
                                                                                                     বিষয় উপস্থাপনাাঃ-        গ ৌতম সরকার 
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                                  (                 ) 

 

                                                               -  

                                 এক                        ক-      ।        

                 ক                                     ক          ক  ,         এ   

এ                                           ।                     ক                

                ক এ  ক                    ।                                      

                          ক          ক   ক                । এ          ক   ক   

           ক      । এ                                                    এ   

            ।  ক                            ক               -            

   ক                      ,              ক              এক                         

          ।   

                                                                      - 

১)                           ক             ক  । 

২)  ক                                 ? 

৩)                   ক        ক      ?  

                                                                        -  
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   ক ,যথা- প্রাচীন ,মধ্য ও নিযপ্রস্তরযু  এিং প্রাচীনপ্রস্তরযু তকও আিার বতনটি পতি ি ভা  করা জায়-

বনম্ন , মধ্য ও উচ্চ পুরাপ্রস্তরযু । এই পুরাপ্রস্তরযু তক সাধ্ারণত মানুতষর খাদয সংগ্রতহর পয িায় বহসাতি 

বচবিত করা হয় , উতেখয মানি সংসৃ্কবতর সি িপ্রাচীন বনদশ িন গমতে এই পুরাপ্রস্তর পতি ি। 

  

 



                                                     সময়কাোঃ- 

পুরাপ্রস্তর যুত র কােবনণ িতয়র বিষয়টি আপাতদৃটিতত কটিন িতে মতন হতেও পুরাতাত্ত্বিক ও 

তিজ্ঞাবনকতদর বনরেস প্রতচিায় তা এখন অতনকিাই আয়ততর মতধ্য এতসতে। িতিমান ভারততর বিবভন্ন 

জায় া গথতক বনম্ন পুরাপ্রস্তর যুত র গয তাবরখগুবে পাওয়া গ তে তা হে- 

পত্ত্বিম রাজস্থাতনর বদদওয়ানা অঞ্ছে-৩,৯০,০০০ িের িা তার গিবশ; ১,৫০,০০০ িের পয িন্ত। 

গসৌরাতে জনুা ড় ও উমতরবথ গথতক পাওয়া তাবরখ- ১,৯০,০০০ িের িা কম গিশী। 

মহারাতের গ াদািরী উপতযকায় গনভাসা- ৪,০০,০০০ িের িা কম গিশী। 

কণ িািতক কৃষ্ণা উপতযকায় গয়দুরওয়াবড় গথতক ৪,০০,০০০ িের িা কম গিশী। 

কণ িািতক হুন্সব  ও তিচািে উপতযকায়- ২,৯০,০০০ িের, ৩,৫০,০০০ িের ও ১,৭৪,০০০ িের। 

পূি ি মধ্যপ্রতদতশর গশান উপতযকা- ১,০৩,৮০০ িেতরর কম-গিবশ িা ১৯,৮০০ িের- বনম্নপুরাপ্রস্তর যতু র 

এতকিাতর গশষ পয িায়। 

ততি মধ্যপুরাপ্রস্তর যুত র তাবরখ বনরূপতণ গরবডও-কাি িন পদ্ধবতর প্রতয়া  ঘিাতনা হতয়তে। ঐ পদ্ধবততত 

মধ্যপ্রতদশ ও মহারাতের বিবভন্ন প্রত্ন গেত্র গথতক প্রাপ্ত সামগ্রীর তাবরখগুবে ৪০,০০০ গথতক ১০,০০০ 

িেতরর মতধ্য সীমািদ্ধ। ততি অনযানয পদ্ধবততত এগুবের তাবরখ ১,০০,০০০ গথতক ২৬,০০০ িেতরর মতধ্য 

বনণীত হতয়তে। 

উচ্চপয িাতয়রও একটি প্রাচীণ তাবরখ হে ৪৫,০০০-৪০,০০০ িের(পিওয়ার অবধ্তযকায়) গপশয়াতরর 

