
মাটির াত্রের নকলা তৈররর প্ররিয়া 
        Ｎｏｂｕｙａ Ｙａｓｕｉ 

（Nara Municipal Archaeological Research Center） 

Ａ． মাটির াত্রের নকলা 
1. পাত্রের নকলা পােটি সম্পত্রকে  ববস্তাবরত তথয প্রকাল করত্রব। 
① ছবব：সঠিক ভাত্রব ছায়াকরন, গঠন ববনযাস, আত্রার বিত্রক খেয়া খরত্রে পােটির ছবব ৈুত্রৈ 

হত্রে।  
② স্কেচ：মাটির াত্রের আকৃরৈ খার হাত্রৈ স্কেচ করত্রৈ হত্রে।  
③ নকলা：াত্রের ররমা স্কেত্রক এর আকৃরৈর নকলা করত্রৈ হত্রে।  

    
①  ছবব                  ② খেচ  

 

 2. বেমাবেক বস্তুর নকলা ততবরর মূনীবত 
বেমাবেক স্থানাঙ্ক বযবস্থায় অবভত্রেপণ সমতত্র উম্ব রবি অবভত্রেপত্রণর মাধ্যত্রম একটি বেমাবেক 
বস্তুর সমত বচে উপস্থাপন করা হয়। সম্মুখ রচে, ার্শ্ব রচে, প্রস্থত্রেত্রির বচে অঙ্কত্রনর মাধ্যত্রম 
নকলা ততবর করা হয়। 

 

  
 

   

1. উম্ব অবভত্রেপণ সমত V এর সাত্রে ম্ব ভাত্রে অনুভূরমক 
অরভত্রেণ সমৈ H ও ার্শ্ব অরভত্রেণ সমৈ P অঙ্কন 
কত্রর রেমারেক েস্তুর আকৃরৈ উস্থান করা হয়।  

 

2. রনত্রচ েরণবৈ ছরের নযায় সম্মুখ রচে ও ার্শ্ব রচে অঙ্কন 
করত্রৈ হয়।  
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5. প্রস্থত্রেদ রচত্রের প্রকারত্রভদ  
 1) সম্পূণে প্রস্থত্রেত্রির বচে（উপত্রর বাম বিত্রকর ছবব） 

   খয সমত খথত্রক বস্তুর আকৃবত সবত্রচত্রয় ভাভাত্রব উপস্থাপন করা সম্ভব খসই সমত খথত্রক বস্তুটির 
প্রস্থত্রেত্রির বচে অঙ্কন করত্রত হত্রব। 

 2) অত্রধ্েক প্রস্থত্রেত্রির বচে（উপত্রর ডান বিত্রকর ছবব） 

   প্রবতসম বস্তুর খেত্রে খকন্দ্রীয় াইত্রনর এক পাত্রলর প্রস্থত্রেি বচে ও অপর পাত্রলর বাবহযক বচে অঙ্কন 
কত্রর বস্তুটিত্রক উপস্থাপন করা যাত্রব।  

3. খয পার্শ্ে খথত্রক বস্তুটির আকৃবত সবত্রচত্রয় ভাভাত্রব 
প্রকাল পায় খসইটিত্রক সমু্মে বচে বহত্রসত্রব অঙ্কন 
করত্রত হত্রব। 

 

4. োম রদত্রকর ছরের মৈ েস্তুটি যরদ স্কেন/নাকার 
হয় ৈাহত্র শুধু মাে সম্মুখ রচত্রের মাধযত্রমই এর 
আকৃরৈ প্রকাল করা যাত্রব। 

 



 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

ডান বিত্রক বভতত্ররর পৃষ্ঠ ও 
প্রস্থত্রেত্রির বচে অঙ্কন করত্রত 

হত্রব 

C.L বামবিত্রক বাইত্ররর পৃষ্ঠ 
অঙ্কন করত্রত হত্রব 

পাত্রের আকৃবতর জটি অংত্রল খববল পবরমাত্রণ 
পবরমাত্রপর ববন্দ ুবনত্রত হত্রব 

পাত্রের গাত্রয়র বকছু বকছু পবরবতে ত্রনর স্থান বিক, 
ওভারযাবপং এর বিত্রক খেয়া খরত্রে প্রকাল 
করত্রত হত্রব 

পাত্রের গাত্রয়র সংত্রযাগ 
গুত্রা খরো খেত্রন 
প্রকাল করত্রত হত্রব 

টীকা（মাটির পাত্রের পযেত্রবেণ） 

・প্রত্নস্থ, প্রত্নবস্তু, মাটির পাত্রের সংেযা, েনত্রনর তাবরে 
・মাটির পাত্রের প্রকার, বিনার আকৃবত, পাত্রের ধ্রণ  

・বযাস, উচ্চতা, তত্রিত্রলর বযাস, সত্রবোচ্চ বযাস 
・কািামাটি, পাত্রের খপাড়া অবস্থা 
・রঙ 
・খে, পাত্রের অববলষ্াংল, পবরমাত্রপর তাবরে, পবরমাপকারী 
・প্রস্তুতকরণ প্রবিয়া, সমন্বয় পদ্ধবত, পযাোত্রনের তববলষ্য 
 

Ｂ．মাটির পাত্রের নকলার উিাহরণ  

বভতর ও বাইত্ররর পৃত্রষ্ঠর সমন্বয় 
পদ্ধবত, পযাোত্রনের তথয সমূহ বত্রে 
বিত্রত হত্রব 

পাত্রের গাত্রয় খয সমস্ত 
স্থাত্রন পবরবতে ন 
পবরবেত হয় খসই 
সমস্ত স্থাত্রন খরো খেত্রন 
তা প্রকাল করত্রত হত্রব  
 

