
 
 

 

 

  

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট (হাই সু্কল) 

স্টিষয় ইস্টিহাস  

শ্রশ্রস্টি-দশম 

পঞ্চম অধ্যায় - স্টিকল্প স্টিন্তা ও উদদযাগ (উস্টনশ শিদকর মধ্যভাগ শ্রেদক স্টিশ 

     শিদকর প্রেম ভাগ পর্যন্ত)- বিস্টশষ্ট্য ও পর্য াদলািনা। 

যেক োন যেশ অথবো জোতির সোমতি  উন্নতির ও তব োকশর জনয তশক্ষো, তশল্প ও প্রেুতির গুরুত্ব অনস্বী োেয। তশক্ষো মোনুষক  যেিনো েোন  কর, তবজ্ঞোন িোক   কর যিোকে 

েুতিবোেী এবং প্রেুতি িোক  েোন  কর স্বযংসমূ্পর্যিো। ঊনতবংশ ও তবংশ শিোব্দীর ভোরকি তিটিশ সর োর তশক্ষো, সমোজ ও অথযননতি  যক্ষকে যে স ে সংস্কোর সোধন  কর, 

িোর উকেশয তিে তিটিশ ঔপতনকবতশ  স্বোথয েতরিোথয  রো, ভোরিবকষযর  েযোর্ সোধন নয। িো সকেও এইসব ইউকরোপীয উকেযোগ ভোরিীযকের মকধয উেীপনোর সঞ্চোর  কর। 

ভোরিীয তেন্তোতবেরো িোকের তনজস্ব প্রকযোজকন জন তশক্ষোর তবস্তোর, তবজ্ঞোন ও প্রেুতিগি উন্নতি এবং অথযননতি  স্বযংসমূ্পর্যিোর উকেযোগ িহর্  করন। এই প্রবর্িোক  

ঔপতনকবতশ  যশোষকর্র তবরুকে সঙ্ঘবেিোর পকরোক্ষ রূপ বো তব ল্প তেন্তো ও উকেযোগ বেো যেকি পোকর। 

 

বাাংলায় ছাপাখানার ববকাশ 

ছাপা বইযয়র সযে 
বশক্ষা ববস্তাযরর সম্বন্ধ 

ছাপাখানার বযবসাবয়ক 
উয্যাগ 

শ্রীরামপরু বমশন 
প্রেযসর  অব্ান 

বশশু বশক্ষা ও জনবশক্ষার 
েসাযর ছাপাখানা 

প্রজমস অগাস্টাস বিবক 

চাললস উইলবকন্স 

গোবকযশার ভট্টাচার্ল 

ঈশ্বরচন্দ্র বব্যাসাগর 

উযপন্দ্রবকযশার রায়যচৌধরুী 

বাাংলায় ববজ্ঞান বশক্ষার ববকাশ 

ইবিয়ান অযাযসাবসযয়শন ফর ্য 
কালটিযভশন অফ সাযয়ন্স 

কলকাতা ববজ্ঞান কযলজ 

বসু ববজ্ঞান মবির 

 

বাাংলায় কাবরগবর বশক্ষার ববকাশ 

জাতীয় বশক্ষা পবরষ্ 

প্রবেল প্রেকবনকযাল ইনবস্টটিউে 

ঔপবনযববশক বশক্ষার সমাযলাচনা 

েকৃবত, মানুষ ও বশক্ষার সমন্বয় ববষযয় 
রবীন্দ্রনাযের বচন্তা 

রবীন্দ্রনাে ঠাকুযরর শাবন্তবনযকতন ভাবনা ও 
ববশ্বভারতীর উয্যাগ 

ভারতীয়য্র ববকল্প বচন্তা বা উয্যাগ। 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িাাংলায় ছাপাখানার স্টিকাশ। 

 ১৫৫৬ তিস্টোকব্দ ভোরকি সবযপ্রথম যপোিুয তগজরো যগোযোয আধুতন  মুদ্রর্ েন্ত্র প্রতিষ্ঠো  কর।  

 ১৭৭৭ তিস্টোকব্দ যজমস অগোস্টোস তহত   ে োিোয িোপোখোনো প্রতিষ্ঠো  করন। তহত র িোপোখোনোয ইস্ট ইতিযো য োম্পোতনর তমতেটোতর তবে, ভোিোর 

