
মুদ্রণ বিপ্লি - পটভূবম এিং প্রভাি (main points only) 

 

মুদ্রণ বিপ্লবির আবে িইগুবি ক্যাবিগ্রাফারবের দ্বারা লিখা হব়েবিি l 

পাণ্ডুবিবপগুবি বিরি এিং তৈবরবৈ অবেক্ সম়ে লিবেবিি l পযাবরস বিশ্ববিেযাি়েবৈ সি বাবিক্ 

সংখযক্ পাণ্ডুবিবপ বিি, এিং এটট বিি 300টট। লসই বেেগুবিবৈ, এক্টটও িই ো লেবখ অবেক্ 

লিাক্ মারা বেব়েবিি। 

 

15 শৈবক্ বশক্ষার প্রসার ঘটবিি, েীঘ ব স্থবিরৈার পর বিজ্ঞাে আিাবরা বিক্বশৈ হও়োর পবে, 

েৈুে িমী়ে িারণা তৈবর হচ্ছিি, এিং েিজােরণ প্রাচীে গ্রীস এিং লরাবমর লিখক্বের রচোর 

অিয়েবের জেয এক্টট বিশাি আগ্রহবক্ পুেরা়ে প্রজ্ববিৈ ক্বরবিি l 

 

উপবরর সমস্ত ক্ারণ পবেবরা শৈবক্র প্রেমাবি ব ইউবরাবপ িইব়ের চাবহো তৈবর ক্বর। 

 

জাম বাবের লমইেবজর অন্তে বৈ গুবটেিাে ব 1455 সাবি প্রেম বপ্রবটং লমবশে তৈবর ক্বরবিবিে। 

 

গুবটেিাবে বর িািা এক্টট টাক্শাবি ক্াজ ক্রবৈে। 

ৈাাঁর ক্াি লেবক্ বৈবে িাৈুবিেযার মূি বিষ়েগুবি বশবখবিবিে। বক্িু সমব়ের জেয, গুবটেিাে ব 

স্ট্রাসিাবে বর ৈীে বস্থােগুবিবৈ িাৈুর আ়েো তৈবর এিং বিচ্ছি ক্বরবিবিে। 

 

গুবটেিাবে বর মুবদ্রৈ প্রেম িইটট বিি িাইবিি...চাবচবর োবিবৈ িাইবিবির 200 ক্বপ িাপা 

হব়েবিি 

 

ইউবরাবপর বিবভন্ন অংবশ শীঘ্রই  িাপাখাোর আবিভবাি ঘবট। 1500 বিস্টাবে 150 টট িাপাখাো 

সহ বভব়েো ইউবরাবপর মুদ্রণ রাজিােী হব়ে ওবে। 

 

মুদ্রণ বিপ্লবির ফবি সংিােপবের বিক্াশ ঘবট যার মািযবম প্রবৈটট লেবশ ভাষা অবভন্ন হব়ে 

ওবে। লিবেবডক্ট অযান্ডারসে লযমেটট উবেখ ক্বরবিে এক্ই রক্বমর ভাষা়ে এক্ই সংিাে 

পডার ফবি জাৈী়েৈািাবের বিক্াশ ঘবট। 

 

মুদ্রণ বিপ্লবির পর জ্ঞাে েণৈাবিক্ হব়ে ওবে ক্ারণ িই এখে সস্তা 

 

বিজ্ঞাে বিক্বশৈ হব়েবি ক্ারণ বিজ্ঞােীরা ৈাবের অেুসন্ধােগুবি সটেক্ভাবি এিং িযাপক্ভাবি 

প্রচার ক্রবৈ পাবর।ৈাই তিজ্ঞাবেক্ বিপ্লি সম্ভি হব়েবি 

 

মাটটবে িুোবরর িারো িহুেবূর িবডব়ে পডা়ে  ... 

মুদ্রণ বিপ্লবির ক্ারবণ প্রবৈিােী িমী়ে সংস্কার আবদািে অগ্রসর হ়ে। 

 

প্রাচীে গ্রীক্ এিং লরামােবের বিরি ক্াজগুবি প্রচুর পবরমাবণ প্রক্াবশৈ হও়োর ক্ারবণ 

েিজােরণ এক্টট েৈুে েবৈ লপব়েবিি। 

 

েৈুেভাবি উৎপন্ন জ্ঞাবের ক্ারবণ িাবণবজযর বিক্াশ ঘটবৈ পাবর এিং সমুদ্র ভ্রমণ হবৈ পাবর 

 

ক্যাবিগ্রাবফর মবৈা পুরাবো লপশাগুবি অেৃশয হব়ে লেবি, এিং প্রক্াশো এিং পূ্রফ্সংবশািে 

