
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিস্টিউি (হাই সু্কল) 
স্টিষয় - ইস্টিহাস 
শ্রশ্রস্টি – নিম 

পঞ্চম অধ্যায় - স্টিিংশ শিকক ইউকরাপ 
একক - রুশ স্টিপ্লি 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৯১৪-১৯১৮ স্টিিাব্দ পর্যন্ত সিংঘস্টিি প্রথম স্টিশ্বরু্কের অস্টিঘাকি ইউকরাকপ নানা উকেখকর্াগ্য ঘিনা ঘকি। এর 
মকধ্য সিযাকপক্ষা উকেখকর্াগ্য স্টিল রুশ স্টিপ্লি। আজ আমরা এই রুশ িথা িলকশস্টিক স্টিপ্লকির কারি, স্টিস্টিন্ন 
পর্যায় ও প্রিাি িা ফলাফল স্টনকয় আকলাচনা করি। 

আকলাচয পাকযযর সকে সম্পস্টকযি গুরুত্বপূিয িথয গুস্টল হল – 
রুশ স্টিপ্লি - ১৯১৭ স্টিিাকব্দ শ্রর্ স্টিপ্লকির মধ্য স্টিকয় রাস্টশয়ায় জারিকের অিসান ঘকি এিিং সমাজিাস্টেক 
রাস্টশয়া প্রস্টিস্টিি হয়, িাই রুশ স্টিপ্লি নাকম খযাি।  
জারিে - ১৬১৩ স্টিিাকব্দ স্টমখাইল শ্ররামানি, রাস্টশয়ায় শ্ররামানি িিংকশর প্রস্টিিার মধ্য স্টিকয় শ্রর্ শাসনিকের 
সূচনা ককরন িাই জারিে নাকম খযাি। 

 ১৫৪৭  স্টিিাকব্দ রাজা চিুথয আইিান প্রথম জার উপাস্টধ্ গ্রহি ককরন।  
 জার স্টিিীয় স্টনককালাকসর রাজত্বকাকল  (১৮৯৪ - ১৯১৭ স্টিিাব্দ) রুশ স্টিপ্লি সিংঘস্টিি হয়। 

রুশীকরি নীস্টি - শ্ররামানি িিংশীয় জার শাস্টসি রাস্টশয়াকি শিকরা কুস্ট়ি িাগ্ স্টিল অরুশ জনগ্ি। ১৯০৫ 
স্টিিাকব্দর স্টিপ্লকির পর জার সরকার এই অরুশ জাস্টিগুস্টলর উপর রুশ িাষা, সিংসৃ্কস্টি ও কৃস্টি চাস্টপকয় শ্রিয় 
এিিং িাকির ওপর  স্টিনগুি শ্রিস্টশ কর আকরাপ ককর। এই রুশীকরি নীস্টির স্টিরুকে অরুশ জাস্টিকগ্ািী গুস্টল 
স্টনজ স্টনজ স্বািেয রক্ষা করকি জার িকের স্টিরুকে সিংগ্রাকম নাকম। 
রক্তাক্ত রস্টিিার - ১৯০৫ স্টিিাকব্দর ৯ জানুয়াস্টর রস্টিিার রাস্টশয়ার শ্রসন্ট স্টপিাসযিাকগ্য ফািার গ্যাপন নামক এক 
ধ্মযর্াজককর শ্রনিৃকত্ব প্রায় ৬ হাজার শ্রস্টমক কারখানায় কাকজর সময় সীমা কস্টমকয় ৮ ঘণ্টা করা, সিংস্টিধ্ান সিা 
আহিান প্রিৃস্টির িাস্টিকি শাস্টন্তপূিয স্টমস্টিল ককর। জার সরকাকরর পুস্টলশ িাস্টহনী এই স্টমস্টিকলর উপর স্টনস্টিযচাকর 
গুস্টল চালাকল িহু শ্রস্টমক  হিাহি হয়। এই হিযাকাকের ঘিনা ‘রক্তাক্ত রস্টিিার’ নাকম পস্টরস্টচি। 
এস্টপ্রল স্টথস্টসস - ১৯১৭ স্টিিাকব্দ িলকশস্টিক শ্রনিা শ্রলস্টনন স্টিখযাি ‘এস্টপ্রল স্টথস্টসস’ শ্রঘাষিা ককর িকলন শ্রর্ 
িুকজযায়াকির ক্ষমিা শ্রকক়ি স্টনকয় শ্রসাস্টিকয়ি গুস্টলর হাকি ক্ষমিা িুকল স্টিকি হকি। স্টিস্টন শ্রস্টমক, সসস্টনক ও 
সাধ্ারি মানুষকক ঐকযিে ককর সিযহারার একনায়কিে প্রস্টিিার আহ্বান জানান।স্টিস্টন শ্রঘাষিা ককরন শ্রর্ 
িলকশস্টিকরা ক্ষমিা শ্রপকল সসস্টনকরা পাকি শাস্টন্ত, কৃষকরা পাকি জস্টম ও শ্রস্টমকরা পাকি রুস্টি। 
NEP িা স্টনউ ইককনাস্টমক পস্টলস্টস - িলকশস্টিক িল ক্ষমিায় আসার পর শ্রলস্টনন ‘রু্েকালীন সামযিাি’ শ্রথকক সকর 
একস এক নিুন অথযননস্টিক নীস্টি শ্রঘাষিা ককরন র্া ‘স্টনউ ইককানস্টমক পস্টলস্টস’ নাকম পস্টরস্টচি।এই নীস্টি অনুর্ায়ী 
কৃষককির উৎপািকনর উপর সরকার স্টনস্টিযি হাকর কর চাপায়। শ্রিাি স্টশল্প-কলকারখানা, অিযন্তরীি িাস্টিকজযর 
শ্রক্ষকে সরকাস্টর স্টনয়েি িুকল শ্রনওয়া হয়। শুধু্মাে ি়ি স্টশল্প, কলকারখানা ও সিকিস্টশক িাস্টিকজযর শ্রক্ষকে 

