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It had been a long tradition of Department of Chemistry, Surendranath College, to 

celebrate the birth anniversary of the notable Indian chemist and revolutionist Sir P. 

C. Ray, the Father of Indian Chemistry, on the 2nd of August every year at our

department with great passion and enthusiasm. In the old normal our beloved 

students used to observe this day, by publishing a new edition of their Wall Magazine 

“RASAYANEE” with innovative writings and beautiful drawings dedicated to 

Acharya Dev. Our Principal sir and faculty members from different departments 

used to join that publication ceremony and motivate our students, that used to boost 

up in turn their scientific and creative spirit. However, due to COVID-19 pandemic 

and inevitable lockdown, from previous year (2020) when it became totally 

impossible to celebrate this day in the traditional manner, to keep up the high spirit 

of our enthusiastic students, we quickly shifted from our traditional Wall Magazine 

RASAYANEE to our new E-Magazine CHEMQUEST to satisfy ultimately one of our 
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long-cherished desire. We started publishing “CHEMQUEST” Volume 1 Issue 1 on 2nd 

August 2020 on 159th Birth Anniversary of Sir P. C. Ray. We had a preliminary 

plan to continue publishing at least two issues of this e-magazine every year and to 

our utmost satisfaction in 2020 we finally succeeded in publishing both the issues 

successively: one on 2nd August and another on 31st December’2020. The primary 

focus of publishing this e-magazine was of course to nurture the creative minds of 

the young students of our department. We owe to our Principal sir for all his 

inspiration and motivation to think differently as always. Lots of love to our students 

who don’t ever think such type of creative pursuits as a burden but actively 

participate and enjoy their participation. Like previous year, in 2021 also, we have 

come up with the 1st issue of volume 2 of CHEMQUEST to celebrate the 160th Birth 

Anniversary of Acharya Dev in our own style. This time the Theme of this issue is an 

interesting one. “Inheritance of Tradition of Acharya”. Our students have worked 

hard to gather information about some of the students of Acharya, who played a 

pivotal role in handing over the baton of Sir P. C Ray to the next generations. We 

sincerely hope all the serious readers would love the informative contents just like 

our previous issues and enjoy reading this issue of CHEMQUEST too. 

All stay safe and healthy! Enjoy reading! 
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গেবষণা জগেত আচায , 
-ফু0চে1র ছা4রা
কাজী %জসিমন পারভীন, শ.ামসnুর মাইিত, 
%কৗিশক ভগত  

(%সেমsার-৪) 

ভারেত িb9শ শাসেনর সtূপাত হওয়ার 

িকছুিদেনর মেধ.ই এক9 অিত DEtপণূH %kেt 

বাঙালী জািতর অবkয় ধরা %দয় এবং %স9 

হেলা বাঙালীর pিতভার বOমুখীতা। %সইসময় 

বাঙালীর মিsSেক %কবলমাt আইন-ব.বসা 

ছাড়া অন. %কােনা %kেt উিদত হওয়ার িবেশষ 

সেুযাগ %দয়িন িb9শ সরকার। 

Yক এই িবষয়9েকই %দশবাসীর সামেন আচাযH 

pফুlচ] তুেল ধেরেছন তাঁর %লখা "বাঙালীর 

মিsেSর অপব.বহার" নামক পsুেক এবং িতিন 

বাঙালী জািতর %চােখ আঙুল িদেয় %দিখেয় %দন 

%য, %কবলমাt এই আইন ব.বসােয়র %kেt 

ধািবত হেয় এবং জীবেনর অন. সমs িবভাগ 

উেপkা কের বাংলার যবুেকরা িনেজেদর এবং 

%দেশর %ঘার সবHনাশ করেছ। িb9শ শাসেনর 

pভােব বাঙালী জািতর মেধ. এই %য 

অচলায়তেনর সিৃa হেয়িছল %সই অচলায়তন 

pথম ভc কের িবjােনর জগেত িনেজেক %গাটা 

িবেfর সামেন pিতিgত হেত %পেরিছেলন 

িবেশষ কের দইু বাঙালী- একজন িছেলন 

আচাযH pফুlচ] রায় ও আেরকজন িছেলন 

আচাযH জগদীশচ] বস।ু 

এই দইু কালজয়ী িবjানীর গেবষণা kমশঃ 

ভারেতর বাইের সমাদতৃ হেত থাকেল বাংলা 

গভনHেমnও গেবষণাবৃিt sাপেনর %kেt 

উেদ.াগী হেয় ওেঠ। এর ফলsoপ িনয়ম করা 

হয় %য  %কােনা ছাt %যাগ.তার সিহত এম. এস. 