(proof reading) মবৈা েৈুেগুবি আবিভূবৈ হব়েবি 

 



জ্ঞাে অজববের ফবি ক্ষমৈার অবিক্ারী হ়ে। ইউবরাপী়ে লেশগুবিবৈ মুদ্রণ অগ্রসর হও়োর 

সাবে সাবে ৈারা লসখাে লেবক্ প্রাপ্ত জ্ঞাে িযিহার ক্বর পরিৈী ক্ব়েক্ শৈােীবৈ বিশ্ববক্ 

আবিপৈয বিস্তার ক্বর। 

 

 

 

মবের দ্রিীভূৈক্রণ - প্রভাি(main points only) 

 

প্রবৈিােী িমী়ে সংস্কার আবদািবের সম়ে, অষ্টম লহেবরর অিীবে ইংিযান্ড লরাম লেবক্ বিচ্ছিন্ন 

হ়ে এিং সংসে ক্ৈৃবক্ প্রণীৈ এক্টট আইবের মািযবম, ইংবরজ রাজা ইংিযাবন্ডর চাবচবর সবি বাচ্চ 

প্রিাে হে। 

 

ফ্রাবের সাবে যুদ্ধ ক্রবৈ এিং সরক্ারবক্ আিুবেক্ ক্রার জেয ৈার অবে বর প্রব়োজে বিি। 

এটট অবিগ্রহণ ক্রার জেয, বৈবে ইংিযাবন্ডর এক্-ৈৃৈী়োংশ কৃ্বষ জবমর মাবিক্াোিীে 

মেগুবিবক্ িক্ষয ক্বরবিবিে। 

 

অষ্টম লহেবরর মুখযমিী টমাস লিামওব়েি মেগুবির ক্াজক্বম বর জবরপ ও বরবপাটব ক্রার 

জেয েুজে রাজক্ী়ে ক্বমশোর বেব়োে ক্বরবিবিে। ৈাবের লপশ ক্রা প্রবৈবিেবের বভবিবৈ, 

ইংবরজ পাি বাবমট 1536 এিং 1539 সাবি েুটট আইে পাস ক্বর যার মািযবম প্রেবম লিাট 

মেগুবি এিং পবর িডগুবি সরক্ার েখি ক্বর এিং ৈাবের জবম বিচ্ছি ক্বর। 

 

মেগুবি লভবে লফিার ফবি ইংবরজ রাজেীবৈ, সমাজ, অে বেীবৈ এিং িবম বর উপর িযাপক্ 

প্রভাি পবডবিি 

 

মেগুবির জবমগুবি ভদ্রবিাবক্র (gentry) ক্াবি বিচ্ছি ক্রা হব়েবিি।অষ্টম লহেবর ফ্রাবের 

সাবে যুদ্ধ পবরচািোর জেয অে ব লপব়েবিবিে এিং প্রবৈিােী িমী়ে সংস্কার আবদািবের সম়ে 

ভদ্রবিাক্ (gentry) ৈার অেুেৈ সমে বক্ হব়েবিবিে। 

 

মেগুবির বিিুবপ্ত প্রবৈিােী িমী়ে সংস্কার আবদািবের িারণাগুবিবক্ িৃচ্ছদ্ধ ও প্রসাবরৈ ক্রার 

জেয িমী়ে স্থাে বেব়েবি 

 

অে বনেবৈক্ প্রভাি গুরুৈর বিি। সন্নযাসী এিং লসইসাবে যারা আবে মবের জবমবৈ ক্াজ ক্রৈ 

ৈারা লিক্ার হব়ে পবড। অবেবক্ ডাক্াবৈ ক্রবৈ বেব়ে লেবশ অপরাবির হার 

লিবডবি।পবরবস্থবৈ বে়েিণ ক্রবৈ েবরদ্র আইে এিং ভিঘুবর আইে পাস ক্রা হব়েবিি। 

 

বশক্ষা বিবশষ ক্বর োরী বশক্ষার ওপর মারাত্মক্ প্রভাি পবডবি। মে ধ্বংবসর পর িহু মূিযিাে 

পাণ্ডুবিবপ হাবরব়ে লেবি 

 

এিাডাও, বিবশষ ক্বর মহামারীর সম়ে েবরদ্রবের বচবক্ৎসা সহা়েৈা লেও়োর জেয এখে লক্উ 

অিবশষ্ট বিি ো 

 
 

 



কৃ্ষ্ণমৃৈুয/লপ্লে - প্রভাি (main points only) 

 