সরকাস্টর স্টনয়েি প্রস্টিস্টিি হয়। 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রুশ স্টিপ্লকির কারি 

 

রাজননস্টিক কারি 

সামাস্টজক কারি 

অথযননস্টিক কারি 

সাস্টহস্টিযক ও 

িাশযস্টনককির অিিান 

প্রিযক্ষ কারি 

 

  সস্বরাচারী জারিে  
  িুিযল জারিে  

  অনগ্রসর সমাজ  
  রুশীকরি নীস্টি  

  কৃষক শ্রস্টমক শ্রির িুরিস্থা  
  ১৮৯১-১৮৯২ স্টিিাকব্দর মন্বন্তর  
  মুদ্রাস্ফীস্টি  

   পুশস্টকন, শ্রগ্াস্টকয, িলিয়, শ্রচখি      
   প্রমুকখর  রচনািলীর প্রিাি।   

  প্রথম স্টিশ্বরু্কের প্রিাি -  

 রাজককাকষর অথযািাি,  

 স্টিকিশী ঋি িৃস্টে,  

 মূলযিৃস্টে, সসনযক্ষয় । 

রুশ স্টিপ্লকির স্টিনস্টি পর্যায় 

 ১) ১৯০৫ স্টিিাকব্দর স্টিপ্লি।(রক্তাক্ত  

রস্টিিার)  জারিকের অিক্ষকয়র 

সূচনা।  
 ২) ১৯১৭ স্টিিাকব্দর মাচয স্টিপ্লি। 

জারিকের অিসান। অস্থায়ী িুকজযায়া  
প্রজািাস্টেক সরকাকরর প্রস্টিিা  ও 

িযথযিা। (শ্রলস্টনকনর এস্টপ্রল স্টথস্টসস 
এর শ্রঘাষিা)। 

 ৩) ১৯১৭ স্টিিাকব্দ শ্রলস্টনকনর শ্রনিৃকত্ব  

নকিম্বর  িা িলকশস্টিক স্টিপ্লি, এিিং  

রাস্টশয়ায় সমাজিকের প্রস্টিিা । 

  ১) রাস্টশয়ায় সামযিািী সমাজ প্রস্টিিা।  

রুশ স্টিপ্লকির ফলাফল 

 2) স্টিকশ্বর প্রথম সামযিািী সমাজিাস্টেক রাষ্ট্র রূকপ 

ইউ.এস.এস.আর. (ইউস্টনয়ন অি শ্রসাস্টিকয়ি শ্রসাসাস্টলি 

স্টরপািস্টলক) এর আত্মপ্রকাশ।  

  3) রাস্টশয়ায় শ্রলস্টনকনর স্টনউ ইককনাস্টমক পস্টলস্টস শ্রঘাষিা।  

 



 

HOME ASSIGNMENT 

 

১) একস্টি-িুস্টি শব্দ উত্তর িাও:                                                                           প্রস্টি প্রকের মান ১  

১.১) শ্রক, ককি প্রথম জার উপাস্টধ্ গ্রহি ককরন? 

১.২)  রাস্টশয়ার পালযাকমকন্টর নাম স্টক স্টিল? 

১.৩)  ককি, শ্রকান জাকরর রাজত্বকাকল রুশ স্টিপ্লি হয়? 

১.৪)  পৃস্টথিীর প্রথম সমাজিাস্টেক-সামযিািী রাষ্ট্র শ্রকানস্টি? 

২) িুস্টি স্টিনস্টি িাককয উত্তর িাও-                                                                        প্রস্টি প্রকের মান ২ 

২.১) জারিে কাকক িকল? 

২.২)  রুশীকরি নীস্টি স্টক? 

২.৩)  রক্তাক্ত রস্টিিার িলকি কী শ্রিাক া? 

২.৪)  এস্টপ্রল স্টথস্টসকস স্টক িলা হয়? 

২.৫)  রুশ স্টিপ্লকির কয়স্টি পর্যায় স্টিল? স্টক স্টক? 

৩) সাি-আিস্টি িাককয উত্তর িাও-                                                                        প্রস্টি প্রকের মান ৪ 

৩.১)  িীকা শ্রলখ- NEP 

৪) পকনকরা-শ্রষাকলাস্টি িাককয উত্তর িাও                                                                    প্রকের মান ৮ 

৪.১)  রুশ স্টিপ্লকির কারিগুস্টল আকলাচনা ককরা। 

 

 

  

 

 

** অধ্যায়স্টি িু কি শ্রকান অসুস্টিধ্া হকল ককমন্ট িক্স ককর স্টনকজর নাম শ্রশ্রিীস্টিিাগ্ ক্রস্টমক সিংখযা ও শ্রফান নম্বরসহ 

স্টলকখ পাযাও। স্টিিযালকয়র পক্ষ শ্রথকক শ্রফাকনর মাধ্যকম সরাসস্টর শ্রিামাকির সাকথ শ্রর্াগ্াকর্াগ্ করা হকি। 