িস পরীkায় উtীণH হেল, এবং %কােনা িবেশষ 

িবjােনর চচH ার অনরুাগ %দখােল, অধ.াপেকর 

সপুািরেশ িতন বছেরর জন. একেশা টাকার 

মািসক বৃিt লাভ করা যােব। তারপর %থেকই 

(১৯০০সাল) আচাযH pফুlচে]র িবভােগ অnতঃ 

একজন বৃিtpাp ছাt সবHদাই থাকেতা। 
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আচাযH pফুlচে]র কােছ pথম 

গেবষণাবৃিtpাp ছাt িছেলন যতী]নাথ %সন। 

১৯০৩ সােল pকািশত আচােযHর "মারিকউরাস 

নাইvাইট" সংkাn "Decomposition of 

mercurous nitrite by heat" নামক 

গেবষণাপেtর গেবষণায় যতী]নাথ সহায়তা 

কেরিছেলন এবং পরবতwকােল িতিন '%pমচাঁদ 

রায়চাঁদ' বৃিt’ (কিলকাতা িবfিবদ.ালেয়র 

সেবHাc সmান) লাভ কেরন। িতিন পের পসুার 

কৃিষ ইn99উট এ গেবষণার কােযH রত হন 

এবং িকছুিদেনর মেধ.ই ইিmিরয়াল সািভH েস 

%যাগদান কেরন। 

 

১৯০৫ সােল আচােযHর কােছ িরসাচH  sলার 

িহেসেব আেসন প~ানন িনেয়াগী এবং সহকারী 

অধ.াপক িহেসেব আেসন অতুলচ] 

গেcাপাধ.ায়। 

 

প~ানন িনেয়াগী মািসক ৭০ টাকা বৃিtেত 

আচাযH pফুlচে]র গেবষণাগাের %যাগ 

িদেয়িছেলন। আচােযHর সেc তাঁর ১৯০৫ সাল ও 

১৯০৭ সােল যথাkেম "Interaction of the alkyl 

sulphates with nitrites of the alkali metals 

and metals of the alkaline earths" ও 

"Preparation of aliphatic nitro-compounds by 

the interaction of the alkyl iodides and 

mercurous nitrite" নােম দ9ু গেবষণাপt 

pকািশত হয়। িতিন পরবতwকােল মণী]চ] 

কেলজ pিতgার %kেএ সিkয় ভূিমকা পালন 

কেরন এবং %সখানকার অধ.k পেদও আসীন 

হন। ১৯০৫ সােল pফুlচে]র অধীেন গেবষক 

অতুল চ] গেcাপাধ.ায় ও গেবষক প~ানন 

িনেয়াগী গেবষণা কেরিছেলন। অতুল চে]র 

সেc pফুl চ] %মাট পাঁচ9 গেবষণাপt 

pকািশত হয় তার মেধ.  দ9ু ১৯০৫ সােল, 

এক9 ১৯০৬ সােল এবং বািক দ9ু ১৯০৭ সােল। 

%সDিল হল- “The nitrites of the alkali metals 

and metals of the alkaline earths and their 
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decomposition by heat.” (১৯০৫), “The 

constitution of nitrites, Part-1 Two varieties 

of silver nitrite.” (১৯০৫), “Fischer's salt and 

its decomposition by heat.” (১৯০৬), “The 

decomposition of mercurous and silver 

hyponitrites by heat.” (১৯০৭) “The 

decomposition of hyponitrous acid in 

presence of mineral acids.” (১৯০৭). pফুlচ] 

তাঁর িনজs আtজীবনীেত অতুলচ] 

