পিশ্চমবঙ্গ িবজ্ঞান মঞ্চ
জাতীয় িবজ্ঞান মনস্কতা িদবস ২০২১ - সব্াক্ষর সংগৰ্হ অিভযান
েকািভড অিতমারী েমাকািবলার জনয্ িবজ্ঞানমনস্কতার পৰ্সার ঘটােত হেব।
িবশব্িবদয্ালেয় অৈবজ্ঞািনক েজয্ািতষশােস্তৰ্র পাঠয্কৰ্েমর িবকেল্প েজয্ািতিবর্জ্ঞােনর পাঠয্কৰ্ম চালু করেত হেব।
ইিন্দরা গািন্ধ নয্াশনাল ওেপন ইউিনভািসর্িট সহ আরও কেয়কিট িবশব্িবদয্ালয় বতর্মান বষর্ েথেক েজয্ািতষশাস্তৰ্ িবষেয় নতুন
পাঠয্কৰ্ম চালু কেরেছ। এই পাঠয্কৰ্ম েকন্দৰ্ীয় সরকােরর নয়া িশক্ষানীিত ২০২০-এর সেঙ্গ সঙ্গিতপূ ণ।র্ আমরা জািন, জ্ঞানিবজ্ঞান চচর্ার
েক্ষেতৰ্ আমােদর পৰ্াচীন ভারতবেষর্র একিট সমৃদ্ধ ঐিতহয্ আেছ। েজয্ািতিবর্জ্ঞান, গিণত, ধাতুিবদয্া, দশর্ন ইতয্ািদ িবষেয় ভারতীয়
মনীষীেদর অবদান জ্ঞানিবজ্ঞােনর একািধক শাখােক পুষ্ট কেরেছ। আধু িনক িবজ্ঞােনর জয়যাতৰ্ায় এই ধারাগুিলর গুরুতব্ অপিরসীম।
বতর্মান সমেয় ভারতচচর্ার নােম েপৗরািণক আখয্ানগুিলর কাল্পিনক অংশেক ৈবজ্ঞািনক ও পৰ্যু িক্তগত উত্কেষর্র পৰ্াচীন িনদশর্ন বেল
চালােনার েচষ্টা চলেছ। েজয্ািতষশাস্তৰ্েক আধু িনক িবজ্ঞােনর দৃ িষ্টেত েদখার কথা বলা হেচ্ছ। েজয্ািতষ মেত সূ যর্ ও চাঁদেক গৰ্হ মেন
করা হয়। পৃিথবী েকিন্দৰ্ক ধারণার পাশাপািশ ইউেরনাস, েনপচুন ইতয্ািদ নবািবস্কৃত গৰ্হগুিলর েকান অিস্ততব্ েজয্ািতষশােস্তৰ্ েনই।
িবেশষ িবেশষ নক্ষতৰ্মন্ডলীর সেঙ্গ আমােদর পিরিচত পৰ্াণীর সাদৃ শয্ কল্পনা কেরই রািশচেকৰ্র নামকরণ। িশশুর জন্মলেগ্ন এই
নক্ষতৰ্মন্ডলীর অবস্থান েকান্ ৈবজ্ঞািনক বা গািণিতক মেডেল িশশুর ভাগয্িনয়ন্তা হেত পাের তার েকান বয্াখয্া েজয্ািতষশাস্তৰ্ েদয়না।
ইিতহাস পৰ্মাণ কের, েজয্ািতষশাস্তৰ্ মেত ভাগয্ িনয়ন্তৰ্েণর ধারণাগুিল খৃষ্টপূ বর্ চতুথর্ শতা ীর আেগ ভারতবেষর্ েকান চচর্ায় িছলনা, গৰ্ীক
সভয্তার সংস্পেশর্ এগুিল পৰ্সার লাভ কের।
আমােদর সংিবধান িবজ্ঞান মনস্কতার পৰ্চার ও পৰ্সােরর কথা বেল। এমন একিট অৈবজ্ঞািনক পাঠয্কৰ্ম আমােদর সংিবধােনর
