
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

শ্রেণি- তৃতীয় 

                                    ণিষয় :-    ইণতহাস 

                     চাকার ব্যিহার     (41-44 পাতা) 

 

1. প্রঃ  মানুষের মাটির পাষের প্রষোজন হষেছিল কেন? 

উঃ মানুে েৃছেোজ কেখার পর অষনে ফসল উৎপাদন েরল।ফসল পাহারা 

কদওোর জন্য ঘর বানাল। তারা ছনষজরা খাওোর পর কে অছতছরক্ত ফসল থােল, তা 

রাখার দরোর পড়ল। পাথষরর েুষে মানুে পাথর ছদষে নানা ধরষনর পাে 

বাছনষেছিল।মানুে তখন তাষদর অছতছরক্ত ফসল ও পাথষরর পাষে রাখষত শুরু 

েরল।ছেন্ত পাথর ঘষে ঘষে পাে ততরী েরষত অষনে সমে লাষে।তখন মানুে 

ভাবষত লােল েী ভাষব সহষজ অল্প সমষে পাে ততরী েরা োে। 

 

2.প্রঃ মাটির পাে ততরী েরার ভাবনা মানুষের মাথাে এল কেন? 

উঃ মানুে কদষখছিল োদামাটি করাষদ শুোষল কবে েক্ত হে। আবার োদামাটির 

তালষে আগুষন কপাড়াষল তা আরও মজবুত ও কেেসই হে।মাটি ছদষে কে কোষনা 

আোষরর পােও বানাষনা োে।এইসব কদষখই মাটির পাে ততরীর ভাবনা মানুষের 

মাথাে  এল। 

 

3.প্রঃ েীভাষব অল্প সমষে কবছে পাে ততরী েরা হল? 

উঃ চাো আছবষ্কাষরর পর ----------------মাটির পাে ততরী েরা সম্ভব হল।(41—

43পাতা) 

 

4.প্রঃ মানুে চাোর সাহাষেে েীেী পাে বাছনষেছিল? 

উঃ 42 পাতা। 

 

5.প্রঃ বহুেুে আষে ও কে মাটির পাষের প্রচলন ছিল তা েীভাষব জানা োে? 



 

 

উঃ 42 পাতা। 

 

6. প্রঃ প্রথষম েী ভাষব েস্য কপোই েরা হষতা? 

উঃ প্রথষম মানুে েস্য কপোই-----------ছেল কনাড়ার মষতা।(42 পাতা) 

 

7.প্রঃ চাছে বা জাাঁ তা েীভাষব ততরী েরা হল? েীভাষব এর সাহাষেে েস্য কপোই 

হত? 

উঃ দুষো পাথষরর চাো---------েস্য কপোই হষে োে।(42 পাতা) 

 

8.প্রঃ চাোর অপর নাম ‘েছত’ কেন? 

উঃ চাোওোলা োনবাহন মানব সভ েতাষে------------চাোর আষরে নাম 

েছত।(42 পাতা) 

 

9.টীো কলখঃ মানবজীবষন চাোর অবদান। 

 

উঃ চাো ছবছভন্ন ভাষব মানুেষে সাহােে েষরষি--- 

ে) ছবছভন্ন োছড় চালাষত চাো ব্যবহৃত হে।স্থলপষথ বাস,ট্রাম ইতোছদ।জলপষথ 

জাহাজ ও আোেপষথ উষড়াজাহাজ চালাষত চাো ব্যবহৃত হে। 

খ) চরোে সুষতা োেষত চাো ব্যবহৃত হে। 

ে) কসলাই কমছেন,নােরষদালা,েলোরখানাে নানা রেম কমছেন চালাষত এবং 

তবদু েছতে পাখাে চাোর ব্যবহার হে। 

ঘ)জলছবদ ্ ুেু্ৎ উৎপাদষন চাো এোন্ত প্রষোজনীে। 

 

বই খুব ভাষলা েষর ছরছ ং পড়ষব ও প্রষনাত্তর গুষলা ভাষলা েষর পড়ষব।  

 
ব িঃদ্রিঃ 

➢ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যবে  ুঝদে সমসযা হয়, েদ  বিদের  ক্ত য  
Comment Box- এ পাঠাও। 



 

 

➢ বিদের িাম, শ্রেবি, ব ভাগ, ক্রবমক সংখ্যা ও শ্রযাগাদযাগ িম্বর উদেখ্ 
করদ । 

➢ আমরা সরাসবর শ্রোমাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ কদর শ্রিদ া। 
 