গেcাপাধ.ােয়র ব.পাের বেলেছন %য িতিন খুবই 

বিলg এবং পিরÇমী মানষু িছেলন ও ছু9র 

সময়ও অিধকাংশ সময় pফুlচে]র সেcই 

থাকেতন এবং নানা কােজ িলp থাকেতন। 

অতুলচ] গেcপাধ.ায় ও প~ানন িনেয়াগীর 

কাছাকািছ সমেয় অতুলচ] %ঘাষ নােম আেরা 

একজন গেবষক pফুlচে]র গেবষণাগাের 

%যাগ িদেয়িছেলন। িতিন kণজীিব িছেলন। 

pফুlচে]র সেc তাঁর এক9 গেবষণাপt ১৯০৯ 

সােল ও আেরক9 গেবষণাপt ১৯১০ সােল 

pকািশত হয়। %সDিল হল; “Die Zersetzung 

von ammoniumplatinchlorid und 

ammoniumplatin bromid durch hitze”(১৯০৯), 

ও “Decomposition of dimercuriammonium 

nitrite by heat.” (১৯১০). এেkেt ইহা 

উেlখেযাগ. %য %স যেুগর িফিজকাল %কিমিsর 

pিসd িশkক অধ.াপক শািnsoপ ভাটনগর এই 

অতুলচ] %ঘােষরই ছাt িছেলন। 

অতুলচ] গেcাপাধ.ায় ও প~ানন িনেয়াগীর 

মেতা আচাযH pফুlচে]র sাতেকাtর kােসর 

ছাt িছেলন pফুlচ] িমt। িতিন তাঁর একজন 

ভূতপবূH ছাt িছেলন এবং কিলকাতা 

িবfিবদ.ালয় %থেক রসায়নশােá সেবHাc 

উপািধ িনেয় িতিন বািলHন িবদ.ালেয় অধ.য়ন 

করেত িগেয়িছেলন। উপাচাযH আàেতাষ 

মুেখাপাধ.ায় িবjান কেলজ গেড় %তালার সময় 

আচাযH pফুlচ] ও pফুlচ] িমtেক অেনক বড় 

মােপর দািয়t িনেয়িছেলন। আচাযH pফুlচ] 

রসায়ন িবভােগ অৈজব রসায়েনর ভার 

িনেয়িছেলন এবং তাঁর সহকমw অধ.াপক 

pফুlচ] িমt äজব রসায়েনর ভার 

িনেয়িছেলন। 

১৯১০ সােল pফুlচে]র কােছ আেসন 

িজেত]নাথ রিkত এবং pফুlচে]র মেত এ9 

িছল তাঁর কােছ এক রtলােভর মেতা। 

িজেত]নাথ %সn %জিভয়াসH কেলজ %থেক 

িব.এস.িস পরীkায় অকৃতকাযH হওয়ার পর আর 
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%কােনা িডিgলােভর %চaা কেরনিন। িকছু িদন 

িতিন জাতীয় িশkা পিরষেদর গেবষণাগাের 

কাজ কেরিছেলন। তাঁর পরীkার হাত িছল খুবই 

িনপণু ও pােয়ািগক রসায়েন আgহ িছল %চােখ 

পড়ার মতন। আচাযH pফুlচ] তাঁর এক বnুর 

কােছ pথম িজেত]নােথর äনপেুণ.র কথা 

জানেত %পেরিছেলন। িতিন তখন তাঁেক 

%pিসেডিn কেলেজ তাঁর গেবষণা সহেযাগী 

িহসােব আমèণ জানান। আচাযH pফুlচে]র 

কােছ িজেত]নাথ একজন দলুHভ Dণসmn 

äবjািনক কমw িছেলন। pফুlচে]র সেc তাঁর 

%মাট দশ9 গেবষণাপt pকািশত হয়। ১৯১১ 

সােল িতন9, ১৯১২ সােল ছয়9 ও ১৯১৩ সােল 

এক9 গেবষণাপt pকািশত হয়। 

গেবষণারপtDিলর নাম হল যথাkেম 

”Methylammonium Nitrite”, (১৯১১) “Nitrites 

of the Alkylammonium Bases: 

Ethylammonium Nitrite, Dimethylammonium 

Nitrite and Trimethylammonium Nitrite.” 

(১৯১১), “Trimercuridiethylammonium 

Nitrite.” (১৯১১), “Nitrites of the 

alkylammonium series. Part II. 

Propylammonium Nitrite and Butylammonium 

Nitrite and then Decomposition by heat.” 

(১৯১২) “Nitrites of the alkylammonium 

series. Part III. Triethylammonium Nitrite and 

its Decomposition and sublimation by heat.” 

