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মডেল অ্যা ক্টিক্টিটি িাস্ক ২০২১ অ্ডিাবর 

দশম শ্রেণী | ইক্টিহাস |পািট - ৭ 

১. ‘ক’ স্তডের সাডে ‘খ’ স্তে শ্রমলাও : 

উঃ- 

ক - স্তে ‘খ’ স্তে 

১.১ ক্যালক্াটা সু্কল বুক্ সসাসাইটট। খ) ১৮১৭ খ্রি: 

১.২ ক্লক্াতা খ্রবশ্বখ্রবদ্যালয় ঘ) ১৮৫৭ খ্রি: 

১.৩ এখ্রিয়াটটক্ সসাসাইটট ক্) ১৭৮৪ খ্রি 

১.৪ বসু খ্রবজ্ঞান মন্দির গ) ১৯১৭ খ্রি: 

  

২. সটিক িেয ক্টদড়ে নীডের ছকটি পূরণ কডরা: 

উঃ- 

প্রক্টিষ্ঠান প্রক্টিষ্ঠািা 

প্রক্টিষ্ঠার উডেশয (একটি 

বাডকয) 

সবঙ্গল সটক্খ্রনক্াল 

ইন্সটটটটউট তারক্ানাথ পাখ্রলত 

স্বদদ্িী ও বয়ক্ট আদিালদনর 

পটভূখ্রমক্ায় সদ্িীয় উদদ্যাদগ 

ক্াখ্ররগখ্রর খ্রিক্ষা ও খ্রবজ্ঞান 

সেতনার প্রসার ঘটাদনার 

উদেদিয। 

বসু খ্রবজ্ঞান মন্দির আোর্ য জগদ্ীিেন্দ্র বসু 

খ্রবজ্ঞাদনর সমৌখ্রলক্ গদবষণা 

প্রধানত, জীব এবং জড় 

বস্তুগুখ্রলর খ্রবখ্রভন্ন খ্রবষদয় 

গদবষণা ক্রা খ্রিল এর অনযতম 

উদেিয। 

ইন্দিয়ান অযাদসাখ্রসদয়িন ফর 

দ্য ক্াখ্রিদভিন অব সাদয়ন্স ডঃ মদেন্দ্রলাল সরক্ার। 

খ্রবশুদ্ধ খ্রবজ্ঞাদনর খ্রবখ্রভন্ন 

িাখায় সমৌখ্রলক্ গদবষণা ও 



েেযার উদেদিয এটট প্রখ্রতষ্ঠা 

ক্রা েয়। 

জাতীয় খ্রিক্ষা পখ্ররষদ্ সদতযন্দ্রনাথ ঠাকু্র। 

বঙ্গভঙ্গখ্রবদরাধী স্বদদ্খ্রি ও 

বয়ক্ট আদিালদন খ্রবদদ্খ্রি 

খ্রিক্ষাদক্ বয়ক্ট ক্দর জাতীয় 

আদ্দি য খ্রিক্ষাবযবস্থা গদড় 

সতালার জনয  জাতীয় খ্রিক্ষা 

পখ্ররষদ্ প্রখ্রতষ্ঠা ক্রা েয়। 

  

৩. দটুি বা ক্টিনটি বাডকয উত্তর দাও : 

৩.১ উডপন্দ্রক্টকডশার রা়েডেৌধুরী শ্রকন স্মরণী়ে? 

উঃ- উদপন্দ্রখ্রক্দিার রায়দেৌধুরী খ্রিদলন এক্াধাদর খ্রবখযাত খ্রিশুসাখ্রেখ্রতযক্, অঙ্কনখ্রিল্পী, সবোলাবাদ্ক্, 

সুরক্ার, অনযখ্রদ্দক্ খ্রতখ্রন খ্রিদলন এক্জন মুদ্রণক্ার। খ্রতখ্রন বাংলায় ‘োফদটান’ পদ্ধখ্রত, ‘রটিন ব্লক্’-

এর সূেনা ক্দরখ্রিদলন এবং ন্দিন অযাডজাস্টার র্ন্ত্র, ডায়াফম য খ্রসদস্টম প্রভৃখ্রত বযবোর ক্দর সস র্ুদগও 

রং সবরদির িখ্রব িাপার বযবস্থা ক্দরন। এর ফদল মুদ্রণ খ্রিদল্প অভূতপূব য উন্নখ্রত পখ্ররলখ্রক্ষত েয়। তাই 

িাপাখানার জগদত খ্রতখ্রন আজও খ্রেরস্মরণীয় েদয় রদয়দিন। 

৩.২ কাডক ‘বাাংলার মুদ্রণক্টশডের জনক’ বলা হ়ে এবাং শ্রকন? 

উঃ- ‘বাংলা েলনিীল’ বা ‘মুদভবল বাংলা’ েরফ খ্রনম যাতা প্রােযবাদ্ী পন্দিত োল যস উইলখ্রক্নসদক্ 

‘বাংলার মুদ্রণখ্রিদল্পর জনক্’ বলা েয়। 

কারণঃ-১৪৫৫ খ্রিস্টাদে জাম যাখ্রনর গুদটনবাগ য ‘েলনিীল’ বা ‘মুদভবল’ মুদ্রাক্ষর ততখ্রর ক্দর 

ইউদরাদপর মুদ্রণ সক্ষদে এক্ তবপ্লখ্রবক্ পখ্ররবতযন এদনখ্রিদলন। অনুরূপভাদব, োল যস উইলখ্রক্নসও 

ভারদত েলনিীল বাংলা েরফ বা মুদ্রাক্ষর ততখ্রর ক্দর বাংলা ভাষার খ্রবক্াদি অনবদ্য অবদ্ান রাদখন। 