৫১ এ(এইচ) অনু েচ্ছেদর পিরপন্থী। এই পৰ্সেঙ্গ উেল্লখয্, সরকােরর জনসব্াস্থয্ ও কেরানা অিতমারী সম্পিকর্ত অৈবজ্ঞািনক িসদ্ধান্ত,
সিঠক পিরকল্পনার অভাব, পিরকাঠােমার অপৰ্তুলতা এবং পৰ্চার সবর্সব্তা সাধারণ মানু েষর চরম দু দশ
র্ ার কারণ িহসােব িচিহ্নত
হেয়েছ। অিতমারী েমাকািবলায় এই সমেয়র আশু করণীয় - িবনামূ েলয্ সবর্জনীন দৰ্ুত িটকাকরেণর কাজিট বাস্তবায়ন েথেক অেনক
দূ ের। িবজ্ঞান ও িবজ্ঞান মনস্কতােক হািতয়ার কের যখন কেরানা অিতমারীর েমাকািবলা করা দরকার, তখন সরকারী পৃষ্ঠেপাষকতায়
িবজ্ঞানমনস্কতার িবপরীেত ঘন্টা-কাঁসর বাজােনা, পৰ্দীপ জব্ালােনা, েগাবর-েগামূ েতৰ্র িনদােনর ফেল পিরিস্থিত ভয়ানক আকার ধারণ
কেরেছ। সািবর্ক িবজ্ঞান নীিত, জনসব্াস্থয্ নীিত সরকাির অিবমৃশয্কারীতায় ধূ িলসাত্। এই কালপেবর্ িবজ্ঞানমনস্কতা পৰ্সােরর অনয্তম
েনতা নেরন্দৰ্ দােভালকর, এম.এম.কালবুিগর্, েগািবন্দ পানসাের, েগৗির লেঙ্কশ িনমর্ম হতয্ার িশকার হেয়েছন। আকৰ্মণ করা হেচ্ছ
ৈবজ্ঞািনক তত্তব্েক, আকৰ্মণ যু িক্তেবােধর উপর, িবজ্ঞান মানিসকতা ও েদেশর বহুতব্বাদী সাংস্কৃিতক ঐিতেহয্র উপর। চলেছ ধমর্ান্ধ
সাম্পৰ্দািয়ক ঘৃ ণয্ পৰ্চার। িবজ্ঞােনর অগৰ্গিতর িবপরীেত যু িক্তহীন, িবশব্াসিনভর্র, কূপমণ্ডূক সমাজ িনমর্ােণর অপপৰ্য়াস চলেছ। িভন্ন মত
পৰ্কাশ করেল জুটেছ ‘েদশেদৰ্াহী’র তকমা এবং সরকাির িনযর্াতন ও েহনস্থার সম্মু খীন হেত হেচ্ছ।
এই ঘনান্ধকার পিরিস্থিতর অবসান চাই। আমরা সংিবধােনর মযর্াদা রক্ষার সব্ােথর্ িবজ্ঞান মনস্কতার পৰ্সাের বৰ্তী হেত চাই ও
সিম্মিলত নাগিরক সমাজ এবং িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােনর কােছ আগামী ২০ আগস্ট জাতীয় িবজ্ঞানমনস্কতা িদবস পালেনর আহব্ান জানাই।
আমরা িবশব্িবদয্ালয় েথেক েজয্ািতষশাস্তৰ্ সম্পিকর্ত পাঠয্কৰ্মগুিল বন্ধ করার দািব জানাই। পিরবেতর্ েজয্ািতিবর্জ্ঞােনর পাঠয্কৰ্ম চালু
করার দািব জানাই। আমরা সািবর্ক েবসরকারীকরণ নীিতর িবপরীেত একিট সবর্জনীন জনসব্াস্থয্ নীিত ও ৈবজ্ঞািনক নীিতর দািব
জানাই।
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