(১৯১২), “Nitrites of the alkylammonium 

series. Part IV. Iso-Butyl-, Diethyl-, 

Dipropyl- and Tripropylammonium Nitrites.” 

(১৯১২),  “Nitrites of mercurialkyl and 

mercurialkylaryl ammonium series.” 

(১৯১২)etc. 

আচাযH pফুlচে]র িpয় ছাtেদর মেধ. একজন 

িছেলন %হেম]kমার %সন। ১৯০৮ সােলর 

জলুাই মােস %হেম]kমার এম এ পড়েত 

%pিসেডিn কেলেজ ভরিত হেয়িছেলন। কেলেজ 

পড়ার সময় িতিন %ভেবিছেলন পদাথHিবjান 

িনেয় পড়েবন। তারপর পছn বদেল িগেয় 

রসায়েন আgহী হন। pফুlচে]র সািnধ. তাঁেক 

রসায়েনর জগেত িনেয় এেসিছল। পড়াàনা 

চালােনার খরচ সবটা তাঁর বাবা িদেতন না। 

তাই িতিন ছাtও পড়ােতন। আচাযH %হেম]র এই 

আিথHক অনটেনর খবর জানেত %পের তাঁেক 

িনেজর গেবষণা সহকারী কের %নন মাসমাইেন 

চিlশ টাকা %যােগ। িকছুকাল ৯১ আপার 

সাkH লার %রােড, pফুlচে]র সেc %হেম]kমার 

%থেকও িছেলন। ১৯১১ সােল আচাযH pফুlচে]র 

সােথ এক9 গেবষণাপt pকাশ কেরন। গেবষণা 

পt9র িশেরানাম িছল 

“Tetramethylammonium hyponitrite and its 

decomposition by heat.” 
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আচাযH pফুlচ] %য সnানpিতম ছাtেদর িনেয় 

িনেজর spপরূেণর পথ রচনা কেরিছেলন, 

নীলরতন ধর তাঁেদর মেধ. িছেলন অন.তম। 

 

 
 

১৯০৯ সােল নীলরতন pথম িবভােগ আই এসিস 

পাশ কের, %pিসেডিn কেলেজ রসায়েন অনাসH 

িনেয় পড়া àE কেরন। িবjােনর দইু নkt 

তখন %pিসেডিn কেলেজর িশkক; pফুlচ] 

রায় ও জগদীশচ] বস।ু নীলরতন আচাযH 

pফুlচ]েক িনেয় এক9 জীবনী পিুsকাও রচনা 

কেরিছেলন। িতিন দীঘHজীবন লাভ কেরিছেলন। 

কিলকাতায় থাকাকালীন অ.ােমািনয়াম 

নাইvাইেটর ঊñHপাতন িবষেয় গেবষণায় িতিন 

pফুlচ]েক সাহায. কেরিছেলন। ১৯১২ সােল 

িশkক pফুlচে]র সেc তাঁর পাঁচ9 গেবষণাপt 

pকািশত হয়। দ9ু গেবষণাপেtর সহ-েলখক 

িছেলন িতনকিড় %দ। ১৯১৩ সােলও িতন9 

গেবষণাপt pকািশত হয়। এক9 গেবষণাপেtর 

সহ-েলখক িছেলন রােজ]লাল %দ। 

 

%সই গেবষণাপtDিলর িশেরানাম হল- “The 

Molecular Conductivities of Potassium 

Nitrite, Mercuric Nitrite, and Potassium 

Mercuri-nitrite.” (১৯১২), “The Vapour 

Density of Ammonium Nitrite.” (১৯১২), ” 

Nitrites of the mercurialkyl and mercuri-

alkylaryl-ammonium series. Part II.” (১৯১২), 

“Nitrites of the alicyclic ammonium series. 

Part I Nitrosopiperazinium Nitrite.” (১৯১২), 

“The molecular conductivities of Potassium 

nitrite, Mercuric nitrite, and Potassium 

Mercurinitrite.” (১৯১২), “Chlorides of 

mercurialkyl-and mercurialkylaryl-

ammonium series and their constitution as 

based on conductivity measurements.” 