ফময, সোমতর  বোতহনীর তবধোন প্রভৃতি িোপো হকি থোক ।  

 ১৭৮০ তিস্টোকব্দ ভোরি িথো েতক্ষর্ এতশযোর প্রথম সোপ্তোতহ  সংবোেপে  ‘শ্রিঙ্গল শ্রগদেট’  তহত র িোপোখোনো  যথক  িোপো হয ।   

 ১৭৭৮ তিস্টোকব্দ জন অযোনু্ড্রজ (েোেযস উইেত ন্স ও পঞ্চোনন  ময োর এর সহকেোতগিোয) হুগতের েুুঁ েুডোয িোপোখোনো প্রতিষ্ঠো  করন। এই িোপোখোনো 

যথক ই নযোথোতনকযে িোতস হোকেে রতেি ‘এ গ্রামার অফ দয শ্রিঙ্গল লযাঙু্গদয়ে’ িন্থটি প্রথম বোংেো হরকফ মুতদ্রি হয।  

 ১৭৮১ তিস্টোকব্দ েোেযস উইেত ন্স প্রতিতষ্ঠি  ে োিোয ‘অনাদরিল শ্রকাম্পাস্টনে শ্রপ্রস’ (অষ্টোেশ শিক র  ে োিোর বৃহত্তম িোপোখোনো) যথক   

এতশযোটি  যসোসোইটির পতে ো- ‘এস্টশয়াটিক স্টরসাদিয স’, উইতেযোম যজোন্স অনূতেি  োতেেোকসর ‘ঋিুসাংহার’ এবং বহু সোপ্তোতহ  ও মোতস  পতে ো  

িোপো হকি থোক । 

 ১৮৪৭ তিস্টোকব্দ রাংপুদর প্রথম পূবযবকের  িোপোখোনো প্রতিতষ্ঠি হয।  

 ১৮৫৬ তিস্টোকব্দ ঢাকা শ্রপ্রস প্রতিতষ্ঠি হয। 

 এই প্রসকে উকেখকেোগয েোেযস উইেত ন্স সবযপ্রথম বোংেো অক্ষকরর টোইপ তিতর  করন। পঞ্চোনন  ময োর িোক  আরও উন্নি ও মোতজয ি  করন। 

সুকরশ েন্দ্র মজুমেোর আকরো উন্নি বোংেো অক্ষকরর টোইপ – ‘লাইদনা টাইপ’ তিতর  করন।  

 

শ্রীরামপুর স্টমশন শ্রপ্রস 

১৮০০ তিস্টোকব্দ শ্রীরোমপুর বযোতিস্ট তমশকনর তমশনোতর উইতেযোম য তর ‘শ্রীরোমপুর 

তমশন যপ্রস’ প্রতিষ্ঠো  করন। পরবিী োকে এই িোপোখোনো এতশযোর সবযবৃহৎ ও তবকের 

অনযিম যেষ্ঠ িোপোখোনো তহকসকব খযোতি েোভ  কর।  

প্রকাস্টশি উদেখদর্াগয গ্রন্থ ঃ -  তবতভন্ন ভোষোয বোইকবে, রোমোযর্, মহোভোরি 

প্রভৃতির অনুবোে, উইতেযোম য তরর ‘ইতিহোসমোেো’, রোমরোম বসুর ‘প্রিোপোতেিয 

েতরে’ প্রভৃতি। 

প্রকাস্টশি সাংিাদপত্র ঃ - মোশযমযোন সম্পোতেি মোতস  ‘তেগেশযন’ (১৮১৮ তিস্টোব্দ) 

ও সোপ্তোতহ  ‘সমোেোর েপযর্’ (১৮১৮ তিস্টোব্দ), গেোত কশোর ভট্টোেোেয সম্পোতেি 

‘যবেে যগকজটি’ (১৮১৮ তিস্টোব্দ), ভবোনীেরর্ বক্যোপোধযোয সম্পোতেি ‘সমোেোর 

েতন্দ্র ো’         (১৮২২ তিস্টোব্দ), ঈেরেন্দ্র গুপ্ত সম্পোতেি ‘সংবোে প্রভো র'’ (১৮৩১ 

তিস্টোব্দ), মহতষয যেকবন্দ্রনোথ ঠোকুর সম্পোতেি ‘িেকবোতধনী’ (১৮৪৩ তিস্টোব্দ) 

প্রভৃতি। 

প্রকাস্টশি পাঠ্যপুস্তক ঃ - ১৮০০ তিস্টোকব্দ ের্য  ওকযকেসতে  প্রতিতষ্ঠি যফোটয  

উইতেযোম  কেজ,  ১৮১৭ তিস্টোকব্দ যর্তভর্ যহযোর প্রতিতষ্ঠি ‘ যোে োটো সু্কে বু  

যসোসোইটি’ ও ১৮১৮ তিস্টোকব্দ ‘ যোে োটো সু্কে যসোসোইটি’ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠোনগুতে 

