
স্দাতক বফ.এ, বফ.এ.ব, বফ.কভ 

াম্মাবনক ও াধাযণ াঠ্যক্রমভয কর ছাত্র-ছাবত্রমদয জন্য 

204-AEC-2  

  

বক্ষা ও বফজ্ঞান 
মতযন্দ্রনাথ ফসু 

বফজ্ঞানী মতযন্দ্রনাথ ফসু একজন াবতয বজজ্ঞাসু ও াবতয স্রষ্টাও বছমরন। তাাঁয বফজ্ঞান গমফলণা ফাাংরা তথা 

বাযতফমলে য ফাইময ভগ্র বফমে ভাদৃত। তাাঁয জন্ মেবছর ১রা জানুোবয, ১৮৯৪ ামর এফাং ৪ঠ্া ফপব্রুোবয, 

১৯৭৪ ামর প্রোত মেবছমরন। তাাঁয বফজ্ঞান গমফলণা বছর দাথে বফদ্যা বফমলত তত্ত্ব ফকবন্দ্রক।  

বফজ্ঞানী মতযন্দ্রনাথ ফসু ফাঙাবরয বফজ্ঞান াধনায বালা ভস্যা উরবি কময প্রস্তাফ বদমেবছমরন 

ভাতৃবালাে বফজ্ঞান াধনায। তাাঁয এই ভমতয ভথে ন খাঁ জমত বতবন জাামনয ভাতৃবালাে বফজ্ঞান াধনায দৃষ্টান্ত 

ফদবিমেবছমরন। ফকফর দৃষ্টান্ত ফদিামনাই নে – ফাাংরাে বফজ্ঞান াধনায প্রধান অন্তযাে ফম বফজ্ঞামনয বযবালায 

ভস্যা ফকথাও বুমঝবছমরন। এই বযবালা ভস্যা ভাধামন বতবন বনমজই উমদ্যাগ বনমে ফাাংরা বফজ্ঞান বযবালা 

বনভে াণ কযমত শুরু কমযবছমরন। তাাঁয বনবভে ত বযবালা ফমভন – Oxygen – অম্যজান ইতযাবদ। তাাঁয গমফলণা 

প্রফন্ধগুবর ব্যতীত অন্যান্য ফাাংরা যচনাগুবরমক একবত্রত কময প্রকাবত মেমছ ‘মতযন্দ্রনাথ ফসু যচনা াংগ্র’।       

প্রফমন্ধয বফলে বফমেলণ  
‘মতযন্দ্রনাথ ফসু যচনা াংগ্র’ গ্রমেয অন্যতভ উমেিমমাগ্য প্রফন্ধ ‘বক্ষা ও বফজ্ঞান’।আমরাচয প্রফমন্ধয 

মূর প্রবতাদ্য ভাতৃবালাে বফজ্ঞান চচে া। বতবন বুমঝবছমরন বাযতফমলে য উন্নবতয জন্য বফজ্ঞান গমফলণা প্রমোজন এফাং 

ফই গমফলণায প্রবতফন্ধক বালা ভস্যায ভাধামন ভাতৃ বালায গুরুত্ব বফমেলণ কমযমছন।  

প্রফমন্ধয সূচনামত বফমদময বক্ষা প্রবতষ্ঠামন বাযতীে ছাত্রমদয অফস্থামনয কথা আমরাবচত মেমছ। বাযত 

ফথমক প্রবত ফছয ফহু ছাত্র  বফজ্ঞামনয বফববন্ন বনমে ড়াশুনা কযমত বফমদম মাে। তাযা বফমদম বগমে বফমল 

স্বাচ্ছন্দ্য ফফাধ কযত না। তামদয এই অস্বাছমন্দ্যয কাযণ প্রাথবভক বক্ষায অবাফ। বাযতীে ছাত্রযা বফমদম বগমে 

বফববন্ন মন্ত্রাবত চারামত চারামত অসুবফধাে ড়ত – আমর তমদয প্রাথবভক প্রস্তুবতয কাযমণই তা ঘটত।  

বফজ্ঞানী ও প্রাফবন্ধক মতযন্দ্রনাথ ফসু ছাত্রমদয এই দুফেরতায জন্য দাবে কমযমছন ফদবে বফেবফদ্যারেগুবরয 

বযচারনগত ও প্রাবনক ব্যথে তামক। তাাঁয ভমত ‘আভামদয ফদম বফেবফদ্যারমেয যীক্ষাগুবরয পরাপর 

বফমেলমণ বফপুর অনুামত ব্যথে তা প্রকট মে ওমঠ্ প্রবতটি যীক্ষা।’ অথে াৎ উৎকলে  বৃবিয বযকাঠ্ামভাগত অবামফয 

জন্যই ছাত্রযা উযুক্ত মে উঠ্মত াময না। মতযন্দ্রনাথ ফসু-য প্রস্তাফ ফদময ছাত্র ভামজয উাদানমক কামজ 

রাবগমে তামদয উৎকলে  বৃবিয জন্য বফেবফদ্যারেগুবরমত উন্নত বযকাঠ্ামভা সৃবষ্ট কযমত মফ। মথামথ বযচারন 