উত্তরপতূি ি সাংঘাও গুহার তাবরখ ৪২,৫০০। অনযবদতক মধ্যপ্রতদতশ উজ্জয়বন ও মান্দাসর গজোর দুটি 

অঞ্চে গথতক পাওয়া তাবরখ ৩১,০০০ িের, বকেু তাবরখ ২০,০০০ িেতররও কম। ততি বিহার, পত্ত্বিমিঙ্গ, 

উবড়ষযা এিং উত্তরপূি ি অঞ্চতের গকান তাবরখ গনই। 

                                হাবতয়ার িা আয়ুধ্গুবের অগ্র বতর বিিতিন ঃাঃ- 

পুরাপ্রস্তর যুত র সংসৃ্কবত সম্পতকি সটিক অনুধ্ািতন আমাতদর মতন রাখা দরকার গয, পুরাপ্রস্ততরর 

বনম্নপি িই মানি সংসৃ্কবতর প্রাচীনতমপি ি। মানি সংসৃ্কবতর এতকিাতর সচূনাপতি ি গহাতমাহাবিবেস নাতম এক 

প্রায়-মানুষ জীতির উদ্ভি হয়। এরপর ধ্ীতর ধ্ীতর গহাতমাহাবিবেস গহাতমাইতরক্টাস-এ এিং গহাতমাইতরক্টাস 

বিিবত িত হতয় গহাতমাতসবপতয়ন্স তথা আধু্বনক মানুতষর রূপ গনয়। এই আধু্বনক মানুতষর বিিতিন ঘতিবেে 

পুরাপ্রস্তর যুত  মধ্য অথিা উচ্চ পুরাপ্রস্তর পতি ি, অথ িাৎ মানি সংসৃ্কবতর এই অগ্র বততক িুঝতত পারি 

হাবতয়ারগুবের বিিতিন েেয করতে- প্রথমতাঃ-পুরাপ্রস্তর যুত র বনম্ন , মধ্য ও উচ্চ পয িাতয়র 

হাবতয়ারগুবের মতধ্য পয িায় অনুযায়ী একিা প্রতভদ আতে- গযমন, বনম্ন পয িাতয় হস্ত-কুিার(Hand-axe), 

   ক(Cleaver),                        (Scraper),                  (Blade)          ক   

      ক    প্রতয়াজনীয় ত্ত্বজবনস(Burin)            ,    , এক                                

       এ     ।  

বিবতয়তাঃ-আয়ুধ্গুবে িানাতনার পদ্ধবতর ও পয িায় অনুযায়ী বকেু তারতময আতে। বনম্ন পয িাতয়র 

ত্ত্বজবনসগুবে গসাজাসুত্ত্বজ একটি পাথর িা তার িুকতরা গথতক িানাতনা হতয়তে। মধ্যপয িাতয় গদখা যায় প্রথতম 

মূে িড় পাথর িা পাথতরর িুকতরাটির ওপর , গয ত্ত্বজবনসটি িানাতনা হতি, বচেকা তুতে তুতে তার একটি 

প্রাথবমক আকৃবত গদওয়া হতে । পতর একটি আঘাত বদতয় আকার গদওয়া বচেকাটি মূে পাথর িা পাথতরর 



িুকতরা গথতক আোদা কতর গনওয়া হতে। ‘গেড’ নামক েম্বা; অতপোকৃত কম চওড়া; বচেকা োড়াতনার 

জনয একটি পাথরতক প্রথতম িতু িে আকাতর বনতয় আসা হতে ও তার চারবদক গথতক েম্বা বচেকা 

োড়াতনার উপায় করা হতে। 

তৃতীয়তাঃ- হাবতয়ারগুবে বভন্নধ্রতনর পাথর গথতক ততরী হতয়তে। সাধ্ারণভাতি আমরা গদবখ গয বনম্ন 

পয িাতয় Quartz এ   Basalt                   ক                           ।            
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      এ          ক      এ              ক     । 
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                                                        সংসৃ্কবতর সমন্ববয়কর ুপাঃ – 