(১৯১৩), “Equivalent conductivity and 

ionization of nitrites.” (১৯১৩), “Equivalent 

conductivities of sodium hyponitrite, calcium 

hyponitrite and hyponitrous acid.” (১৯১৩)। 

১৯১৩ %থেক ১৯১৬ সাল পযHn 

রােজ]লাল %pিসেডিn কেলেজ pফুlচে]র 

গেবষণাগাের গেবষক িছেলন। নাইvাইট ও 

হাইেপা-নাইvাইট িনেয় িতিন কাজ 

কেরিছেলন। ১৯১৬ সােল pফুlচে]র সেc তাঁর 

এক9 গেবষণাপtও pকািশত হয়। 
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গেবষণাপেtর িশেরানাম, “Molecular volumes 

of the hyponitrites of the alkali metals and 

metals of the alkaline earths. 

 

 

pফুlচে]র অন.তম কৃতী ছােtর নাম 

রিসকলাল দt। িবেদশ %থেক %তল আমদািন না 

কের সাবানিশেl %দশীয় %তল ব.বহােরর 

উেদ.াগ িনেয়িছেলন িতিন। পnুাল %তল, রায়না 

%তল, িনম %তল, করòা %তল, kসমু %তল ও নহর 

%তল সাবান äতিরেত কােজ লািগেয় িছেলন 

িতিন। িতিন 'Soft Soap ', 'Washing Soap' ও 

‘Perfuming Soap' ও äতির কেরিছেলন। 

pফুlচে]র সেc রিসকলাল দেtর %মাট 

গেবষণাপেtর সংখ.া ছয়9। তার মেধ. এক9 

গেবষণাপেt সহ-েলখক িছেলন িজেত]নাথ 

রিkত। “Nitrites of the benzylammonium 

series. Benzylammonium nitrite and 

dibenzylammonium nitrite and their 

sublimination and decomposition by heat.” 

(১৯১১), “Benzylmethyl-, benzylethyl- and 

allylammonium nitrites.” (১৯১২), “Nitrites of 

mercurialkyl and mercurialkylamyl-

ammonium series.” (১৯১২), “Allylammonium 

nitrite.” (১৯১২), “On isomeric allylamines.” 

“On isomeric allylamines.” 

১৯০৮ সােল রসায়ন ও পদাথHিবjােন অনাসH 

িনেয় িpয়দারòন রায় িব.এ ও ১৯১১ সােল 

এম.এ পাশ করার পর আচাযH pফুlচে]র কােছ 

গেবষণায় %যাগ %দন। িতিন অৈজব রসায়েনর 

উপর কাজ করেতন এবং হাইôািজন ও 

হাইôিkল অ.ািমন এর মেতা সিkয় তরল িনেয় 

কাজ করেত িগেয় একবার দঘুHটনাgsও হেয় 

পেড়ন। দঘুHটনার পর দবুছর গেবষণা %থেক 

িবিcn থােকন। 

 

 

 

১৯১৪ সােল িতিন িস9 কেলেজ অধ.াপক 

িহেসেব %যাগ %দন। আচাযH pফুlচ] তাঁর 'Life 

and Experience of a Bengali Chemist" বইেয় 

িpয়দারòন রায়-েক উেdশ. কের বেলেছন: 

%যাজ.তা, জ9ল %যৗগ এবং মাইেkা-রসায়েন 

তাঁর %মৗিলক পািùত. িছল এবং এও বেলেছন 

%য তাঁেক না %দিখেয় িতিন (pফুlচ]) 

%সাসাই9র জানHােল %কােনা %পপার পাঠােতন 

না। 
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১৯০৬ সােল %pিসেডিn কেলজ %থেক অবসর 

%নওয়ার পর pফুlচ] যখন িবjান কেলেজ 

%যাগ %দন, Yক %সই সময়ই তাঁর সহকারী 

অধ.াপক িহেসেব আেসন jানচ] %ঘাষ বা 

jােন] চ] %ঘাষ।  

 

িফশার vপস পdিতর উnিত সাধন এবং সহেজ 

jালািন äতিরর উপর কাজ করেত িগেয় িতিন 

বO অনঘুটক আিবSার কেরন। এছাড়াও 

ফসফরাস সার, ইউিরয়া, রাবার, 

টাইেটিনয়াম-ডাই-অkাইড কম খরেচ äতিরর 

পথও িতিন %বর কেরিছেলন। নাইেvােজন ও 

হাইেôােজন %থেক অনঘুটক পdিতেত 

অ.ােমািনয়া äতিরও কেরন।িব িভn ধােপ ধােপ 

এই pিkয়ার '%মকািনজম' বা িবিkয়া %কৗশল 

িতিন বেলিছেলন। এছাড়াও আেলাক রসায়ন 

এবং কারখানায় ব.াবüত গ.াস এর িবিkয়া 

িবষেয়ও িতিন দ9ু আলাদা গেবষণাগার গেড় 

%তােলন। %শানা যায় pফুlচ] তাঁেক 'বড় jান' 