ব্যফস্থা ও সুমমাগ রামবয ব্যফস্থা কযমত মফ। তামরই বাযতীে ছাত্রযা বনমজমদয দক্ষতা ফদিামত াযমফ। তৎ 

মতযন্দ্রনাথ ফসু-য ভমত আভামদয ফদময বক্ষা ও বক্ষন িবতও মমথষ্ট ত্রুটি পূণে । তাাঁয ভমত মবদ তা কযা না 

মাে তমফ জাতীে অচে কভামনা মামফ না। বতবন ‘বক্ষন িবতয অম্পূণেতায ন্ধান’ ও বফমেলণ কযায জন্য 

করমক আহ্বান জাবনমেমছন। মথামথ বযচারনা, উযুক্ত বযকাঠ্ামভা, ত্রুটিপূণে  বক্ষন িবত ফম জাতীে অচমেয 

কাযণ – বতবন এই তযটি বনণে ে কমযমছন।  

জাতীে জীফমনয অচমেয ব্যথে তা ফথমক মুবক্তয উাে খাঁ জমত করমক আহ্বান জাবনমেমছন এফাং কীবামফ 

মুবক্ত মত াময ফবফলমে বনমজয অববভতও বদমেমছন। তাাঁয অববভমত বফেবফদ্যারমেয বক্ষা ও বক্ষন িবতয 

বযফতে ন দযকায এফাং বক্ষায ভাধ্যভ বমমফ ভাতৃবালামক গ্রণ কযায প্রস্তাফ বদমেমছন। বতবন দীঘে  অধ্যানাে 



ছাত্রমদয ড়ামত বগমে বতবন উরবি কমযমছন ছাত্রমদয ফভধা আমছ বকন্তু বফমদব বালায কাযমণ তাযা ববছমে 

ড়মছ – এমক্ষমত্র ভাতৃবালায গুরুত্ব ফে াবধক। বফমদব বালায বক্ষা বযচারমনয পমর ছাত্র ফা বক্ষক ফকউই ভন 

খমর বামফয বফবনভে কযমত াময না ; আফায ছাত্রযা অমনক বফজ্ঞামনয তত্ত্ব ঠিক বামফ না বুমঝ বকছুটা অস্বচ্ছ 

ধাযনা বনমে মুিস্থ কযমত শুরু কময।    

বফজ্ঞানী ও প্রাফবন্ধক মতযন্দ্রনাথ ফসু ভমন কমযন ভাতৃবালায ভাধ্যমভ বক্ষা ব্যফস্থা বযচাবরত মর 

ছাত্রমদয ফমভন সুবফধা মফ ফতভবন ভাজ বফজ্ঞান মচতন মে ভামজয কল্যামণয বফজ্ঞামনয প্রমোগ কযা ফমমত 

াময। এই প্রোম বফজ্ঞানী ও বফজ্ঞান অনুযাগী ভানুলমদয মমাবগতা প্রমোজন।  

বফজ্ঞানী ও প্রাফবন্ধক মতযন্দ্রনাথ ফসু ভাতৃবালাে বফজ্ঞান বক্ষায ম্ভাফনা ফফাঝামত জাামনয উদাযণ 

বদমেমছন। বতবন ১৯৬২ ামর ফটাবকও ময ‘বফজ্ঞান ও দে ন’ বফলেক একটি আন্তজে াবতক আমরাচনা’ বাে 

ফমাগ বদমেবছমরন। জাামন বগমে বতবন আবফষ্কায কযমরন জাান ফদ ক্ষুদ্র মরও বফমদব বালা নে ফদবে 

জাাবন বালা বফজ্ঞান াঠ্ ফথমক গমফলণা চরমছ।  

প্রাফবন্ধক মতযন্দ্রনাথ ভমন কমযন বফজ্ঞান বক্ষায ফ ফক্ষমত্রই ভাধ্যভ ওো উবচত ভাতৃবালা। কাযণ 

ভাতৃবালাে ফকানও বফলেমক মত মজ আত্মস্থ কযা মাে, অন্য বালাে তত মজ ম্ভফ মফ না। বতবন বক্ষকতা 

জীফন ফথমক বুমঝবছমরন আভমদয ফদম বক্ষায ফান ইাংমযবজ ওোে তামত ‘মুিস্থ কযমত প্রমযাচনা ফজাগাে, 

এমত বক্ষণীে বফলমেয াযতত্ত্ব ম্পমকে  ম্যক ধাযণা জন্াে না।’ তাাঁয আযও র্্ ম ফফক্ষন বনম্ন স্তময ভাতৃবালাে 

এফাং উচ্চ স্তময ইাংমযবজ বালাে বক্ষায ব্যফস্থােও ভস্যা আমছ। দুই স্তময দুই বালাে বক্ষায ব্যফস্থাে ফমাগসূমত্র 

ব্যঘাত ঘমট এফাং উচ্চ স্তময বফজ্ঞান ফচতনা বফস্তামযয কামজ ক্ষবতগ্রস্থ ে। এই বালা ভস্যা ও বফজ্ঞান াধনাে তাাঁয 

চূড়ান্ত অববভত – ‘মাাঁযা ফমরন ফাাংরা বালাে বফজ্ঞান চচে া ম্ভফ নে, তাাঁযা ে ফাাংরা জামনন না, নে বফজ্ঞান 

জামনন না।’      
 