অথ িাৎ হাবতয়াতরর অগ্র বতর বিিবত িতরূপ গদতখ আমরা িুঝতত পাবর গয, গহাতমাহাবিবেস ও 

গহাতমাইতরকিাস মানুতষর  জীিন বেে িা সংসৃ্কবত বেে তিবচত্রযময়। উৎখনতনর ফতে প্রাপ্ত হাবতয়ার ও 

পাবরপাবব িক পবরবস্থবতর পবরতপ্রবেতত অনুমান করা সম্ভি হতয়তে গয, গসই সমতয়র মানুষ(প্রায়-মানুষ)-এর 

গকান স্থায়ী িসিাস বেে না। প্রকৃত অতথ ি তারা বেে যাযাির। জে, বশকার ও ফেরমতুের সহজেভযতা 

তাতদর পবরিতিন করত, সাধ্ারণত পাহাতড়র পাদতদতশ, উন্মুক্ত মােরভুবম, নদীর তীরিতী এোকাও অরণয 

সীমান্ত তাতদর িসিাতসর পতে উপযুক্ত বেে। 

সামাত্ত্বজক গকান রীবতনীবত, বিবধ্-বিধ্ান তখন বেে না স্বাভাবিকভাতিই, ততি মানুষ িসিাস করত 

দেিদ্ধভাতি, অথ িননবতক জীিন ও বেে খুিই সরে ; কৃবষ, িাবনজয, বশল্প—অথ িনীবতর এই বতন প্রধ্ান 

উৎতসর কথা তখন বেে বচন্তার অতীত, মানুষ িা প্রায়-মানুষ-রা বেে খাদযসংগ্রাহক, খাদয উৎপাদতনর 

িযপারিা তাতদর জানা বেে না, কৃবষর আবিষ্কারও তখন হয়বন। িতনর ফেমেূ ও জন্তুজাতনায়ারই বেে 

তাতদর জীিনধ্ারতণর প্রধ্ান সম্বে, বশকাতর তারা পারদশী বেে, প্রযুত্ত্বক্ত বহসাতি তারা গটান হযামার 

গিকবনক-এর িযিহার করত। হাত-কুিার, গেদক, গকাপাবন-প্রভৃবতর সাহাতযয এরা বশকার করা, পশুর োে 

োড়াতনা, মাংসতির করা, এমনবক  ােকািা প্রভৃবত কাজ করত। 

অথ িাৎ আমাতদর মূে িক্তিয হে গয, আমরা এই পুরাপ্রস্তর যু ীয় ইবতহাস িা সংসৃ্কবতর ধ্ারা গথতক 

অবিত্ত্বেন্ন। 

------------------------------------------------*---------------------------------------------------- 

      

   

 



সহায়ক গ্রন্থপত্ত্বজাঃ- 

১) ভারতিতষ ির প্রাব বতহাস- বদেীপ কুমার চক্রিতী। 

২) প্রাক-ইবতহাস-ভারতিষ ি- ইরফান হবিি। 

৩) ভারতিতষ ির ইবতহাস- গ াপাে চন্দ্র বসনহা। 

 

সম্ভািয প্রশ্নাঃ-  

১) পুরা িা প্রাচীন প্রস্তরযু  কাতক িতে?                                    (২) 

২) প্রাচীন প্রস্তর যুত র হাবতয়ার িা আয়ুধ্গুবের বিিতিতনর ধ্ারা সংতেতপ িণ িনা কর?    (৫) 

৩) পুরাপ্রস্তরযু ীও সংসৃ্কবতর মূে ধ্ারাগুবে বক? িযাখযা কর।                         (১০)   

৪) ভারতিতষ ি পুরাপ্রস্তরযু ীও সংসৃ্কবতর সি িপ্রাচীন সময়কাে কত ও গকাথায় পাওয়া যায়-উতেযক কর। (২)  

৫)  ক                           ক           ?                       ক  ক         

এ            ? (৫) 

      


