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1. প্রত্নবস্তুর পর্যববক্ষণ 
প্রত্নস্থর খনন কতয প্রাপ্ত প্রত্নফস্তু সথতক সই প্রত্নস্থর/প্রত্নফস্তুয ফয়, প্রকৃতত, সই ভয়কায ভানুতলয জীফনধাযা ম্পতকে 

তফুর তযভান তথয রাব কযা মায়। তকন্তু, উতেযীন বাতফ তযদেন কতয প্রত্নফস্তু তত তথয রাব কযা ম্ভফ নয়। 
এজনয প্রথভ দতে তে, প্রত্নফস্তুয গবীয মেতফেণ। 

 

2. পর্যববক্ষবণর গুরুত্বপণূয রিক সমূহ  
প্রত্নফস্তুয মেতফেতণয গুরুত্বূণে তদক গুতরা তে, ①াভতিক কাঠাতভায আকৃতত, ভাত্রা  জন  ②তফস্তাতযত আকৃতত 
 ভাত্রা  ③প্রত্নফস্তুয যাটাতনেয বফতষ্ট্য  অফস্থান  ④প্রত্নফস্তুয তনভোণ সকৌতরয তচহ্ন  ⑤ফযফাতযয তচহ্ন  তায 
অফস্থান  ⑥প্রত্নফস্তুয উাদান ভূ 

 

3. পর্যববক্ষবণর ফলাফল রলরপবদ্ধকরণ ও পররমাপ 
প্রত্নফস্তুয তফস্তাতযত তযভা, মেতফেণরব্ধ পরাপর তরতফদ্ধকযণ  অঙ্কতনয ভাধযতভ প্রত্নফস্তুয নকা বততয কযা য়। 
নকা প্রত্নফস্তুয ঠিক আকৃততয াাাত মেতফেতণয পরাপর ঠিক বাতফ ধাযন কতয। নকাটি এভন বাতফ বততয 
কযতত তফ মাতত এটি সদখা ভাত্রই তযভা  মেতফেতণয পরাপর ঠিক বাতফ ফুঝতত াযা মায়। এই জনয াতত্রয 
প্রস্থতেদ, সবততযয ৃতেয অফস্থা মেতফেণ কযতত তফ। াাাত মেতফেণ সথতক প্রাপ্ত তচহ্ন ফযফায কতয ছকফদ্ধ 

 কামেকয বাতফ নকা বততয কযতত তফ। 
প্রত্নফস্তুয তফস্তাতযত তযভা  মেতফেণরব্ধ পরাপর ঠিকবাতফ অঙ্কন  তরতফদ্ধকযণই নকা বততযয আর উতেয। 
াধাযণ ছতফ, সস্কতচয াতথ প্রত্নফস্তুয নকায এটাই ভূর াথেকয। 

 

4. প্রত্নবস্তুর পর্যববক্ষণলব্ধ ফলাফল ও নকশার অধ্যয়ন  
   প্রত্নফস্তুয মেতফেণরব্ধ পরাপর  নকায অধযয়ন কতয প্রত্নফস্তুয ম্পতকে  অতনক তথয জানা ম্ভফ। 

① প্রত্নস্থর  প্রত্নফস্তুয ফয় তনধোযণ  

  

 

প্রাচীন জাাতনয জর যাখায ভাটিয াত্র। ভতয়য াতথ াতথ ফাভ সথতক ডাতন াতত্রয আকৃততয তযফতে ন। একটি 
প্রত্নস্থর সথতক খনন কতয এই ধযতনয ভাটিয াত্র ায়া সগতর তা মেতফেণ কতয সই প্রত্নস্থতরয ফয় তনধোযণ 



কযা ম্ভফ। াাাত আতযকটি প্রত্নস্থর সথতক প্রাপ্ত একই ধযতনয ভাটিয াতত্রয াতথ এই াতত্রয তুরনা কতয 
আভযা সকান প্রত্নস্থরটি অতধক প্রাচীন তা তনধোযণ কযতত াতয।  

 
②  ুযাততেয তফসৃ্ততত  সগােী  

ূফে এতয়াতত খাদয িতণ সম কাঠি ফযফহৃত য় তায আকৃতত খুফই াধাযণ তকন্তু এয উাদান, বদঘেয, অি  

তনম্নবাগ, প্রস্থতেতদয আকৃতত সথতক সফ কতয়কটি বাতগ বাগ কযা মায়। এই তফতল কাঠি চীন  ূফে এতয়ান 
াংসৃ্কতততক প্রতততনতধত্ব কতয। উযন্তু, এই তফতল কাঠি  চাভতচয প্রকাযতবদ সথতক এয ফযফাযকাযী জনতগােী 
(চীন, সকাতযয়া, জাান) ম্পতকে  ধাযনা ায়া মায়।  

 

③ ভানুতলয জীফনধাযা  
প্রত্নফস্তুয ফয়, তফতেলণ, ফযফহৃত অঞ্চর সথতক এটা ফযফাযকাযী ফযতি অথফা জনতগােী ম্পতকে  ধাযনা রাব 

কযা মায়।  

  

ভাটিয াতত্রয মেতফেণ：উতযয ফাভ তদতকয ভাটিয াত্র গুতরা ৪৫০০ – ৫৫০০ ফছয আতগ জাাতনয সতাউতাকু 
তফবাতগয উত্তযাঞ্চর এফাং সাক্কাইতডা তফবাতগয দতেণাঞ্চতর ফযাক বাতফ ফযফহৃত তয়তছর। তখন গবীয 
াত্র  অগবীয খাফাতযয াত্র তছর তকন্তু পর াংিতয াত্র তছরনা। 

  াথতযয বততয প্রত্নফস্তুয মেতফেণ：(ভাতঝয ছতফ) সই ভয় ভানুল ধনুতকয পরক, ফো, সচপ্টা চাভচ/চভ, 
কুড়াতরয অিবাগ ফযফায কযত। তখন কাতস্ত, তনড়াতন, রাঙ্গতরয ভত কৃতলকাতজ ফযফহৃত যঞ্জাভাতদয 
প্রচরন তছরনা।  

  াতড়য বততয প্রত্নফস্তুয মেতফেণ：ফড়ত, াযূতনয অিবাগ।  

 

৪৫০০ – ৫৫০০ ফছয আতগ সতাউতাকু তফবাতগয উত্তযাঞ্চর এফাং সাক্কাইতডা তফবাতগয দতেণাঞ্চতরয ভানুতলযা সনৌকা 
ফযফায কতয এক জায়গা সথতক আতযক জায়গায় মাতায়াত কযত। তাযা তকায, ভাছ ধযা, খাদয াংিতয ভাধযতভ 

জীফনধাযণ কযত ফতর অনুভান কযা মায়। 
   


