‘িবজ্ঞান’ িক?
‘িবজ্ঞান’ বাংলা ভাষায় িবজ্ঞান জনিপর্য়করেণর এক অনয্তম মাধয্ম। ২০১৪ সাল েথেক ‘িবজ্ঞান’-এর ওেয়বসাইটিট
(bigyan.org.in) গেড় উঠেছ বাংলা ভাষায় িবজ্ঞানপর্বেন্ধর একটা লাইেবর্রী িহসােব। এখােন রেয়েছ সাম্পর্িতক গেবষণার
উপর িভিত্ত কের পপুলার সােয়ন্স বা জনিপর্য় িবজ্ঞােনর েলখা, আেছ বাংলা সািহেতয্ স্থান কের েনওয়া িচরনতু ন িকছু িবজ্ঞান
পর্বেন্ধর িডিজটাল সংগর্হ, আবার আেছ একটু ভািরিক্ক ধরেণর েলখা। অঙ্ক, পদাথর্িবদয্া, রসায়ন, জীবনিবজ্ঞান-এর মেতা
পর্থাগত িবষেয়র সােথ রেয়েছ েমিশন লািনর্ং ও মানিসক সৱ্াস্থয্-র মেতা আধুিনক িবষেয় আেলাচনা। অিধকাংশ েলখকই
িবজ্ঞান গেবষক, এবং পর্িতটা েলখা গেবষণাজগেত পর্চিলত িপয়ার িরিভউ পদ্ধিত েমেন মূলয্ািয়ত। অনলাইন মাধয্ম ছাড়াও
২০১৮ সাল েথেক কন্টাই সােয়ন্স অয্াকােডমীর সােথ েযৗথ উেদয্ােগ ‘িবজ্ঞান’ নােম এক মুিদর্ত পিতর্কা সুলেভ ছাতর্ছাতর্ী ও
িবজ্ঞানেপর্মীেদর কােছ েপৗঁেছ েদওয়া হেচ্ছ।
‘িবজ্ঞান’ কােদর জনয্?
সব বেয়েসর িশক্ষাথর্ী, মাষ্টারমশাই, অিভভাবক, িবজ্ঞানেপর্মী, িবজ্ঞােনর সােথ সব সম্পকর্ ইস্কুেলর পর চু েক েগেছ িকন্ত
দুিনয়ার খবর রাখেত চাওয়া পাড়ার কাকু, সবার জনয্। আমরা বিল, িবজ্ঞান যারা ভােলাবােস, বা ভয় পায় তােদর জনয্।
দশম েশর্ণীর িবজ্ঞান বা অেনকসময় তার েথেক কম জানেলই চলেব। েবিশরভাগ েলখােতই একদম েগাড়া েথেক শুরু কের
গেবষণার জগত পযর্ন্ত পািড় েদওয়া হয়। েসই সােথ ‘িবজ্ঞান’-এ এমন েলখাও পর্কাশ হয় যা ক্লাসরুেমর পাঠকর্েমর উপর
িভিত্ত কের ৈতির। তেব, আমরা েকান িবেশষ পরীক্ষার কথা মাথায় েরেখ েলখা ৈতির কির না।
‘িবজ্ঞান’ পড়েবা েকন?
জীবেন িবজ্ঞানেক এিড়েয় যাওয়ার উপায় েনই। আমরা একদম িকছু না েজেনও িবজ্ঞান-এর আশীবর্াদগুেলা বয্বহার করেত
পাির, িকন্তু েয হাের িবজ্ঞান এেগােচ্ছ, তার সমৱ্েন্ধ একটা ধারণা ৈতির না হেল একিদন হয়েতা আর ৈথ পাব না। আজেকর
িবজ্ঞান যখন কালেকর পর্যুিক্ত হেয় আসেব, আকাশ েথেক পড়ব। তার েথেক িবজ্ঞােনর এিগেয় যাওয়ার পথটার একটা ময্াপ
বগলদাবা কের চলা অেনক েবিশ কােজর। ধরা যাক, এই েয আমরা মুিড়মুড়িকর মেতা অয্ািন্টবােয়ািটক খািচ্ছ, েদখিছ
চটজলিদ দারুণ কােজ লাগেছ, িকন্তু তােত েয এক ভয়ংকর সমসয্া ৈতির হেচ্ছ, জািন িক? আবার, গরীেবর েদেশ কত
মানুষ অপুিষ্টেত ভু গেছ, অথচ িবজ্ঞােনর গেবষণার েপছেন পর্চু র পয়সা ঢালা হেচ্ছ, েসটার যিক্ত আেছ িকনা তা িক ভােলা