শ্রীরোমপুর তমশন যপ্রস যথক  হোজোর হোজোর  কেজ ও সু্কে পোঠয বই িোপোকি থোক । 

 

স্টশশু স্টশক্ষা ও েন স্টশক্ষার প্রসার। 

উদেখদর্াগয স্টশশুপাঠ্য গ্রন্থ ঃ - মেনকমোহন ি য োেঙ্কোর রতেি 

‘তশশুতশক্ষো’ (১৮৪৯ তিস্টোব্দ)  

রোমসু্র বসো  রতেি ‘বোেযতশক্ষো’ (১৮৭৭ তিস্টোব্দ)  

রবীন্দ্রনোথ ঠোকুর রতেি ‘সহজ পোঠ’।   

 

অনযানয পাঠ্যগ্রন্থ  ঃ - যগোতব্প্রসোে েোস রতেি ‘বযো রর্ সোর’ 

(১৮৫৯ তিস্টোব্দ)।  

প্রোর্েোে েক্রবিী রতেি ‘অঙ্ককবোধ’ (১৮৬৬ তিস্টোব্দ)।  

য েোকরের েক্রবিী রতেি ‘বোেোেোর ইতিহোস’।  

আন্ত কশোর যসন  রতেি ‘অকথযর সোথয িো’  (১৮৬৮ তিস্টোব্দ)। 

েীননোথ যসন রতেি ‘বোংেোকেশ ও আসোকমর  সংতক্ষপ্ত তববরর্’ 

প্রভৃতি িকন্থর মুদ্রকর্র মধয তেকয তশশু তশক্ষো ও জন তশক্ষোর প্রসোর 

ঘটে । 

 

 

ছাপা িইদয়র সদঙ্গ স্টশক্ষা স্টিস্তাদরর সম্বন্ধ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছাপাখানার  িযিসাস্টয়ক  উদদযাগ 

 গঙ্গাস্টকদশার ভট্টািার্য  

গঙ্গাস্টকদশার ভট্টািার্য   স্টছদলন প্রথম বোঙোতে প্র োশ  ও পুস্ত  

তবকক্রিো। শ্রীরোমপুর বযোতিস্ট তমশন যপ্রকসর  কম্পোতজটর রূকপ 

 মযজীবন শুরু। মিোননক যর  োরকর্ শ্রীরোমপুর তমশন যপ্রস িযোগ 

 কর  ে োিোয আগমন।  

 ১৮১৮ তিস্টোকব্দ হরেন্দ্র রোকযর সকে যেৌথভোকব  ে োিোর 

যেোরবোগোন তিকট ‘বোেোে যগকজটি যপ্রস’ স্থোপন । 

 ১৮১৮ তিস্টোকব্দ “বোেোে যগকজটি” নোম  সংবোেপকে প্র োশ। 
গেোত কশোর ভট্টোেোেযই প্রথম সতেে বোংেো বই ভোরিেকন্দ্রর 

‘অন্নেোমেে’ প্র োশ  করন। এই বইকযর িতব এুঁক তিকেন তশল্পী 

রোমেোুঁ ে রোয। 

 

ঈশ্বরিন্দ্র স্টিদযাসাগর 

 ১৮৪৭ তিস্টোকব্দ  ে োিোর ৬২নং আমহোস্টয  

তিকট ঈেরেন্দ্র তবেযোসোগর ও মেনকমোহন 

ি য োেঙ্কোকরর যেৌথ উকেযোকগ গকড ওকঠ ‘সংসৃ্কি 

েন্ত্র’ নোম  যপ্রস। 

 ১৮৫৫ তিস্টোকব্দ এই িোপোখোনো যথক ই ঈেরেন্দ্র 

তবেযোসোগর রতেি ‘বর্যপতরেয’ এবং অনযোনয িন্থ 

প্র োতশি হয।  
 ১৮৫৬ তিস্টোকব্দ বর্যপতরেকযর         ৫০ হোজোর 

 তপ তবতক্র হয।  

 

উদপন্দ্রস্টকদশার রায়দিৌধু্রী 

বোংেো মুদ্রর্ তশকল্পর ইতিহোকস সবযোকপক্ষো উকেখকেোগয নোম উকপন্দ্রত কশোর রোযকেৌধুরী।  