বলেতন। ১৯১৭ সােল তাঁর আচাযH pফুlচ] ও 

মািনকলাল %দ-র সােথ "Velocity of 

decomposition and dissociation constant of 

nitrous acid" নামক গেবষণাপt9 pকািশত 

হয়।  

১৯০৯ সােল jােন]নাথ মুেখাপাধ.ায় এnাn 

পরীkায় ভােলা ফল কের %pিসেডিn %ত পড়েত 

চেল আেসন।  

 

%সখান %থেকই ১৯১৩ সােল িব এস িস এবং 

১৯১৫ সােল এম এস িস পাশ কেরন। এম এস িস 

পড়াকালীন িথিসস এর জন. িতিন কলেয়েডর 

উপর কাজ কেরিছেলন। ১৯১৯ সােল লnেন 

পািড় %দবার পর কলেয়েডর িবদ.ুৎ ধেমHর 

উপরও কাজ কেরন িতিন। এছাড়াও 

ইেলকিvক.াল িdsর এর উপর কাজ কেরন এবং 

িক িদেয় %সই িdsর äতির হেc তাও ব.াখ.া 

কেরন, %সই িনেয় গেবষণা পিtকাও pকাশ হয়। 

১৯২২ সােল ' িফেলাজিফক.াল vানজ.াকশন' এ 

গেবষণা পt %বেরায়। কলেয়ড কণার গিত 

মাপার উপায় %বর কেরিছেলন িতিন এবং 

%কমন যè ব.বহার করেত হেব তাও 

বেলিছেলন। এমনিক মা9র পদাথHিবদ.া, কৃিষ 

রসায়ন , মা9র উবHরতা, äজব রসায়ন িনেয়ও 

গেবষণা কেরন িতিন। ১৯২৪ সােল ইিnয়ান 

%কিমক.াল %সাসাই9 äতির হয়। pফুlচ] রায় 

িছেলন তার pিতgাতা-সভাপিত ও 
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jােন]নাথ িছেলন তার pিতgাতা-সmাদক। 

pফুlচ] সবHদা তাঁেক '%ছােটা jান' বেল 

সেmাধন করেতন। 

আই এসিস পরীkায় িdতীয় হেয় বীেরশচ] Dহ 

%pিসেডিn কেলেজ রসায়েন ভিতH  হন। িনিষd 

রাজৈনিতক সভায় যাওয়ায় %জল খাটেত হয় 

তাঁেক, পরবতwকােল িবfিবদ.ালেয়র মেধ. 

pথম হেয় িবjান কেলেজ এমএসিস পড়েত 

আেসন িতিন৷ 

 

pায় এক বছর pফুlচে]র কােছ কাজ কেরন 

িতিন। ১৯২৬ সােল িবেলেত পািড় িদেয় 

িভটািমন িব িনেয় কাজ àE কেরন। %দেশ িফের 

িতিন চাকির %থেক বি~ত হন, কারণ বলা হয় 

িতিন রাজনীিতর একজন মনসবদার। pফুlচ] 

তাঁেক তখন %বcল %কিমক.ােল িনেয় এেল, িতিন 

িভটািমন äতিরর কােজ %নেম পেড়ন। %কান 

খাবাের কতটা খিনজ রেয়েছ তার পরীkা 

িনরীkাও àE কেরন। িমিa জেলর মাছ ও 

সামুিdক মােছর খাদ.Dণ িনেয় তুলনামূলক 

আেলাচনা কেরন। pাণী %কােষ অ.াসকরিবক 

অ.ািসড äতির হবার জন. িক িক উপাদান 

দরকার তা িতিন বেলিছেলন। এছাড়াও 

অ.াসকরিবেজন এর অিsেtর কথা আর 

'িনয়ািসেনােজন' আিবSার ও িতিনই কেরন। 

িনউিkওটাইড এর জীবনরসায়ন িনেয়ও কাজ 

কেরন িতিন। এই অ.াসকরিবক অ.ািসড এরই 

অপর নাম িভটািমন-িস, যার অভােব sািভH  

%রাগ হয়। এরপর ১৯৪৪ সােল ভারত সরকােরর 

খাদ. িবভেগর উপেদaা িনযkু হন িতিন। তেব 

১৯৫২ সােল পনুরায় অধ.াপনায় িফের 

আেসন।তাঁর কােজর উপর িভিt কের িতিন %য 

%য গেবষণা পিtকা pকাশ কেরন %সDিল হল: 