কের বুিঝ আমরা সকেল? বা, জলবায়ুর পিরবতর্েনর এই সমেয় আমার আেশপােশর পিরেবশ েয েগাল্লায় যােচ্ছ, েসই
বয্াপারটা আটকােনােত আমরা িক ভূ িমকা িনেত পাির, েসটা জানেত ইেচ্ছ কের না িক? এক কথায়, আজেকর জগেত চলেত
েগেল অেনক পর্েশ্নর সামেন দাঁিড়েয় িসদ্ধান্ত িনেত হয়, িসদ্ধান্তগুেলা যত েজেনশুেন েনওয়া যায়, তত ভােলা। ইন্টারেনটেফার-িজর যুেগ আজ েচাখ-কান বন্ধ রাখার আর উপায় েনই। হঠাৎ কের েহায়াটসঅয্ােপ ফরওয়াডর্ এেলা, েমাবাইল
টাওয়ােরর জনয্ পশু-পর্াণী মারা পড়েছ - এখন এটােক ভূ েয়া বেল উিড়েয় েদব, না ভেয় জুবথ
ু বু ু হেয় যাব, েসটা িনভর্র কের
েফার-িজ টাওয়ােরর িবিকরণ সমৱ্েন্ধ অন্তত একটা িবজ্ঞানসম্মত ধারণা আমােদর ৈতির হেয়েছ িকনা তার উপর! ‘িবজ্ঞান’এর েলখাগুেলা সামিগর্কভােব িবজ্ঞােনর পথচলার একটা ধারণা ৈতির করেব।
‘িবজ্ঞান’-এর েলখক কারা?
িবজ্ঞােনর েবিশরভাগ েলখা সরাসির গেবষকরা েলেখন, তােদর গেবষণার িবষেয়। গেবষণার জগৎ িনেয় এর
েথেক েবিশ পিরিচিত আর কারই বা থাকেত পাের? গেবষকরা ছিড়েয় িছিটেয় আেছন িবেশৱ্র নানা জায়গায়।
অেনকসময় তারা বাঙালীও নন, তােদর েলখা অনুবাদ করা হয়। ‘িবজ্ঞান’-এ িলেখেছন েদশ-িবেদেশর েসরা
িকছু পর্িতষ্ঠােনর িবজ্ঞানীরা। েয পর্িতষ্ঠানগুেলার মেধয্ িকছু উেল্লখেযাগয্ নাম হল - হাভর্াডর্ িবশৱ্িবদয্ালয়,
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ময্াসাচু েসটস ইনিস্টিটউট অফ েটকেনালিজ, কয্ািলেফািণর্য়া ইনিস্টিটউট অফ েটকেনালিজ, অক্সেফাডর্, ময্াক্স প্লয্াঙ্ক
ইনিস্টিটউট, ISI কলকাতা, IISER, TIFR, IACS ইতয্ািদ।
তেব েলখা শুধু গেবষকেদর মেধয্ই সীমাবদ্ধ নয়। েয েকােনা িবজ্ঞানেপর্মীই িলখেত পােরন। েলখার িকছু িনয়ম আেছ,
েসগুেলা একটু েখয়াল রাখেত হয়। আর তারপর গেবষণার জগেতর মেডল অনুসরণ কের সব েলখারই একটা িপয়ার িরিভউ
করা হয়। েদখা হয়, েলখাটােত সূেতর্র উেল্লখ আেছ িকনা, তথয্গুেলা সিঠক িকনা, েলখাটা সুপাঠয্ আর েবাধগময্ িকনা,
ইতয্ািদ। এই মূলয্ায়েন পাশ করেল তেবই েসই েলখা ছাপা হয়। পর্িতটা েলখােক িবেশষজ্ঞ িদেয় যাচাই করােনার এই
রীিতই ‘িবজ্ঞান’-েক অনয্ পপুলার সােয়েন্সর পর্কাশনা বা পর্চিলত সংবাদপেতর্র িবজ্ঞানসমৱ্ন্ধীয় েলখা েথেক আলাদা কের।
েলখা জমা েদওয়ার সম্পূণর্ িনয়মাবলী এখােন আেছ: https://bigyan.org.in/aboutus/tosubmitarticles/ ।
‘িবজ্ঞান’-এর সােথ িকভােব যুক্ত হওয়া যায়?