 ১৮৮৫ তিস্টোকব্দ তিতন  ে োিোয ৩৮/১ তশবনোরোযর্ েোস যেকন এ টি িোপোখোনো প্রতিষ্ঠো  করন।  

 ১৮৯৫ তিস্টোকব্দ এর নোম রর্ হয ‘ইউ রোয অযোি সন্স’। এই িোপোখোনো যথক ই ভোরকি প্রথম 
‘প্রকসস তপ্রতটং’ তশকল্পর তব োশ শুরু হয। উকপন্দ্রত কশোর রোযকেৌধুরী ‘হোফকটোন  োেোর ব্ল ’ তিতরর সূে 

ও মুদ্রকর্র নোনো েন্ত্রপোতি আতবষ্কোর  করন।  

 ১৯১২ তিস্টোকব্দ আধুতন  ফকটোিোতফ ও মুদ্রর্ তশল্প সম্পক য  উচ্চ তশক্ষো েোকভর জনয পুে সুকুমোর 

রোযক  তিতন ইংেযোকি পোঠোন। ‘ইউ রোয এি সন্স’ যথক  ‘টুনটুতনর বই’, ‘যিকেকের মহোভোরি’, 

‘গুপী গোইন বোঘো বোইন’, ‘আকবোে িোকবোে’ প্রভৃতি নোনো িন্থ প্র োতশি হয।  

 ১৯১৩ তিস্টোকব্দ যিোটকের জনয প্রথম রতঙন সতেে পতে ো ‘সক্শ’ প্র োতশি হয। 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িাাংলায় স্টিজ্ঞান স্টশক্ষার স্টিকাশ 

 

কলকািা স্টিজ্ঞান কদলে 

 

প্রস্টিষ্ঠা - ১৯১৪ তিষ্টোকব্দর ২৭ মোেয  তবতশষ্ট আইনজীবী সযোর 

িোর নোথ পোতেি এবং সযোর রোসতবহোরী যঘোষ এর 

সহকেোতগিোয  ে োিো তবেতবেযোেকযর উপোেোেয সযোর 

আশুকিোষ মুকখোপোধযোয  ে োিো তবজ্ঞোন  কেজ প্রতিষ্ঠো 

 করন। 

উদেশয – তবজ্ঞোন েেয ো এবং প্রেুতি ও  োতরগতর তশক্ষোর 

তব োশ। 

উদেখদর্াগয স্টশক্ষক - আেোেয প্রফুে েন্দ্র রোয, সযোর 

েন্দ্রকশখর যভঙ্কট রমন, তশতশর কুমোর তমে।  

 আেোেয প্রফুে েন্দ্র রোয যবেে য তম যোেস প্রতিষ্ঠো 

 করন।  

উদেখদর্াগয স্টশক্ষােী - তবজ্ঞোনী সকিযন্দ্রনোথ বসু, যমঘনোে 

সোহো, জ্ঞোনেন্দ্র যঘোষ, জ্ঞোকনন্দ্রনোথ মুকখোপোধযোয প্রমুখ। 

 

িসু স্টিজ্ঞান মস্টির 

প্রস্টিষ্ঠা – ১৯১৭ তিস্টোকব্দর ৩০ নকভম্বর তবজ্ঞোনী জগেীশেন্দ্র বসু  ে োিোর ফেিোয ‘িসু স্টিজ্ঞান মস্টির’ প্রতিষ্ঠো  করন। 

উদেশয – তবজ্ঞোকনর তবতভন্ন শোখোয যমৌতে  গকবষর্ো। 

অিদান - এখোন যথক ই গকবষর্ো  কর জগেীশেন্দ্র বসু ‘শ্রিিার িািয ার সূত্র’ আতবষ্কোর  করন। এিোডোও তিতন ‘শ্রকদস্কাগ্রাফ’ 

েকন্ত্রর আতবষ্কোকরর দ্বোরো উতিকের প্রোর্ ও অনুভূতি শতির প্রমোর্ যেন। 

 বোংেো ভোষোয যেখো জগেীশেন্দ্র বসুর তবজ্ঞোন তবষয  উকেখকেোগয িন্থটি হে - ‘অিযক্ত’। 

 

ইস্টিয়ান অযাদসাস্টসদয়শন ফর দয কালটিদভশন অফ সাদয়ন্স  

 

