বাাংাযশ ববজ্ঞানের প্রার, জেবপ্রযশকরণ ও প্রচার: ভববষ্যন র
লান্তেু ঘঘা
লান্তেু ঘঘানর ঘখা ডশা ককা া ও বিবিন । ঘ লাযশ প্রাণীববজ্ঞােী, ঘেলা বে-জঙ্গ। ববনল ভানাবাার প্রাণী াব । গনবণার কানজ ঘুনর
ঘববডশনযশনেে ঘিনলর োোে দুগগম জঙ্গন। ড: াবম আবর ঘেধেয, ইযশাে, ডগা হ্যাবমওে ও াাজী ব়াযশার বপ্রযশ ই োত্র
প্রাণীববজ্ঞানের অাংখয ঘমৌবক গনবণা নত্রর রচবযশ া। জুযবজকা ানভগ অফ ইবিযশার অবরপ্রাপ্ত ববজ্ঞােী। বাাংাযশ ববজ্ঞাে ঘনখে বেযশম
কনর, বাাংাযশ ববজ্ঞানের কাবধক বই। ককা া িূরিলগে ও আকালবাণীর প্রাক্তে উ নিষ্টা ও বেযশবম ঘপ্রাগ্রামার।

সংক্ষিপ্তসার
বে। প্রাচীে ভারন ববজ্ঞাে চচগার কওা ক্ষীণ ধারা অবশ্যই বে। ঘই ধারাবওও অবুপ্ত নযশ যাযশ বি ীযশ ভাস্করাচানযগযর মৃ ুযর নর।
মুমাে লানে। ার র ৮০০ বেনরর ক অন্ধকার মযশ। ধমগীযশ ঘগাোঁডশাবম, কুাংস্কার, অবলক্ষা ঘ নক বাঙ্গাীনক উদ্ধার করন
িরকার বে ক বৃস্কন্ধ। বগনযশ আনে মাত্মা রামনমাে। ঘওা ইাংনরজ লানের মযশ। ঘগারানির ভাবখাো বে - 'ববজ্ঞাে' বডশ
কবিে বযা ার, ওওা ভার ীযশনির জেয েযশ। রামনমানের উৎা ও উনযানগ প্রব বত হ যশ 'বন্দু কনজ'। মেবক উবেল ল নকর
ঘগাডশান ও বাাংাযশ অবম বে ববজ্ঞানের কখাো ভানা ািয ুতক।ক। ইউনরা ীযশ া ইাংনরজনির আমরা য ই গা বিই, বাাংার
ববজ্ঞানে বিমী বা া ো াগন হ্যা া বে। ঘবল বকেু ববনিলী ভার নক ববনল কনর বাাংানক ভানবন ঘফনবেনে। াোঁরা
বুনেবেনে, ববজ্ঞানে নগান ো ারন ঘকানো ঘিনলরই উন্নব ম্ভব েযশ। প্রনঙ্গ শ্রীরাম নু রর বযা বও মি বমলনের ভূবমকা অ যন্ত
গু়াত্ব ূণগ। মালগমযাে, গুডইভ, উইবযশাম ও ঘফবক্স ঘকবর, াজার যাোঁনফা, আনকজািার ডাব, ঘ ডার, ঘডবভড ঘযশার, মামব
ঘব ুে, বডনরাবজও মবে ব মােুরা বানর বানর ডশাইনযশ ঘেনমনেে বৃবওল লানের বব়ানদ্ধ। ো াখাো ঘ নক কাগজ ত রী,
ািয ুতক।ক রচো ঘ নক বাাংার েবজাগরনণ উবেল ল ক কওা আিযগ মযশ। বক ববজ্ঞাে, বক াবন য। ববিমচন্দ্র, রবীন্দ্রো ,
ববনবকােন্দ, জগিীলচন্দ্র, মনন্দ্রা রকার, অক্ষযশকুমার িত্ত, জগিােন্দ রাযশ, রানমন্দ্রুন্দর, প্রফুিচন্দ্র, ন যন্দ্রো আরও বহু
মােু। োঁনির বাই কওা ক া বুনেবেনে -- ঘিলনক বগনযশ বেনযশ ঘযন ন ববজ্ঞাে গনবণাযশ উন্নব করন নব। ববজ্ঞােনক
জে-মােন েবডশনযশ বিন নব আর ওা করন প্রনযশাজে কাযগকরী ভাা, ববজ্ঞানের ক া বেযশবম প্রকানলর জেয বত্রকা। কবমবও
ত রী কনর ত রী নযশবে বরভাা রবীন্দ্রোন র িাবযশনত্ব।
রীক্ষা-- যগনবক্ষণ--বদ্ধান্তগ্রে র ান ঘমান নব বচন্তে নবই া নযশ উিনব ববজ্ঞাে। তবজ্ঞাবেক রীক্ষার াফয ধুধুমাত্র
রীক্ষাগানরর চার-ঘিযশান আওনক ো ঘরনখ া েবডশনযশ বিন নব বার মানে। নব ঘিনলর স্বান ,গ ববজ্ঞানের স্বান গ বকেু ঘগা েীযশ া
রাখাও জ়াবর। ববজ্ঞােনক আম-জে ার িরবানর ঘ ৌোঁনে বিন ঘয ব েবও ধান র া আমানির ধরন ই নব ারা না -- ববজ্ঞাে
জেবপ্রযশকরণ, ববজ্ঞােনচ োর ববকাল, ও ববজ্ঞােনচ োর প্রার বাং মােবকযানণ ববজ্ঞাে-প্রযুবক্তর বযবার। ববজ্ঞােনক খুিাম-খুিা
বাং ববতক।ৃ বরনর মােুনর কানে ঘ ৌোঁনে বিন ানর রকাবর-ঘবরকারী তবজ্ঞাবেক াংস্থা, বলক্ষা প্রব ত হাে, মুদ্রে ও ইনকট্রবেক
মাধযম আর ে বজ ও রা। দু- কবও বযাব ম ছম োডশা ইিাবোং কারও উৎাই আর বযা ানর ঘ মে ঘচানখ নডশ ো। অ চ
োঁবচল_বত্রল বের আনগও বে। ঘালযা বমবডযশার কযানণ মােু ো চাইনে ধুেন , ো ডশন । বহু ভু আবজগোর মন া জমা নে
আমানির খবর ধনর রাখার খু বরন । ক া ঘিনখ ভাগয বা ঘ নক া নরর গনেনলর দুধ খাওযশা অনেক বকেুই চন ইব
ঘালযা বমবডযশান । নব বওাই ঘফো ক া বন াবর ো। ঘবনে বেন নব। ববজ্ঞানের ক া, ভাঙ্গা কুোঁনডশ ঘ নক রাজপ্রাানি
ঘ ৌোঁনে ঘিবার ঘবাযশ ইব প্রচার বহু ঘক্ষনত্রই ার গব ন রূদ্ধ কনর তব বক। ঘখা ঘাক, বক্তৃ া ঘাক বা চমাে েবব ঘাক,
বিক ববযশ বেবগাচে কনর কবও জমাবও গল্প বন নব। মানে ভজান নব। মে মজান ই নব।