অেনকভােবই ‘িবজ্ঞান’-এর সােথ যুক্ত হওয়া যায়। েযমন,
[১] িবজ্ঞানেপর্মীরা, িবেশষত আপনারা যারা গেবষণার সােথ যুক্ত, তারা িবজ্ঞান সংকর্ান্ত েলখা জমা িদেত পােরন।
[২] আপিন যিদ েকােনা স্কুেলর সােথ যুক্ত থােকন, ছাতর্েদর কােছ সরাসির আমােদর েলখা েপৗঁেছ িদেত পােরন:
েনািটশেবাডর্-এ বা রীিডংেবাডর্ ৈতির কের েসখােন নতু ন েলখা িদেয়, িকংবা ছাতর্েদর আমােদর ওেয়বসাইট-এর
িনউজেলটার-এ বা েফসবুক গর্ুপ-এ সাবস্কর্াইব করেত উৎসািহত কের। গত কেয়কবছের েবশ িকছু স্কুল তােদর
রীিডংেবােডর্ ‘িবজ্ঞান’-এর েলখােক স্থান কের িদেয় আমােদর অণুপর্ািণত কেরেছ।
[৩] অিভভাবেকরা সন্তানেদর ‘িবজ্ঞান’-এর েলখার হিদশ িদেত পােরন। অণুেপর্রণার জনয্ জগার বাবার গল্প শুনেত পােরন
ইউিটউেব ‘িবজ্ঞানবািজ’-র িভিডওেত (https://bit.ly/35XCtqI)!!
[৪] ‘িবজ্ঞান’ সম্পাদকীয় দেল েযাগ িদেত পােরা/পােরন। েলখা িরিভউ েথেক, ছিব আঁকা, ইন্টারিভউ েথেক েলখা ৈতির করা
ইতয্ািদ নানা কােজ েযাগ েদওয়া যায়। আমােদর ইেমইেল (bigyan.org.in@gmail.com) েযাগােযাগ কর/করুন।
[৫] ‘িবজ্ঞান’-এর পাঠেকর দরবার-এ পর্শ্ন পাঠােত পােরন/পােরা। আমরা েকান িবেশষজ্ঞেক িদেয় েসই পর্শ্ন উত্তর েখাঁজার
েচষ্টা করব।
[৬] ‘িবজ্ঞান’-এর উন্নিতর জনয্ অথর্সাহাযয্ করেত পােরা/পােরন। ‘িবজ্ঞান’-এর ওেয়বসাইেট েডােনশােনর িলঙ্ক আেছ।
‘িবজ্ঞান’ সম্পূণর্ভােব অবয্বসািয়ক (নন-পর্িফট) উেদয্াগ।
‘িবজ্ঞান’ স্কুেলর পাঠকর্িমক িশক্ষার েক্ষেতর্ েকান ভূ িমকা িনেত পাের িক?
‘িবজ্ঞান’ পপুলার সােয়েন্সর অনলাইন পিতর্কা িহসােব আত্মপর্কাশ করেলও ধীের ধীের িবেশৱ্র নানা গেবষণাগাের ছিড়েয়
থাকা িবজ্ঞানীেদর সােথ স্কুল-কেলেজর িশক্ষক-িশিক্ষⓉকার এক েযাগসূতর্ িহসােব গেড় উঠেছ। সম্পর্িত ‘কন্টাই সােয়ন্স
অয্াকােডমী’-র সােথ একটা েযৗথ পিরকল্পনা েনওয়া হেয়েছ, েযখােন পাঠকর্িমক িশক্ষার (সপ্তম েশর্ণী েথেক) সােথ
আধুিনক িবজ্ঞােনর েমলবন্ধন করার েচষ্টা করা হেচ্ছ। েযমন, িবশৱ্িবখয্াত কাটু র্িনস্ট লয্াির গিণক ও ‘িবজ্ঞান’-এর
সম্পাদকমন্ডলীর সদসয্ অধয্াপক েকৗিশক দাস আেমিরকার নয্াশনাল সােয়ন্স ফাউনেডশােনর এক পর্কেল্পর অংশ িহসােব
পদাথর্িবজ্ঞােনর িকছু পর্শ্ন কাটু র্েনর মাধয্েম ৈতির করেছন। এইধরেণর িকছু পর্শ্ন বাংলায় অনুবাদ করা হেচ্ছ ও পিশ্চমবাংলার
িকছু স্কুেল বয্বহার করা হেচ্ছ। েসই সােথ িকছু আধুিনক িশক্ষাদান পদ্ধিতর (েযমন অয্ািক্টভ ক্লাসরুম) পর্েয়ােগর েচষ্টা করা
হেচ্ছ িকছু স্কুেল। ‘িবজ্ঞান’ ওেয়বসাইেট এই সব পিরকল্পনার িববরণ পর্কািশত হেব।
‘িবজ্ঞান’-এর ইেমইল িঠকানা – bigyan.org.in@gmail.com
‘িবজ্ঞান’-এর ওেয়বসাইট – bigyan.org.in
‘িবজ্ঞান’-এর েফসবুেকর পাতা - https://www.facebook.com/bigyan.org.in
Read about ‘Bigyan’ in English on IndiaBioscience by scanning the QR code above
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‘িবজ্ঞান’ (Bigyan.org.in) – A non-profit science popularization initiative in Bengali
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