্তয মুশে। 

★ লক্রাভযেনন ভানফ - উচ্চ প্রাচীন প্রস্তয মুশেয ভানফ ফা ভানুল। 

★ প্রাচীন প্রস্তয মুেশক বতন বাশে বাে কযা মায়। মথা: বনম্ন প্রাচীন প্রস্তয মুে, ভধয প্রাচীন প্রস্তয মুে, 

 উচ্চ প্রাচীন প্রস্তয মুে। 

★ নফয প্রস্তয মুশেয প্রধান আবফষ্কায শরা- চাকা, শুারন, কৃবলকাজ। 

# অনুধাফন:  

★ নফশারীয় বফপ্লফ: 

নফয প্রস্তয মুশেয ভাজ  বযতায ফযাক উন্নবত  অগ্রেবতশক নফশারীয় বফপ্লফ ফরা য়।  

এ মুশে ভানুল কৃবলকাজ, শুারন কশয। এশত ভানুশলয উৎাদন লফশ মায়। আফায ফাবঘয 

বনভ গাণ, লনকা ফানাশনা, কৃবল মন্ত্রাবত বতবয ইতযাবদয কাযশণ নানা ধযশনয উৎাদন লফশ মায়। 

অবধক উৎাদশনয পশর ফাজায  য েশ শঠ।  

এ ভয় ভাজ  বযতায ফযাক অগ্রেবত লদিা মায়। এশক নফশারীয় বফপ্লফ ফরা য়। 

# প্রশয়াে (ে) 

উদ্দীশকয ুশিন দাশয স্ত্রীয ছশেয কাজটেয াশথ বন্ধ ু বযতায ভাজ জীফশনয ধভীয় 

বদকটে রক্ষয কযা মায়। 

★ বন্ধ ুবযতায ধভীয় বদক: 

বন্ধ ুবযতায ধভীয় বফশ্বা ম্পশকগ ুবনবদগষ্টবাশফ ফরা কটঠন। এটে এবয়ায প্রাচীন বযতা। বন্ধ ু

বযতায ধ্বিংাফশল লথশক জানা মায়, এযা বফববন্ন শুাবিয ভূবত গ ফাবনশয় ূজা কযশতা। এ লথশক 

ধাযণা কযা য়, এিাশন শুবত বশফয ূজা প্রচবরত বছর। তাযা প্রকৃবতয বফববন্ন উাদান মথা োছ, 

নদী, শু, া ইতযাবদয ূজা কযশতা। 



# উচ্চতয দক্ষতা: (ঘ) 

ুশিন দাশয লা বন্ধ ু বযতায অথ গননবতক ফযফিাযই প্রবতেবফ। আবভ এই ফিশফযয াশথ 

একভত।  

★ বন্ধ ুবযতায অথ গননবতক ফযফিা: বন্ধ ুবযতা একটে নেয বযতা। বন্ধ ুবযতায অথ গনীবত 

কৃবল  ফযফা ফাবণজযশক লকন্দ্র কশয েশ শঠবছর।  

এ ভশয় ধান, েভ, বযট্টা, োবর গিং,মফ ইতযাবদ অবধক বযভাশণ উৎাদশনয পশর এফ লফচা বফদ্ধক্রয 

জনয ফাজায ফা য ৃটষ্ট য়। বন্ধ ুবযতায বফববন্ন কৃবল নয বভয, লভশাশেবভয়া, এবয়ায 

ভগ্র অঞ্চর  চীশন লফচাবফদ্ধক্র কযা শতা। এছাা তাত বশল্পয বফকা  বন্ধ ুবযতায় রক্ষ কযা 

মায়। 

( বন্ধ ুবযতায বযচয় াঠয ফই লথশক শ বনশফ) 
 
 

g‡Wj cÖkœ t 3 
 

াঠ- ৪,৫,৬ প্রাচীন প্রস্তয মুে/ নফয প্রস্তয মুে। 

উদ্দীক: 

অন  বপাত দুই বাই একাদ লশ্রণীয ছাত্র। একবদন অন বপাতশক ফরর, " বপাত জাবন বৃথফীশত 

এক ভয় এভন একটে মুে বছর, লম মুশে প্রশতযকটে গ্রাভ স্বয়িংমূ্পণ গ বছর। অথ গাৎ জীফন ধাযশণয 

প্রশয়াজনীয় ভস্ত িাদয  উকযণ গ্রাশভয ভানুলজন বনশজযাই উৎাদন কযশতা। ল মুশেয ভানুল কৃবল 

আবফস্কাশযয ভশধয বদশয় িায়ী ফবত িান কশয প্রকৃবতশক ফশ আনশত ক্ষভ য়। 

# জ্ঞান: 

★ নফয প্রস্তয মুশে উৎাদশনয ভূর উকযণ বছর, জবভ। 

★ লরশয প্রচরন শুরু য়, ১৫০০ বিস্টূফ গাশে। 

# অনুধাফন: 

★ লরাঞ্জ মুে: 