তাই তাদক্ বাংলার গুদটনবাগ য বলা েয়। 

৪. সাি-আিটি বাডকয উত্তর দাও : 

ছাপাবই-এর সাডে ক্টশক্ষাক্টবস্তাডরর সম্পকট আডলােনা কর। 

উঃ- িূক্টমকা:-অষ্টাদ্ি িতদক্র সিষভাদগ ও উখ্রনি িতদক্র প্রথমভাদগ বাংলা তথা ভারদত বহু 

িাপাখানা স্থাখ্রপত েয়।এরই ফলশ্রুখ্রতদত খ্রিক্ষার বযাপক্ খ্রবস্তার ঘদট। সসই খ্রদ্ক্ সথদক্ িাপা বই-এর 

সদঙ্গ খ্রিক্ষা খ্রবস্তাদরর সম্পক্য খ্রিল গুরুত্বপূণ য। 

পািয পুস্তক:- উখ্রনি িতদক্ প্রথদম খ্রিস্টান খ্রমিনাখ্ররদদ্র উদদ্যাদগর পদর সরক্াখ্রর ও বযন্দিগত 

উদদ্যাদগ বহু খ্রিক্ষাপ্রখ্রতষ্ঠান গদড় ওদঠ। িাপাখানাগুখ্রলদত এই সমস্ত খ্রিক্ষাপ্রখ্রতষ্ঠাদনর প্রদয়াজনীয় 



খ্রবষয় সর্মন সাখ্রেতয, গখ্রণত, খ্রবজ্ঞান, ইখ্রতোস, ভূদগাল প্রভৃখ্রত িাপা েদত থাদক্। ফদল সেদজ ও 

সুলদভ সুির সুির িাপা বই গ্রামগদে সপৌদি র্ায়। মাতৃভাষায় িাপা বই সেজলভয েওয়ায় 

বাংলাদদ্দি আধুখ্রনক্ খ্রিক্ষারও বযাপক্ খ্রবস্তার ঘদট। 

সাক্টব টক গণক্টশক্ষার ক্টবস্তার:- শুধুমাে সু্কল-ক্দলদজর পাঠযপুস্তক্ নয়, এর পািাপাখ্রি খ্রবখ্রভন্ন ধমীয় 

গ্রন্থ সর্মন বাইদবদলর অনুবাদ্, রামায়ণ, মোভারত, খ্রেদতাপদদ্ি ও খ্রবখ্রভন্ন গদবষণাপে, বাংলা ও 

ইংদরন্দজদত প্রক্াখ্রিত সংবাদ্পে ও সামখ্রয়ক্ পে সতমখ্রন সমাোরদ্প যণ”, “খ্রেখ্রক্ জ সগদজট’, ‘সংবাদ্ 

প্রভাক্র”, “খ্রদ্গদ্ি যন প্রভৃখ্রত প্রক্াখ্রিত েয়। এরই ফলশ্রুখ্রতদত বাংলায় গণখ্রিক্ষার বযাপক্ খ্রবস্তার 

ঘদট। 

ক্টশশু ক্টশক্ষার ক্টবস্তার :- খ্রিশু খ্রিক্ষার খ্রবস্তাদর িাপা বইদয়র গুরুত্ব অপখ্ররসীম। মুদ্রণর্দন্ত্রর 

খ্রবস্তাদরর ফদল িাপা অক্ষর, িখ্রব, মানখ্রেে, নক্িা ইতযাখ্রদ্র বযবোর খ্রিশু খ্রিক্ষাথীদদ্র খ্রিক্ষালাদভ 

উৎসােী ক্দর সতাদল। এদক্ষদে মদ্নদমােন তক্যালঙ্কার এর ক্খ্রবতা ‘পাখী সব ক্দর রব রাখ্রত 

সপাোইল' আজও সমান জনখ্রপ্রয়। 

৪)সরকাক্টর ও শ্রবসরকাক্টর উৎসাহ দান : িাপাখানার প্রসাদরর ফদল সদ্িীয় ভাষায় খ্রিক্ষাদ্াদন 

সরক্াখ্রর ও সবসরক্াখ্রর উদদ্যাগও বৃন্দদ্ধ পায়। এদক্ষদে সফাটয উইখ্রলয়াম ক্দলজ (১৮০০ খ্রিঃ), 

শ্রীরামপুর বযাপটটস্ট খ্রমিনাখ্রর সসাসাইটট' (১৮০০ খ্রিঃ), ক্যালক্াটা সু্কল বুক্ সসাসাইটট' (১৮১৭ খ্রিঃ), 

'ক্যালক্াটা সু্কল সসাসাইটট' (১৮১৮ খ্রিঃ),ক্যালক্াটা ন্দিশ্চান ট্রাস্ট অযাি বুক্ সসাসাইটট' (১৮২৩ খ্রিঃ), 

ক্যালক্াটা ন্দিশ্চান সু্কলবুক্ সসাসাইটট' (১৮৩৯ খ্রিঃ), 'ভান যাকু্লার খ্রলটাদরোর সসাসাইটট' (১৮৫০ খ্রিঃ) 

প্রভৃখ্রত প্রখ্রতষ্ঠান খ্রবখ্রভন্ন পুস্তক্ রেনা ও সরবরাে ক্দর খ্রিক্ষার প্রসাদর সোয়তা ক্দর। 

উপসাংহার:-বাংলাদদ্দি িাপাখানার খ্রবস্তাদরর সদঙ্গ খ্রিক্ষারও খ্রবস্তার ঘটদত থাদক্। ফদল এদদ্দি 

নবজাগরদণর পথ প্রিস্ত েয়। 

 


