বাাংা ভাায় ববজ্ঞান ও ববজ্ঞান জনবিযশকরণ
তুবন াজ্জাদ সখ
তুবন াজ্জাদ সখ গবণততর াম্মাবনক স্নাতক ও ইবিযশান াতযশন্স বনউজ এতাবতযশলন সথতক িবলক্ষণ িাপ্ত জনববজ্ঞান িচারক। বতবন
একজন কবব ও জনববজ্ঞান িবন্ধ সখক। তাাঁর সখা কাান্তর, এনভাযশরবনউজ, বরতবল ও ববজ্ঞান, উত্ততরর ারাবদন িমুখ বিকাযশ
িকাবলত যশ। াম্প্রবতক বতবন জবাযশু বরবতততনর ববতযশ আকালবাণীর জন্যও আতখয রচনা কতরতেন।

সংক্ষিপ্তসার
বাান্ন বি অক্ষতর ম্বৃদ্ধ বাাংা বণতমাা। আর তার মতধযকার কতযশকবি বতণতর মাাতর িতবর যশ একবি ল ; কতগুতা অথততবাধক
লত র ুজ্জা রূ সদযশ একবি বাতকযর; অতনকগুতা ুাংগত বাকয বমবত তযশ িতবর কতর একবি গতের; গতের সলত আমরা
অজতন কবর ববতল জ্ঞান অথতাৎ ববজ্ঞান; আর এই ববজ্ঞাতনর আতাযশ িদবলতত যশ আমাতদর এবগতযশ চার থ।
বাাংা ভাা অতযন্ত ম্বৃদ্ধ। এই ভাাযশ ববজ্ঞান চচতা ও ববজ্ঞান জনবিযশকরতণর ুতযাগ ুরপরিারী এবাং আকতনীযশ। বাাংা াবততয,
গতে, কববতাযশ ববজ্ঞাতনর উবিবত খুব িতযশাজনীযশ। বাাংাযশ সখনী ববজ্ঞাতনর জনবিযশকরতণর এক অন্যতম াবতযশার।
ম্প্রবত ক্ষনীযশ বাাংাযশ গনমাধযমগুব ববজ্ঞান ববযশক সকান রকম চচতাযশ খুব বনবিযশ যা এতকবাতরই অবাবিত। ববজ্ঞানতক জনবিযশ
িদলতনীর মাধযতম গনমাধযমগুবতত ম্প্রচার করতত তব। এর জনয ববজ্ঞান াাংবাবদকতাযশ ও ববজ্ঞান সখনীর উর সজার সদওযশা খুব
িতযশাজন। ববজ্ঞাতনর গে, কববতা ও াবতয িকাতলর জনয নতুন ি-বিকা ও মযাগাবজন িকাল করািা খুব জি।বর। এই কাতজর
জনয যুব ম্প্রদাযশতক উৎাবত করতত তব। এিা ম্ভব বববভন্ন কতজ ও ববশ্বববদযাতযশর োিতদর উদ্বুদ্ধ করার মাধযতম। বববভন্ন
রকাবর সরবজবিকৃত ক্লাবগুতাতক এই ধরতনর কমতযতজ্ঞ আহ্বান করা একবি অগ্রগামী দতক্ষ।
মস্ত িাথবমক ববদযাযশগুবতক বববভন্ন ববজ্ঞান ববযশক কমতিতর আওতাযশ বনতযশ আতত তব। একবি বলশু মতন ববজ্ঞাতনর অনুিতবল
ত আগামী বদতন ববজ্ঞানমাজ গত শ উঠতত সকান বাধা থাকতব না।
সালযা বমব যশার তাব শত আতবগতক কাতজ াবগতযশ ববজ্ঞান জ্ঞান এবাং জনবিযশকরতণর কাজিা খুব তজ ও দ্রুত করা ম্ভব। এই
মাধযতমর াাতযযই যুব ম্প্রদাতযশর মতধয ববজ্ঞাতনর কৃবি এবাং ৃবির ইবতাতক তুত ধরািা যতথি িতযশাজনীযশ। যুব ম্প্রদাতযশর
মতন ববজ্ঞানমনস্কতার ো এাঁতক বদতত ারতই মাতজ অাংস্কৃবত দূর তব এবাং ুাংগত উন্নযশতনর বদতক ভযতা দ্রুত এবগতযশ
যাতব।
একথা এতকবাতরই ভুত সগত চতব না সয, সযখাতন ববজ্ঞান সখাতনই ববপ্লব; সযখাতন ববপ্লব সখাতনই বরবততন; সযখাতন বরবততন
সখাতনই উন্নযশন; সযখাতন উন্নযশন সখাতনই এবগতযশ চার থ িলস্ত; আর সই িলস্ত তথই এবগতযশ যাতব আগামী বদতনর মাজ ও
ভযতা। তাই ববজ্ঞান চচতা ও জনবিযশকরতণর আবশ্যকতা খুব জি।বর।

