দশম শ্রেণি , ইণিহাস, পঞ্চম অধ্যায়।
মুদ্রি ণশল্পে গঙ্গাণিল্পশার এর অবদান িী ?
উত্তর: বাাংলার মুদ্রি ণশল্পে িথা ছাপাখানার প্রসাল্পর গঙ্গাণিল্পশার এর অবদান অনস্বীিার্।য ণিণন হল্পলন প্রথম
বাঙাণল প্রিাশি ও পুস্তি ণবল্পেিা। ণিণন হরচন্দ্র রাল্পয়র সল্পঙ্গ শ্রর্ৌথ উল্পদযাল্পগ "বাঙ্গাল শ্রগল্পেটি শ্রপ্রস"
স্থাপন িল্পরন ।এখান শ্রথল্পি ণিণন বাঙ্গাল শ্রগল্পেটি নাল্পম পত্রিিা প্রিাশ িল্পরণছল্পলন। ণিণন প্রথম সণচি
বাাংলা বই ভারিচল্পন্দ্রর অন্নদামঙ্গল প্রিাশ িল্পরণছল্পলন। বইটির ছণব এঁল্পিণছল্পলন ণবখযাি ণশেী রামচাঁদ
রায়। পরবিীিাল্পল ছাপাখানার মাণলি ণহল্পসল্পব ণিণন খযাণি অেযন িল্পরণছল্পলন।

িাণরগণর ণশক্ষার ণবিাল্পশ শ্রবঙ্গল শ্রিিণনিযাল ইনণিটিউি এর ভূ ণমিা িী ণছল?
উত্তর: বাাংলাল্পি িাণরগণর ণশক্ষার ণবিাল্পশ শ্রবঙ্গল শ্রিিণনিযাল ইনণিটিউি এর গুরুত্বপূি ভূ
য ণমিা ণছল।
স্বল্পদশী আল্পদালন এর সময় স্বল্পদশী উল্পদযাল্পগ ণশক্ষার প্রসাল্পরর েনয োিীয় ণশক্ষা পণরষদ গটিি হয়। এর
সভাপণি ণছল্পলন সল্পিযন্দ্রনাথ িািুর। শুরুল্পিই এটি দুটি দল্পল ভাগ হল্পয় র্ায়। প্রথম দল্পলর উল্পদযাল্পগ শ্রবঙ্গল
নযাশনাল িল্পলে ও স্কুল গল্প়ে ওল্পি। আর ১৯০৬ সাল্পল িারিনাথ পাণলি এর উল্পদযাল্পগ গল্প়ে ওল্পি শ্রবঙ্গল
শ্রিিণনিযাল ইনণিটিউি। ১৯১০ সাল্পল দুই প্রণিষ্ঠান এি হল্পয় র্ায় ।স্বাধ্ীনিার পর র্া র্াদবপুর
ণবশ্বণবদযালয় নাল্পম পণরণচণি লাভ িল্পর।এখান শ্রথল্পি পাশ িল্পর বহু ছাি িাণরগণর ণবদযার ণবণভন্ন শাখায়
ণনল্পেল্পদর সুপ্রণিটষ্ঠি িল্পরল্পছন।
বাাংলায় ছাপাখানার ণবিাল্পশ উল্পপন্দ্রণিল্পশার রায়ল্পচৌধ্ুরীর ভূ ণমিা শ্রলখ ?
উত্তর - বাাংলার ছাপাখানা বযবস্থায় উল্পপন্দ্রণিল্পশার রায়ল্পচৌধ্ুরীর শ্রনিৃল্পত্ব এি ণবপ্লব আল্পস। ণিণন এিেন
ণশশু সাণহণিযি ও ণচিণশেী হওয়ায় স্বাভাণবিভাল্পবই প্রিাশনা ও ছাপাখানা ণবষয় িাঁর প্রাথণমি জ্ঞান ণছল
র্ল্পথষ্ট।১৮৯৫ ণিিাল্পে ণিণন ইউ এন রায় অযান্ড সন্স নাল্পম এি প্রিাশনা সাংস্থা প্রণিষ্ঠা িল্পরন। এনল্পেণভাং
পদ্ধণিল্পি মুদ্রন বযবস্থায় শ্রর্ সমস্ত সীমাবদ্ধিা ণছল িা দূর িল্পর ণিণন হাফল্পিান ব্লি চালু িল্পরন।
সম্পুনভাল্পব
য
শ্রদশীয় উপাদাল্পন গল্পবষিা িল্পর ণিণন রটঙন মুদ্রন বযবস্থায় নানারিম র্ন্ত্র আণবষ্কার িল্পরন।
১৯১৩ ণিিাল্পে ইউ এন রায় অযান্ড সন্স সাংস্থা শ্রথল্পি িাঁর সম্পাদনায় প্রিাণশি হয় সল্পদশ পত্রিিা। এই
সাংস্থা শ্রথল্পি প্রিাণশি হয় উল্পপন্দ্রণিল্পশাল্পরর ণবখযাি বই িুনিুণনর বই ও সুিুমার রাল্পয়র আল্পবাল িাল্পবাল।
ছাপাখানার প্রসাল্পর ও উন্নণি সাধ্ল্পন উল্পপন্দ্রণিল্পশার রায়ল্পচৌধ্ুরীর ভূ ণমিা অনবদয।

িীিা- েীরামপুর ণমশন শ্রপ্রস
উত্তর- বাাংলা ছাপাখানা ণবিাল্পশর শ্রক্ষল্পি সবল্পচল্পয় উল্পেখল্পর্াগয ভূ ণমিা েহি িল্পর েীরামপুর ণমশন শ্রপ্রস।
উইণলয়াম শ্রিণর ১৮০০ ণিিাল্পে বাাংলা ভাষায় বাইল্পবল ছাপার উল্পেল্পশয েীরামপুর ণমশন শ্রপ্রস স্থাপন
িল্পরন। ১৮২০ ণিিাল্পের মল্পধ্য এই ছাপাখানা স্বয়াংসম্পূি ছাপাখানায়
য
পণরিি হয়। এই শ্রপ্রস শ্রথল্পি ১৮০১
ণিিাল্পে দক্ষ মুদ্রাির ওয়ার্য ও পঞ্চানন িমিার
য
ণমল্পল আিল্পশারও শ্রবণশ পৃষ্ঠার 'ধ্মপু
য স্তি' বা বাাংলা

বাইল্পবল প্রিাশ িল্পরন। এই শ্রপ্রল্পস রামারাম বসুর রণচি 'হরিরা' ও ' জ্ঞাল্পনাদয়' মৃিুযঞ্জয় ণবদযালঙ্কাল্পরর
'বত্রিশ ণসাংহাসন' িাশীরাম দাল্পসর ' মহাভারি'ও িীণিযবাল্পসর 'রামায়ি' মুণদ্রি হয়। ধ্মীয় উল্পেল্পশয
েীরামপুর ণমশন শ্রপ্রস স্থাণপি হল্পলও িার ছাপাখানা উৎপাদল্পন ধ্ম ণনরল্পপক্ষ
য
ণবষয় ও ণছল। েীরামপুর
ণমশল্পনর ছাপাখানা শ্রথল্পি প্রচুর বাাংলা পািয পুস্তি প্রিাল্পশর ফল্পল সাধ্ারি মানুল্পষর িাল্পছ খুব িম দাল্পম বা
ণবনামূল্পলয বই শ্রপৌৌঁল্পছ শ্রদওয়া সম্ভব হয়।