াথশযয মুে  লর মুশেয ভধযফতী মুেশক ফরা য় লর মুে। বিস্টূফ গ প্রায় ৩০০০ অশে বনকে 

প্রাশচয লরাঞ্জ মুশেয ূচনা য়। লরাঞ্জ বদশয় অরিংকায, মন্ত্রাবত  অস্ত্র বতবয কযা শতা। 

লর আবফষ্কাশযয াশথ াশথ লর মুশেয শুরু শর লরাঞ্জ মুশেয অফান ঘশে। 

# প্রশয়াে-(ে) 

উদ্দীশকয অন নফয প্রস্তয মুশেয ফণ গনা বদশয়শছ। 

★ নফয প্রস্তয মুে: 

আভযা ভানুশলয াথয ফা প্রস্তয ফযফাশযয মুেশক প্রস্তয মুে ফবর। 

এই ভয় ধাতয  লমভন; তাভা, দস্তা, লর এশফয আবফষ্কায য়বন।  

প্রস্তয মুেশক আফায দুবাশে আশরাচনা কযা শয়শছ। মথা, প্রাচীন প্রস্তয মুে  নফয প্রস্তয মুে। 

নফয প্রস্তয মুে শরা াথয মুশেয লল অফিা । মিন ভানুল কৃবলকাজ কযশত বশিশছ। শুারন 

কযশত শুরু কশযশছ। এই ভয় কৃবল মন্ত্রাবত বতবয  ফযফাশযয পশর উৎাদন ফদৃ্ধি ায়। পশর 

ফাজায ফা শযয ৃটষ্ট য়। এ মুশেয ভানুশলয জীফন  জীবফকা দুশোই অগ্রেবত ফা উন্নবত রাব কশয। 

উদ্দীশক আশরাবচত এ মুেশক নফয প্রস্তয মুে ফরা য়। 

# উচ্চতয দক্ষতা: (ঘ) 

া, আবভ ভশন কবয, ফতগভান ভাজ  বযতায বফকাশ নফয প্রস্তয মুে ফা নশফারীয় বফপ্লশফয 

অফদান যশয়শছ। 

নফয প্রস্তয মুশেয ভানুশলয আবফষ্কায  অফদান: ( আশেয আশরাচনা লথশক  নফশারীয় বফপ্লফ 

লথশক আশরাচনা কশয এভশয়য আবফষ্কায  অফদান গুশরা ফযািযা কযশফ।) 
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াঠ- ১২,১৩- ভািানে। 

উদ্দীক: 

লরাকভান প্রবতফছয ফগুায় অফবিত া ুরতান ফরবি ভাবায়ায (য:) এয ভাজায যীপ দ্ধজয়াযত 

কশযন। এই ভাজায এরাকাশতই একভয় ফািংরাশদশয প্রাচীন একটে বযতা েশ শঠবছর। কযশতায়া 

নদীয তীশয অফবিত ল বযতায প্রধান নেশয থাকশতন নযবত যশুযাভ। া ুরতান ফরবি তাশক 

যাদ্ধজত কশয ইরাশভয তাকা উশত্তারন কশযন। 

# জ্ঞান: 

★ প্রথভ ভুদ্রায প্রচরন য়, এবয়া ভাইনশয। 

★ উয়াযী ফশেশ্বশযয প্রাচীন নাভ বছর লানাো।  

★ ভািানেশয আশযক নাভ ুন্ড্রনেয  ুন্ড্রফধ গন। 

★ উভাশদশয ফশচশয় ফ লফি বফায শরা লাভুয বফায ফা াাুয লফি বফায। 

★ ভািানেশয লল নযবত, যশুযাভ। 

# অনুধাফন: 

★ প্রস্তয মুে: 

ভানুল লম মুশে াথয ফা প্রস্তয ফযফায কশযশছ। অনয লকান ধাতয  লমভন, তাভা লরাা আবফষ্কায য়বন। 

ল ভশয়য মুেশক প্রস্তয মুে ফরা য়। 

এটে দুটে প্রকাশয আশরাচনা কযা য়। ১. প্রাচীন প্রস্তয মুে ২. নফয প্রস্তয মুে। 

প্রাচীন প্রস্তয মুেশক আফায বতনটে বাশে আশরাচনা কযা শয়শছ। ১. বনম্ন প্রাচীন প্রস্তয মুে ২. ভধয 

প্রাচীন প্রস্তয মুে ৩. নফয প্রাচীন প্রস্তয মুে।  

প্রাচীন প্রস্তয মুশে ভানুল িাদয উৎাদন না কশয ফযিং িাদয িংগ্র কশয মামাফয জীফন মান 

কযশতা। নফয প্রস্তয মুশে ভানুল শুারন  িাদয উৎাদন কশয ফাবঘয বনভ গাণ কশয িায়ী ফফা 

শুরু কশয। 

# প্রশয়াে: (ে) 

উদ্দীক িাযা লম বযতায ইবঙ্গত লদয়া শয়শছ তা শরা ভািানে । ( ভািানে ম্পশকগ বফববন্ন 

তথয াঠয ফই লথশক বনশফ।) 

