ফাাংরাম বফজ্ঞাননয প্রায, জনবপ্রমকযণ  প্রচায: ববফষ্যন য 
বফানী প্রাদ াহু
লরখক এভ বফ বফ এ  আকুাাংচায বফনলজ্ঞ। ফ তভানন লকন্দ্রীম যকানযয একবি স্বাস্থ্য প্রকনে মুক্ত। ফাাংরাম বফজ্ঞান
জনবপ্রমকযণ, জনস্বাস্থ্য, বফজ্ঞানভনস্ক া প্রব ষ্ঠা,  কুাংস্কায-ধভতান্ধ া বফনযাধী ফই  ুবিকায াংখযা প্রাম ৫০ বি। ১৯৮৯ এ
বফজ্ঞান াবন য যফীন্দ্র ুযস্কায, ২০১৮ এ ফঙ্গীম বফজ্ঞান বযলদ প্রদত্ত 'অধযাক ননযকুভায দা ৃৃব ুযস্কায' এ ম্মাবন ।

সংক্ষিপ্তসার
লদড' ফছয আনগ ফাাংরাম লরখা কবফ ায ফই  বফজ্ঞাননয ফই ফনর বচবি ন া, লমভন ১৮৫৫-এ যবক চন্দ্র যানময কবফ ায ফই
এয নাভ বছর 'বফজ্ঞান াধুযঞ্জন'। বকন্তু ক্রভ ফাাংরাম বফজ্ঞাননয ফই ফরন আধুবনক বফজ্ঞাননয দৃবিববঙ্গন লরখা ফইই লফাঝাম।
ফবিভচন্দ্র ল নক যফীন্দ্রনা নম আচামত প্রপু্ল  চন্দ্র যাম, জগদীচন্দ্র ফু, ন যন্দ্রনা ফু ফহুজনই ফাাংরা বফজ্ঞান াব যনক ৃৃ
কনযনছন। এখন ফাাংরাম বফজ্ঞাননয ফই কভ লদখা ম না। ফু বফজ্ঞাননয উচ্চবক্ষাম  গনফলণাম ফাাংরা প্রাম উনবক্ষ , অ চ
চীন-জাান-জাভতান-ফ্রান্স এয ভন া লদনয ফহু আন্তজতাব ক ভাননয গনফলণাত্র ইাংনযবজন নম, বফজ্ঞানীয ভা ৃবালাম লরখা ম।
ফাাংরাম বফজ্ঞাননয অননক ফইনময ভান বননম বফ কত আনছ। বকন্তু ৃণভূর িনয জনাধাযনণয ভনধয বফজ্ঞাননয প্রায 
বফজ্ঞানভনস্ক া প্রব ষ্ঠা কযায জনয  ছাত্রছাত্রীনদয ভনধয বফজ্ঞাননয নানা বফলম লফাধগভয কযায লক্ষনত্র ভা ৃবালায বফকে লনই।
অন্যবদনক ফাাংরাবালী বফজ্ঞানীনদয ভনধয উচ্চভাননয গনফলণা মবদ উন্ল খনমাগয াংখযাম না ম, নফ াাঁনদয লরখা ফাাংরা গনফলণাত্র
 আন্তজতাব ক বানফ প্রব বষ্ঠ ম না, লমভন ঘনি ইাংনযবজ বালায ফাইনয ূনফতাক্ত নানা লদনয বফজ্ঞানীনদয লক্ষনত্র, ঘনিনছ
আইনস্টাইননয জাভতান বালায গনফলণানত্রয লক্ষনত্র। এবি আফায বনবতয কনয বননজনদয বযনয, অ তাৎ লমভন বিভফঙ্গফাাংরানদন, উচ্চভাননয গনফলণা প্রব ষ্ঠান, ায বযকাঠানভা, ুনমাগ ুবফধা া যকাবয  যাজননব ক উনযাগ  বদাায য।
শুধু আনফগ  ভাধুনমতয লদাাই বদনম বালানক, বফনল কনয ঐ বালাম বফজ্ঞাননয যচনানক প্রব ষ্ঠা কযা দূরূ। াই (১) একবদনক
বঠক য বদনম জনফাধয বফজ্ঞাননয ফই  যচনায ভাধযনভ প্রা বভক িনযয ছাত্রছাত্রী ল নক উচ্চ য িনযয জনয লরখাত্র
ফযবক্তগ , লস্বাানফী  যকাবয িনয ফাডাননা দযকায, (২) বযবালায লক্ষনত্র লগাাঁডা বভ লছনড প্রব বষ্ঠ অ-ফাাংরা বযবালা (নমভন
কযান াড-অযাননাড, ফা বনস্টার-ডামানস্টার),  প্রব বষ্ঠ ফাাংরা বযবালা (নমভন ানরাকাংনেল ফা অণু -যভাণু) গ্রণ কযা
দযকায এফাং লজায কনয দুনফতাধয বযবালা ত বয বন কযা, (৩) বফজ্ঞাননয ফইন অনফজ্ঞাবনক  অনফজ্ঞাবনক ক াফা তানক বযায
কযা, এফাং প্রনমাজনন ায ভানরাচনা ভূরক আনরাচনা কযা, (৪) যকাবয  যাজননব ক বানফ উচ্চভাননয বফজ্ঞান বক্ষা প্রব ষ্ঠান,
গনফলণা প্রব ষ্ঠান গডা এফাং ফাাংরাবালাম া বযচারনা কযায জনয অ তননব ক াাময  প্রনমাজনীম ম্মান-ভমতাদা লদমা, (৫)
বফনদনয বক্ষা  গনফলণা প্রব ষ্ঠানন ফাাংরাবালায গনফলণাত্র  যচনানক ল াঁনছ লদমায াবফতক উনযাগ গ্রণ কযা (নমভন
ফাাংরাম না বরখনর যফীন্দ্রনা 'গী াঞ্জবর' বরখন াযন ন না, বকন্তু ানক ইাংনযবজন অনুফাদ কনয বফনেয দযফানয ল াঁনছ বদন
নমবছর) ̶ এই ধযননয প্রনচিাম ফাাংরাম বফজ্ঞাননয প্রায, জনবপ্রমকযণ  প্রচায ববফলযন ক্রভ উচ্চ য িনয লমন াযনফ।