প্রস্টিষ্ঠা - ১৮৩৬ তিস্টোকব্দর ২৯ জুেোই তবজ্ঞোকনর অধযোপ  

ফোেোর ইউতজন েোুঁ কফোর সহকেোতগিোয তবখযোি তেত ৎস  র্ক্টর 

মকহন্দ্রেোে সর োর  ে োিোর বউবোজোর তিকট ‘ইতিযোন 

অযোকসোতসকযশন ফর েয  োেটিকভশন অফ সোকযন্স’ (IACS) 

প্রতিষ্ঠো  করন। 

প্রেম অস্টধ্কিয া - পযোরীকমোহন মুকখোপোধযোয। 

উদেশয - পেোথযতবেযো ও রসোযন তবভোকগর তবতভন্ন শোখোয 

তনযতমি গকবষর্ো।  

প্রকাস্টশি পস্টত্রকা - ইতিযোন জোনযোে অফ তফতজক্স। 

উদেখদর্াগয গদিষক - জগেীশেন্দ্র বসু, আশুকিোষ 

মুকখোপোধযোয, েুতনেোে বসু, েন্দ্রকশখর যভঙ্কট রমন, সুিহ্মর্যম 

েন্দ্রকশখর, যমঘনোে সোহো । 

কৃস্টিত্ব - ১৯৩০ তিস্টোকব্দ তবজ্ঞোনী েন্দ্রকশখর যভঙ্কট রমন িোুঁ র  

তবখযোি ‘রমন একফক্ট’ আতবষ্কোকরর জনয পেোথযতবেযোয যনোকবে 

পুরস্কোর পোন। 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িাাংলায় কাস্টরগস্টর স্টশক্ষার স্টিকাশ 

 

োিীয় স্টশক্ষা পস্টরষদ 

 

প্রস্টিষ্ঠা – ১৯০৬ তিস্টোকব্দর ১১ মোেয  সকিযন্দ্রনোথ 

ঠোকুকরর সভোপতিকত্ব ৯২ জন সেসয তনকয জোিীয তশক্ষো 

পতরষে প্রতিতষ্ঠি হয।  

 

প্রেম সম্পাদক  - রাসস্টিহারী শ্র াষ।  

প্রসন্নকুমোর ঠোকুর সবয প্রথম ‘োিীয় স্টশক্ষা’  থোটি 

বযবহোর  করন।  

 

উদেশয–(১) জোিীয আেশয অনুসোকর        সোতহিয, 

তবজ্ঞোন ও  োতরগতর তশক্ষো েোন  রো। 

 

(২) তশক্ষোথীকের মকধয যেশ যসবোর মকনোভোব 

জোতগকয যিোেো। 

 

(৩) তনতি  তশক্ষো েোন  রো। 

 

(৪) মোিৃভোষোর মোধযকম তশক্ষোর প্রসোর ঘটোকনো। 

 

উদেখদর্াগয সদসয ঃ  রবীন্দ্রনোথ ঠোকুর, অরতব্ যঘোষ, 

রোজো সুকবোধেন্দ্র মতে , গুরুেোস বক্যোপোধযোয, হীকরন্দ্রনোথ 

েত্ত, িকজন্দ্রত কশোর রোয যেৌধুরী প্রমুখ।  

 

শ্রিঙ্গল শ্রটকস্টনকযাল ইনস্টিটিউট 

 