টীকা 

006 

HJ459－2 次（左京五条四坊九坪）0015 

GO-89 P1 No.7  20010628  Yayoi মৃৎবলল্প খছাে গ্রীব পাে 
বযাস 10.5cm  উচ্চতা 24.8cm  তত্রিত্রলর বযাস 4.2cm 
সত্রবোচ্চ বযাস 18.5cm 
কািামাটি মান সম্পন্ন  চমৎকার মৃৎবলল্প（কাত্রা িাগ আত্রছ） 

রঙ  বাইত্ররর পৃষ্ঠ Hue2.5YR6/4（বনত্রস্তজ কমা） 
   বভতত্ররর পৃষ্ঠ Hue5YR6/6 （কমা） 

   প্রস্থত্রেি Hue7.5YR5/2（ধ্ূসর বািামী） 

S=1/1 সম্পূণে আকৃবত 20030819 নাকাবজমা  



                                                                                                    

 

 
 

 

  

１ 

  2   3 

  4 

  5   6 

１ মাটির পাত্রের বযাস পবরমাপ কত্রর পােটিত্রক ছক কাগত্রজর উপর রােব 

２ মাপকাঠি বযবহার কত্রর পাত্রের আকৃবত পবরমাপ করব 

３ মাত্রকা বযবহার কত্রর পাত্রের ববহভে াগস্থ সীমাত্ররো বনব 

４ পাত্রের ববহভে াগস্থ সীমাত্ররো ছক কাগত্রজ অঙ্কন করব 

５ কযাবপার বিত্রয় পাত্রের পুরুত্ব পবরমাপ করব 

６ পযাোনে, সংত্রযাগস্থত্রর অবস্থান পবরমাপ করব 

 

 

বেত্রকাণ বযবহার কত্রর পযাোনে অঙ্কন মাটির পাে পবরমাপ 

পবরমাত্রপর ধ্াপ সমহূ 

মাটির পাে পবরমাত্রপর যন্ত্রাবি 

  1

１ 

Ｃ． মাটির পাে পবরমাত্রপর ধ্াপ সমূহ 



 

 

       
     

 

 

 

 

                                                                        

 

ছববর মত ৩টি 
ববন্দ ুবনব 

খকন্দ্র ববন্দ ু

খকন্দ্র ববন্দ ুখথত্রক 
প্রথম ববন্দ ুA যবন্ত 
িরূত্ব হত্রে বযাসাধ্ে 

Ａ－Ｂ、Ｂ－Ｃএর মাত্রঝ িটুি ম্ব বিেন্ডক অঙ্কন 
করব। এই িটুি াইত্রনর খছি ববন্দইু হত্রে খকন্দ্র 
ববন্দ।ু 
 

[গুরুত্বপূণে পত্রয়ন্ট সমূহ] 
・ পাত্রের ঢাত্রর বিত্রক খেয়া রােত্রত হত্রব 
・ বযাস পবরমাপ করার পর, বৃত্ত অঙ্কন কত্রর 

পােটিত্রক বৃত্রত্তর উপর খরত্রে পবরমাপকৃত বযাস 
সঠিক বকনা তা যাচাই করত্রত হত্রব 

Ｄ．ভাঙা েুকরা খথত্রক বযাস পবরমাত্রপর পদ্ধবত 

Ｅ．সমন্বয় পদ্ধবতর পযেত্রবেণ ও প্রকাল 

আঙ্গতু্রর ছাপ・・পাত্রের গাত্রয় আঙ্গতু্রর ছাত্রপর বচহ্ন। মাটির পােটি 
হাত বিত্রয় ততবর করা হত্রয় থাকত্র পাত্রের খভতত্ররর 
পৃত্রষ্ঠ আঙ্গতু্রর ছাপ থাকত্রব। খছাে উচু/বনচু জায়গা 
গুত্রা স্পলে করার সময় খেয়া রােত্রত হত্রব 

 বঝনুত্রকর িাগ・・সমান্তরা খরোর পালাপাবল ব্রাত্রলর ছাপ খথত্রক 
বকছুো খছাে/বড় অত্রনক খরো েয করা যায়। 
প্রাত্রন্তর বিত্রক বঝনুত্রকর বাক েয করা যায়। 

 
ব্রাত্রলর বচহ্ন・・ লসয রাোর কারত্রন অত্রনক সমান্তরা খরো খিো 

যায়। প্রস্থ ও লত্রসযর পবরমাণ সম্পত্রকে  জানা যায়।  

ধ্াত্ররর বযবহার・ প্রবতবার বযবহাত্রর অসংেয তত্রর সৃবষ্ হয়। মাটির 
পাত্রের পৃত্রষ্ঠ ধ্াাঁর বযবহাত্ররর ফত্র পৃত্রষ্ঠর বনকেবতী 
কনা গুত্রা বযবহাত্ররর সাত্রথ সাত্রথ নড়াচড়া করত্রত 
পাত্রর।  

মসৃণ করা・・・িযুবত বার হবার মত মসৃণ। একবার করা হত্র 
স্তরটি অত্রনক পাতা হয়। সাধ্ারণত একাবধ্ক বার 
মসৃণ করার স্তর খিেত্রত পাওয়া যায়। 

আঘাত করা・・োজযুক্ত পাত বিত্রয় আঘাত্রতর বচহ্ন। সমান্তরা খরো, 
বগ্রড খিেত্রত পাওয়া যায়। প্রায়ল মাটির পাে 
বানাত্রনার সময় োজযুক্ত পাত বিত্রয় আঘাত করা 
হত্রও পরবতীত্রত এর বচহ্ন মুত্রছ খফা হয়।  
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