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মাতৃভাা মানুণর জীিন গঠণন ততখাবনিআ মূযিান, বলশুর জীিণন মাতৃদুগ্ধ যতখাবন — বনজস্ব িধান্তকরণ িঈবি ঘথণক একথা
িঅমাণদর িণ ঘগণছন এযািৎকাণর িধণেষ্ঠ িহুমুখী বিশ্ব-প্রবতভা। তাাঁর 'বিশ্ব বরচযশ' গ্রন্থবট িতধমান প্রণে িঅণার বদলারী। ির
এক বদকদলধী বথকৃৎ ণন িঅচাযধ ণতযন্দ্রনাথনাথ িু; 'িেীযশ বিজ্ঞান বরদ' ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিকা' তাাঁর প্রণচষ্টাণক দািআ মণন
করাযশ, িঅর িঅমাণদর িইবিত ক্ষ্যুরণণর বিণযশ দৃঢশভাণি িঅলাবিত কণর।
ঘদল, জীিন, মাজ, বিজ্ঞান িআতযাবদর ঘমাটামুবটভাণি (িা াধারণভাণি) এবগণযশ চা এক কথা, বকন্তু ভাণাভাণি ও দ্রুতগবতণত
এবগণযশ চা িঅর এক। ভাণাভাণি িথধাৎ িাধারণভাণি এণগাণত ঘগণ মাতৃভাাযশ জ্ঞান-বিজ্ঞান চচধা একান্ত ভাণি জরুবর। এবিণযশ
ঘযণকাণনা বরকল্পনা ততবর ও রূাযশণ করার মযশ িধদা ঘয কথা মাথাযশ রাখণত ণি তা ণা — ঘযখাণন ঘয মানু জন্মাক িা
থাকুক, তার জাত ক্ষ্মতার ও প্রবতভার ূণধ বিকাল ও ামাবজক প্রণযশাগ ঘযন ঘটাণনা যাযশ খুি জভাণি। মানুণর ঘিাধ-িুবিঘমধা এিআরূ প্রকৃবতদত্ত িমূয ম্পণদর দি্যিার ঘক কতটা ঘিবল কণর করণছ বকিংিা ঘকাথাযশ কতটা ণে, ঘটািআ ণা
িঈন্নযশণনর িঅ ূচক িা মাকাবঠ — বক িযবিজীিণন, বক াবরিাবরক-জীিণন, বক মাজ-জীিণন, বকিংিা িঅন্তজধাবতক
ঘক্ষ্ণি। বনিঃণেণ িঅমাণদর াবিধক িঈন্নযশন িণনক ত্বরাবিত ণি যবদ মাতৃভাাযশ জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুবি চচধা করার রাস্তা দ্রুত খুণ
যাযশ প্রাথবমক বলক্ষ্ার স্তর ঘথণক গণিণার স্তর িিবধ।
দ্রুতাণ মাতৃভাাযশ বিজ্ঞান চচধা িাডশাণত ঘগণ বনম্নববখত দণক্ষ্গুব জরুবর িণ মণন যশ —
 িংবিষ্ট কণক মাতৃভাাযশ দক্ষ্, কুিংস্কার মুি ও বিজ্ঞান মনস্ক ণযশ ণি।
 বিজ্ঞাণনর বিবভন্ন লাখাযশ মাতৃভাাযশ ববখত িঈযুি িিআ ও িবিকা থাকণত ণি; ভাণা ণি যবদ বিণশ্বর নামী বিজ্ঞান
ামবযশকীগুণার ুের িনুিাদ াওযশা যাযশ।
 বলক্ষ্াদাণনর মযশ মাতৃভাার প্রণযশাগ িাডশাণত ণি। ঘিআণে মাতৃভাাযশ দক্ষ্ কারুর দামী বিজ্ঞান বিযশক ধারণা ও
যধণিক্ষ্ণণক দ্রুত বিশ্ব-মাণজ তুণ ধরার িযিথা া রাখণত ণি।
 রকাবর ও ঘিরকাবর প্রণচষ্টা রস্পণরর াত ধরাধবর কণর চণি।
 িংবিষ্ট রাণজয একবট স্বাযশত্বলাবত িংথা া এবিণযশ মূ দাবযশত্ব ান করণি। িথধ ঘজাগাণি ঘকন্দ্রনাথীযশ রকার, ণে িংথা ার
াণত িািআণর ঘথণক িথধ িংগ্রণর ক্ষ্মতাও ঘদওযশা থাকণি। ঘকন্দ্রনাথীযশ রকার ও িংবিষ্ট রাজয রকার িঅন্তবরকভাণি িংথা াণক
ণযাবগতা করণি। ঘকানরকম রাজননবতক স্তণক্ষ্ করা চণি না িংথা াবটর কাণজ, তণি ক্ষ্য ূরণণ ঘাটবত ণ
কডশাভাণি জিািবদবর িযিথা া থাকণি। ঘকণন্দ্রনাথর বিজ্ঞান ও প্রযুবি দপ্তর ঘগাটা ঘদণলর এিআ কমধকাণের তদারবক করণি।
 লব্দ িযিাণরর ঘক্ষ্ণি িণতুক ঘগাাঁডাশ বম ঘছণডশ িঅবদ-লণব্দর িযিার িাডশাণত ণি; ঘযমন, chair = ঘচযশার (ণকদারা)।