“Mercury Mercaptide Nitrites and their 

reaction with the Alkyl Iodides.”(১৯১৯), 

“Mercury Mercaptide Nitrites and their 

reaction with the Alkyl Iodides. Part V Chain 

compounds of Sulphur (Continued)” (১৯১৯), 

“Mercuric Sulphoxychloride” (১৯১৯), 

“Mercury Mercaptide Nitrites and their 

reaction with the Alkyl Iodides. Part VII 

Chain compounds of Sulphur (Continued)” 

(১৯১৯), “Reaction of the Potassium salts of 

২-Thiol 5-Thio-4 phenyl-4:5-dihydro-

১:3:4-thiodiazole and ২:5-Dithiol১:3:4-

Thiocliozole with halogenated organic 

compounds” (১৯১৯). 

এরপর সেত.]নাথ বস,ু %মঘনাদ সাহা 

ও অন.ান. সহপা®েদর সােথই পিুলনিবহারী 

সরকার %pিসেডিn কেলজ %থেক িব এস িস পাশ 

কেরন। ১৯১৬ সােল কলকাতা িবfিবদ.ালেয়র 

রসায়ন িবভােগ %যাগদান কেরন িতিন। িতিন 

িছেলন %দেশর %সরা এক রসায়নিবদ। খিন 

%থেক চিlশ9র ও %বিশ খিনেজর উপাদান ও 

রাসায়িনক সংেকত %বর কেরন িতিন। অৈজব 
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রসায়েনর পাশাপািশ äজব রসায়েনও তাঁর 

উৎসাহ িছল। আতপ চাল, মুসরু ডাল এইসব 

সাধারণ খাবারDেলার উপাদানও িতিন 

%দিখেয়িছেলন। ১৯৩৮ সােল পিুলনিবহারী 

ভারতীয় িবjান কংেgেসর রসায়ন শাখার 

সভাপিত িহেসেব িনযkু হন। pফুlচে]র মেত 

%কিমক.াল %হামলিজ সmেn পিুলনিবহারীর 

নতূনতম গেবষণা তাঁর কৃিতেtর পিরচায়ক। 

তাঁর %য গেবষণা পেtর %খাঁজ পাওয়া যায় তা 

হেলা: “Fluorination of organic compounds: 

Monofluoracetone”(১৯৩২) । 

এছাড়াও আচাযH pফুlচে]র pচুর ছাt িছেলন 

যাঁরা তাঁর সােথ গেবষণায় সিkয় ভূিমকা 

িনেয়িছেলন। %pিসেডিn কেলেজ থাকাকালীন 

আচাযH pফুlচে]র %মাট সাতাশ9 এবং 

পরবতwকােল িবjান কেলেজ থাকাকালীন pায় 

সtেররও %বিশ গেবষণাপt pকািশত হয় তাঁর, 

যার মেধ. %বিশরভােগই তাঁর ছাtেদর %যাগদান 

িছল I 

 
বলাই বাOল. আচাযH %য àধুমাt একজন 

অসাধারণ গেবষক িছেলন তাই নয়, িতিন 

িছেলন একজন আদশH িশkক। 

 

একথার যথাথHতা pমািণত হয় তাঁরই এক ছাt 

অতুলচ] %ঘােষর এর ছাt এবং %সকােলর 

িফিজক.াল %কিমিsর নামকরা িশkক 

শািnsoপ ভাটনগর এর িনmিলিখত বkেব.র 

মাধ.েম "আিম একটা DEতর অপরাধ 

কিরয়ািছ %য স.ার িপ.িস. রােয়র ছাt হইেত 

পাির নাই” । 
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আচােয &র (যাগ* উ,রসূরী: ডঃ 
প3ানন িনেয়াগী 
(1883-1950) 