প্রস্টিষ্ঠা – স্বকেশী আক্োেকনর েুকগ জোিীয তশক্ষো 

পতরষকের অধীকন ১৯০৬ তিস্টোকব্দর ২৫যশ জুেোই 

আইনজীবী িোর নোথ পোতেকির উকেযোকগ ‘শ্রিঙ্গল 

শ্রটকস্টনকযাল ইনস্টিটিউট’ প্রতিতষ্ঠি হয।  

প্রেম অধ্যক্ষ - প্রমেনাে িসু । 

 ১৯০৬  তিস্টোকব্দর ১৫ই আগস্ট জোিীয তশক্ষো 

পতরষকের অধীকন যবেে নযোশনোে সু্কে এি  কেজ 

প্রতিতষ্ঠি হয।  

অধ্যক্ষ - স্টিপ্লিী অরস্টিি শ্র াষ।   

সভাপস্টি - রাসস্টিহারী শ্র াষ।  

 ১৯১০ তিস্টোকব্দ যবেে নযোশনোে  কেজ, যবেে 

যট তন যোে ইনতস্টটিউট এর সকে তমকশ েোয।  

 ১৯২৮ তিস্টোকব্দ এর নিুন নোম রর্ হয ‘কদলে অফ 

ইস্টিস্টনয়াস্টরাং এি শ্রটকদনালস্টে’ (CET)।  

 ১৯৫৫ তিস্টোকব্দ ২৪ তর্কসম্বর এই  কেজটি ‘র্াদিপুর 

স্টিশ্বস্টিদযালয়’ রূকপ আত্মপ্র োশ  কর। 

উদেশয – বোংেোয স্বকেশী ধোুঁ কে  োতরগতর তশক্ষোর প্রসোর। 

পাঠ্ক্রম– েোতবভোকগর তবতভন্ন তবষয, পেোথযতবেযো, রসোযন 

প্রেুতি, তশল্প প্রেুতি প্রভৃতি ।  

োনযাল – যট  (CET র িোে-িোেীকের দ্বোরো প্র োতশি) । 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঔপস্টনদিস্টশক স্টশক্ষার সমাদলািনা 

প্রেতেি তবেযোেয য তন্দ্র  তশক্ষো বযবস্থো সম্পক য  রবীন্দ্রনোকথর বযতিগি 

অতভজ্ঞিো তিে অিযন্ত তিি।  

 ১৮৯৩ তিস্টোকব্দ রবীন্দ্রনোথ ঠোকুর ‘স্টশক্ষার শ্রহরদফর’ প্রবকে বো 

‘শ্রিািাকাস্টহনীর’ মকিো রেনোয য বেমোে মুখস্থ  রো এবং 

পুনরোবৃতত্তর উপর তনভয রশীে ঔপতনকবতশ  তশক্ষো বযবস্থোর তবরুকে  

স্পষ্টভোকব িোুঁ র মিোমি বযি  করকিন। 

ঔপস্টনদিস্টশক স্টশক্ষা ধ্ারার ত্রুটি গুস্টল স্টছল – 

(১) সোম্রোজযবোেী তেন্তোধোরো পুষ্ট।  

(২) প্রোথতম  তশক্ষোর অভোব। 

(৩) সোবযজনীন তশক্ষোর অভোব।  

(৪) জ্ঞোন-তবজ্ঞোন েেয োর অসমূ্পর্যিো। 

(৫) ভোষো তশক্ষোর দুবযেিো। 

(৬) ভোরিীয ইতিহোস, সংসৃ্কতির েেয োর অভোব।  

 

রিীন্দ্রনাদের স্টিন্তায় প্রকৃস্টি মানুষ ও স্টশক্ষার সমন্বয় 

 

রবীন্দ্রনোথ ঠোকুকরর মকি, “স্টশক্ষা হল িাইদরর প্রকৃস্টি ও 

অন্ত প্রকৃস্টির মদধ্য সমন্বয় সাধ্ন”। প্র ৃিপকক্ষ পতরপূর্য 

মোনবসত্তোক  েোেন  কর যেহ, মন ও আত্মোর সমন্বযসোধকনর মোধযকম 

তনকজক  জোতির উপকেোগী, েক্ষ ও  েযোর্ োমী সেসয তহকসকব গকড 

যিোেোর নোমই তশক্ষো।  

 

রিীন্দ্রনাে ঠ্াকুদরর শাস্টন্তস্টনদকিন ভািনা  

 ১৮৬১ তিস্টোকব্দ রবীন্দ্রনোকথর তপিো মহতষয যেকবন্দ্রনোথ ঠোকুর 

বীরভূম যজেোর যবোেপুকরর       ভুবনর্োঙোয ‘শোতন্ততনক িন’ 

নোকম এ টি আেম প্রতিষ্ঠো  করন। এখোকন তিতন প্রোকর্র 

আরোম, মকনর আন্ ও আত্মোর শোতন্ত যপকযতিকেন বকেই 

মহতষয আেম বোতডটির নোম যেন ‘শোতন্ততনক িন’।  

 ১৯০১ রবীন্দ্রনোথ এখোকন  িহ্মতবেযোেয প্রতিষ্ঠো  করন। 

উদেশয –(১) প্রোেীন িকপোবন আতেি আেতম  তশক্ষো বযবস্থোর 

ধোরোক  পুনরুজ্জীতবি  রো।  

(২) প্র ৃতির সোকথ তশক্ষোথীর তনতবড যেোগোকেোগ গকড 

যিোেো। 

উদেখদর্াগয স্টশক্ষক - যেনোর্য  নোইট এেমহোস্টয , েোেযস অযোনু্ড্রজ, 

জগেোন্ রোয, তক্ষতিকমোহন যসন, প্রমথ যেৌধুরী, ন্েোে বসু, 

রোমত ঙ্কর যবজ প্রমুখ। 

 