# উচ্চতয দক্ষতা: (ঘ) 

★ ভািানে বযতায ভাজ ঐবতাবক গুরুত্ব: 

প্রাচীন কর বযতা আভাশদয ূফ গুরুলশদয জীফন  জীবফকায বফববন্ন ইবতা, িংগ্রাভ ম্পশকগ 

জানশত ায়তা কশয। 

লকান ভানুল ফা জাবত একো ভশয় বৃথফীশত এশ ফ বতবয কশয ফা আবফষ্কায কশয এভনো নয়। 

ফযিং ূফ গুরুলশদয কাছ লথশক লনয়া বফববন্ন বক্ষা, মন্ত্রাবত  করাশকর কাশজ রাবেশয় ভাজ  

জীফনশক বযচাবরত কশয। এফিং বনশজশদয জ্ঞান  ফুদ্ধি িাটেশয় নতযন নতযন আবফষ্কায কশয। 

এবকবাশফ ভািানে বযতায ধ্বিংাফশল অধযয়ন কশয আজশকয প্রজশেয ফাই আভাশদয 

ূফ গুরুলশদয জীফন  জীবফকা ম্পশকগ জানশত ক্ষভ শে। তাশদয উৎাদন লকর  বনভ গাণ 

লকর লদশি বনজশদয জ্ঞান  অববজ্ঞতা ফদৃ্ধি কযশত াযশফ। এবকাশথ বনশজশদযশক িংগ্রাভ  

আবফষ্কাশযয ভধয বদশয় আশযা লফব উন্নত কযায অনুশপ্রযণা রাব কযশফ। 

অতএফ উবিবিত আশরাচনা লথশক ফরা মায়, ভািানে বযতায ভাজ  ঐবতাবক গুরুত্ব 

অশনক। 
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াঠ- ১০,১১,১৪-১৭ উয়াযী ফশেশ্বয, াাুয, ভয়নাভবত। 

উদ্দীক: 

বভবথরা ভাশয়য াশথ তায নানায ফাবশত লফাশত মায়। 

াশই একটে ঐবতাবক নেযী। লমিাশন প্রবতবদন অশনক লরাক লদিায জনয বব কশয। বভবথরা জানশত 

াশয এটে েতগ ফবত  বযতায বনদ গন বশশফ ুবযবচত। 

# জ্ঞান: 

★ রাঙর আবফষ্কায য়, প্রস্তয মুশে ভতান্তশয প্রাচীন প্রস্তয মুশেয লল বদশক। 

★ ারফন বফায  কুটেরা লভাা, আনে বফায, ভয়নাভবতশত অফবিত। 

# অনুধাফন: 

ভয়নাভবত: এটে কুবভিা লজরায কুবভিা শযয দ্ধিশভ অফবিত। লফি বফাশযয জনয এই বযতা 

ুবযবচত। এিাশন ারফন বফায, আনে বফায, কুটেরা লভাা এফ ঐবতাবক িানায 

ধ্বিংাফশল যশয়শছ। এটে বছর লফি ববকু্ষশদয বফায  ধভ গশকন্দ্র। 

(াঠয ফইশয় ুেয আশরাচনা আশছ। অন্তত ৫/৭ তথয আরাদা ফাশকয বরিশফ) 

★ াাুয: উশয আশরাচনা কযা শয়শছ। ( াঠযফই লথশক অন্তত ৭/৮ তথয বনশয় িংশক্ষশ 

আশরাচনা কশযা) 

# প্রশয়াে:(ে) 

উয়াযী ফশেশ্বয ( েতগ ফবত):  

উয়াযী ফশেশ্বয নযবিংদী লজরায লফরাফ উশজরায় উয়াযী  ফশেশ্বয নাভক দুটে গ্রাশভ অফবিত। 

এটেই এশদশয প্রাচীন বযতা লমিাশন ভানুল েতগ ফবত েশ তয শরবছর। এটে এবক াশথ একটে দেূ গ 

ফবত বছর। ( এিাশন বক আবফষ্কায শয়শছ তায িংবক্ষপ্ত তাবরকা বতবয কযশফ। 

নেযটে ুযাতন রহ্মুত্র নশদয তীশয অফবিত বছর ফশর বাযশতয আাশভয াশথ  এবক াশথ 

দবক্ষণ ূফ গ এবয়ায াশথ ফাবণদ্ধজযক লমাোশমাে বছর ফশর জানা মায়। 

# উচ্চতয দক্ষতা: 

★ উয়াযী ফশেশ্বয বযতায ঐবতাবক গুরুত্ব:  

উশয আশেয প্রশে এবক যকভ একো উত্তয াদ্ধজশয় লরিা শয়শছ। উি উত্তশযয াশথ বভবরশয় 

উয়াযী ফশেশ্বয বযতায গুরুত্ব বরিশফ। 