 লযবহৈু লক্উ জােৈ ো লয লপ্লবের ক্ারণ ক্ী, ৈাই এর উৈ্স সম্পবক্ব বিবভন্ন ৈবের উদ্ভি 

হব়েবিি। লক্উ লক্উ লভবিবিবিে এটট েবূষৈ িাষ্পবিবশষ (miasma) ক্ারবণ হব়েবি। িূপ 

িযাপক্ভাবি িযিহৃৈ হৈ, এিং ক্সাইরা ৈাবের ক্সাইগুবি শহর লেবক্ েবূর সবরব়ে বেবৈ িািয 

হব়েবিি। 

 

অেযরা লপ্লে প্রােুভবাবির জেয যাবেরবক্ ৈারা পাপী লভবিবিি ৈাবের লোষাবরাপ ক্বরবিি। 

পবৈৈা ও কু্ষ্ঠবরােীবের আিমণ ক্রা হ়ে।1349 সাবি স্ট্রাসিাবে ব, লপ্লে প্রােুভবাবির জেয 

ইহুবেবের ো়েী ক্রা হব়েবিি এিং েণহৈযা ক্রা হব়েবিি। 

 

লপ্লে িক্ষাবিক্ মােুবষর মৃৈুয ঘটা়ে। কৃ্ষ্ণাঙ্গ মৃৈুযর ক্ারবণ ইউবরাবপর জেসংখযা অবি বক্ হব়ে 

বেব়েবিি। উোহরণস্বরূপ, 1347 সাবি পযাবরবস জেসংখযা বিি এক্ িাখ। এটট 1353 সাবি 

পঞ্চাশ হাজাবর পবরণৈ হ়ে।ইংিযাবন্ডর west thickley গ্রাবম লপ্লবের প্রােুভবাবির পবর লক্উ 

িাাঁবচবে। 

 

ক্যাবস্টবির এক্ােশ আিবফােবসাই এক্মাে শাসক্ বযবে লপ্লবে মারা যাে। সািারণৈ, সািারণ 

মােুষ সিবচব়ে লিবশ ক্ষবৈগ্রস্ত হ়ে। িেীরা গ্রামাঞ্চবি পাবিব়ে লযবৈ পাবর যখে লপ্লে 

শহরগুবিবৈ আঘাৈ হাবে, লযমেটট লিাক্াবচওর 'লডক্াবমরে' িইবৈ লেখাবো হব়েবি। 

 

মােুষ আত্মবক্চ্ছিক্ হব়ে উেবি তেবৈক্ৈা বপবিব়ে যা়ে। বেবজর জীিে িাাঁচাবৈ এমেবক্ 

পবরিাবরর ক্াবির সেসযরাও সংিাবমৈ হবি লফবি লেও়ো হ়ে। 

 

যখে লিাবক্রা লেখি লপ্লবের সম়ে চাচব ৈাবের সাহাযয ক্রবৈ পারবি ো, ৈখে মােুবষর 

তেেচ্ছদে জীিবের উপর এর বে়েিণ ক্বম লেবি। মােিৈািাে ইউবরাবপ পুেরা়ে আবিভূবৈ হ়ে 

এিং েিজােরবণর পে লেখা়ে। লপাপবক্ িক্ষয ক্বর প্রবৈিােী িমী়ে সংস্কার আবদািেও পবর 

শুরু হ়ে। 

 

লপ্লে বচবক্ৎসা িযিস্থা়ে পবরিৈবে এবেবিি। বিপুি ক্ষমৈাসম্পন্ন স্বাস্থয মযাচ্ছজবস্ট্রট বেব়োে ক্রা 

হ়ে। এমেবক্ সংিাবমৈবের ঘরিাবড পুবডব়ে লেও়োর অবিক্ার ৈাবের বিি। প্রেমিাবরর মবৈা 

লক্া়োবরটাইে িযিস্থা চািু ক্রা হ়ে। জেেণবক্ স্বাস্থযবিবি এিং শুবচৈা িজা়ে রাখার গুরুত্ব 

লিাঝাবো হব়েবিি। 

 

মহামারী চিাক্ািীে, আইে-শৃঙ্খিা লভবঙ্গ পবড, এিং ভূবম োসরা শহবর পাবিব়ে লযবৈ পাবর। 

এৈ মৃৈুযর পর কৃ্বষবৈ শ্রবমবক্র অভাি লেখা বেব়েবি। ভূবম োসবের ের ক্ষাক্বষর ক্ষমৈা 

লিবডবি, এিং ৈারা এখে ৈাবের ক্াবজর জেয মজবুর োবি ক্বর। ভূবম োসবত্বর অিসাে ঘবট 

এিং সামন্তিাে িীবর িীবর হ্রাস লপবৈ শুরু ক্বর 

 

 