স্টিশ্বভারিী গঠ্দনর উদদযাগ 

প্রস্টিষ্ঠা – রবীন্দ্রনোথ ঠোকুর ১৯২১ তিস্টোকব্দ         ২২ তর্কসম্বর 

শোতন্ততনক িকন তবেভোরিী তবেতবেযোেয প্রতিষ্ঠো  করন।  

 

উদেশয – রবীন্দ্রনোথ ঠোকুর তবেযোর উৎপোেন, তবেযো েোন, মুিতেন্তোর 

েেয ো, সিযোনুসেোকনর  মোধযকম রোজননতি , সোমোতজ  ও সোংসৃ্কতি  

সমসযো সম্পক য  সকেিনিো গকড যিোেোর উকেকশয ‘তবেভোরিী’ 

প্রতিষ্ঠো  করন। 

 

 উদেখদর্াগয প্রাক্তনী – রোমত ঙ্কর যবজ, তসযে মুজিবো 

আতে,  তর্ ো বক্যোপোধযোে, সিযতজৎ রোয, ইত্রো গোতে, সুতেেো 

তমে,  মহোকেিো যেবী, অমিয য যসন প্রমুখ। 

 ১৯২২ তিস্টোকব্দ রবীন্দ্রনোথ ঠোকুর িোমীর্ সমোকজর সোতবয  

উন্নযকনর জনয শোতন্ততনক িন আেকমর  পোকশই ‘শ্রীতনক িন’ 

প্রতিষ্ঠো  করন। 

 ১৯২৫ তিস্টোকব্দ রবীন্দ্রনোথ ঠোকুর শোতন্ততনক িকন পঞ্চবটী 

প্রতিষ্ঠোর মধয তেকয বৃক্ষকরোপর্ উৎসকবর  প্রেেন  করন। িোুঁ র 

মৃিুযর পর যথক  প্রতি বির ২২ েোবর্ তেনটি শোতন্ততনক িকন 

বৃক্ষকরোপর্ উৎসব তহকসকব পোতেি হয। 

 ১৯৫১ তিস্টোকব্দ তবেভোরিী য ন্দ্রীয তবেতবেযোেকযর মেযোেো 

েোভ  কর। রবীন্দ্রনোথ ঠোকুকরর পুে রথীন্দ্রনোথ ঠোকুর এই 

তবেতবেযোেকযর প্রথম উপোেোেয এবং জহরেোে যনহরু প্রথম 

আেোেয হন। 
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অস্টি সাংস্টক্ষপ্ত উত্তর স্টভস্টত্তক প্রশ্নািলী।  

১) একটি িা দুটি শদের উত্তর দাও।       (প্রস্টি প্রদশ্নর মান ১) 

১.১) আধুতন  িোপোখোনোর জন   োক  বেো হয?    
১.২) ভোরকি সবযপ্রথম  োরো,  কব আধুতন  মুদ্রর্ েন্ত্র প্রতিষ্ঠো  কর? 

১.৩) শ্রীরোমপুর েযী  োরো? 

১.৪) প্রিোপোতেিয েতরে িন্থটি  োর যেখো? 

১.৫) প্রথম সতেে বোংেো বই য োনটি? 

১.৬) বর্যপতরেকযর প্রথম ভোগ  কব প্র োতশি হয? 

১.৭) ভোরি িথো এতশযোর প্রথম সোপ্তোতহ  পতে ো য োনটি? 

১.৮) প্রথম য োন বোঙোতে িোপোখোনোর জনয বোংেো অক্ষকরর ন শো বো টোইপ তিতর   করন? 

১.৯) পূবযবকের য োথোয,  কব প্রথম িোপোখোনো স্থোতপি হয? 

১.১০) বোংেো হরকফ মুতদ্রি প্রথম িন্থ য োনটি? 

১.১১)  ে োিোয য  প্রথম মুদ্রর্ েন্ত্র প্রতিষ্ঠো  করন? 

১.১২) সক্শ পতে োর প্রথম সম্পোে  য  তিকেন? 

১.১৩) প্রথম বোঙোতে সংবোেপে প্র োশ  ও পুস্ত  তবকক্রিো য  তিকেন? 

১.১৪) এতশযোটি  যসোসোইটির পতে োর নোম ত  তিে? 

১.১৫) অন্নেোমেে  োকবযর তেেগুতে য  আুঁক ন? 

১.১৬) আই. এ. তস. এস. এর প্রথম অতধ িয ো য  তিকেন? 

১.১৭)  ে োিো তবজ্ঞোন  কেজ  কব প্রতিতষ্ঠি হয? 

১.১৮) য োন ভোরিীয তবজ্ঞোনী প্রথম যনোকবে পুরস্কোর পোন? 

১.১৯) যবেে নযোশনোে  কেকজর প্রথম অধযক্ষ য  তিকেন? 

১.২০) অবযি িন্থটির যেখ  য ? 

১.২১) যবেে যট তন যোে ইনতস্টটিউট এর বিয মোন নোম ত ? 

১.২২) জোিীয তশক্ষো  থোটি প্রথম বযবহোর  করন য ? 

১.২৩) য  যবেে য তম যোেস প্রতিষ্ঠো  করন?  

১.২৪) তবেভোরিী তবেতবেযোেয  কব য ন্দ্রীয তবেতবেযোেকযর মেযোেো েোভ  কর? 

১.২৫) তবেভোরিীর বিয মোন আেোেয য ? 
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অস্টি সাংস্টক্ষপ্ত উত্তর স্টভস্টত্তক 

প্রশ্নািলী।  

 



 
 

 সাংস্টক্ষপ্ত উত্তর স্টভস্টত্তক প্রশ্নািলী। 

 

২) দু-স্টিনটি িাদকয উত্তর দাও।      (প্রস্টিটি প্রদশ্নর মান ২) 

২.১) েোেযস উইেত ন্স তবখযোি য ন? 

২.২) বোংেোর িোপোখোনোর তব োকশ পঞ্চোনন  ময োকরর ভুতম ো  ী তিে? 

২.৩) বোংেোয মুদ্রর্ তশকল্পর তব োকশ গেোত কশোর ভট্টোেোকেযর নোম স্মরর্ীয য ন? 

২.৪)  জোিীয তশক্ষো পতরষে  কব গঠিি হয? এর উকেশয ত  তিে? 

২.৫) িোর নোথ পোতেি তবখযোি য ন?  

২.৬) ঔপতনকবতশ  তশক্ষো বযবস্থো সম্পক য  রবীন্দ্রনোথ ঠোকুকরর মি ত  তিে? 

২.৭) তবেভোরিী প্রতিষ্ঠোর উকেশয ত  তিে? 

 

স্টিদেষিধ্মী উত্তর স্টভস্টত্তক প্রশ্নািলী। 

৩।) সাি-আটটি িাদকয উত্তর দাও।                                (প্রস্টি প্রদশ্নর মান ৪) 

৩.১) িোপো বইকযর সকে তশক্ষো তবস্তোকরর সম্প য  তবকেষর্  করো। 

৩.২) টীকা শ্রলদখা- শ্রীরোমপুর তমশন যপ্রস।  

৩.৩) বোংেোয িোপোখোনোর তব োকশ উকপন্দ্রত কশোর রোযকেৌধুরীর ভূতম ো আকেোেনো  করো। 

৩.৪) বোংেোয তবজ্ঞোন তশক্ষোর তব োকশ মকহন্দ্রেোে সর োর স্মরর্ীয য ন? 

৩.৫) টীকা শ্রলদখা- জোিীয তশক্ষো পতরষে। 

৩.৬) বোংেোয  োতরগতর তশক্ষোর তব োকশ যবেে যট তন যোে ইনতস্টটিউকটর  ী ভূতম ো তিে? 

 

  

 িযাখযামূলক উত্তর স্টভস্টত্তক প্রশ্নািলী। 

৪) পদনদরা-শ্রষাদলা টি িাদকয উত্তর দাও।           (প্রস্টি প্রদশ্নর মান ৮)   

৪.১) মোনুষ, প্র ৃতি ও তশক্ষোর সমন্বয তবষকয রবীন্দ্রনোথ ঠোকুকরর তেন্তোর সংতক্ষপ্ত পতরেয েোও। 

৪.২) বোংেোয তবজ্ঞোন তশক্ষোর তব োকশ বসু তবজ্ঞোন মত্র ও  ে োিো তবজ্ঞোন  কেকজর 

     অবেোন আকেোেনো  করো ।     

 

** অধযায়টি বুঝযত প্রকান অসুববধা িযল কযমন্ট বক্স কযর বনযজর নাম প্রেণীববভাগ ক্রবমক সাংখযা ও 

প্রফান নম্বরসি বলযখ পাঠাও। বব্যালযয়র পক্ষ প্রেযক প্রফাযনর মাধযযম সরাসবর প্রতামায্র সাযে 

প্রর্াগাযর্াগ করা িযব। 