রাজদীপ চkবত+, অিরিজত ব.ানািজ0 , 1ভদীপ 
3সন5p, সমুন মাহােতা, জগnাথ দলুই 

3সেমsার ৪ 

আচায0 pফুlচG রায় িছেলন একজন pখ.াত 

বাঙািল রসায়নিবদ, িশkক, দাশ0িনক ও কিব। 

িতিন Bengal Chemicals এর pিতRাতা এবং 

Mercury(1) Nitrate এর আিবTারক। অধ.াপক 

pফুlচG রায় বV রসায়েনর এক উXল নkt 

িছেলন। তাঁর রচনা5িল রসায়েনর পেk সব0দা 

ফলদায়ক। 3কবল িতিনই একাই রসায়ন শা[র 

উপর রচনা কেরনিন, তাঁর ছাtরাও তাঁেদর রচনা 

ও গেবষণা dারা তাঁেক গিব0ত কেরেছন। আচায0 

pফুlচG দ-ুজায়গায় িশkকতা করেতন। িতিন 

পিড়েয়েছন 3pিসেডিn কেলজ ও রাজাবাজার 

িবjান কেলেজ। ১৮৮৯ 3থেক ১৯১৬ সাল তাঁর 

3pিসেডিn কেলেজ 3কেটেছ। ১৯১৭ 3থেক ১৯৩৬ 

সাল পয0n রাজাবাজার িবjান কেলেজ 

পিড়েয়েছন। তাঁর অধ.াপন. জীবেন ছাt িছল 

pচুর। 

3pিসেডিn কেলেজ pফুlচG pায় িতন দশক 

কাkেয়েছন। ওই সমেয় তার 3মাট ৮৭ k 

গেবষণা পt pকািশত হেয়েছ।১৯০৫ সােলর মাচ0  

মাস 3থেক গেবষক ছাt ডাঃ পoানন িনেয়াগী 

pফুlচেGর গেবষণাগাের মািসক সtর টাকা 

বৃিtেত 3যাগ 3দন। 

পoানন িনেয়াগীর জn বৃkশ ভারেতর sগিল 

3জলার 3হারা gােম। তাঁর পড়ােশানা 

কলকাতায়। রসায়নশাে[র অত.n 3মধাবী এই 

ছাt 3pমচাঁদ রায়চাঁদ sলার িছেলন।  
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রসায়েন কলকাতা িবvিবদ.ালয় 3থেক 

sাতেকাtর িডিg লােভর পর ১৯০৪-০৬ সােল 

বVীয় সরকােরর গেবষক িছেলন িতিন। তাঁর 

গেবষণার িবষয় িছল রসায়ন িবjােন pাচীন 

ভারেতর 3মৗল আকিরক 3লাহা ও তামার 

ইিতহাস। ১৯০৬ সােল িgিফথ পরুsার এবং 

১৯১৮ সােল কলকাতা িবvিবদ.ালেয়র িপএইচ-

িড লাভ কেরন িতিন। তেব ১৯০৭ সােলই 

কম0জীবন 1y কেরন বত0 মােন বাংলােদেশর 

রাজশাহী কেলেজ রসায়ন শাে[র অধ.াপনা 

িদেয়। 

এরপর 3বVল ইিzিনয়ািরং কেলজ (১৯২১-২৫) ও 

3pিসেডিn কেলেজ (১৯২৫-৪২)। এই দীঘ0 সমেয়র 

অধ.াপনার পর িতিন মহারাজা মনীGচG 

কেলেজর অধ.kপেদ 3যাগদান কেরন।  

 

তাঁর 3লখা 3বশ কেয়কk বই রেয়েছ। বই5িলর 

নাম 'আয়ুেব0দ ও নব.রসায়ন', 'তুফান', 'ৈবjািনক 

জীবনী', 'Iron and Ancient India' ইত.ািদ।  

 

ধাতুিবদ.ার গেবষণা ছাড়াও িতিন নাইে~ােজেনর 

িsিরওেকিমিs (stereochemistry of nitrogen) 
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সমিnত অৈজব 3যৗেগর অপkক.াল ইেসামািরজম 

(optical isomerism of coordinated inorganic 

compounds,) এবং িবিভn 3মৗেলর রসায়ন 

িবষেয় উেlখেযাগ. অবদান 3রেখ 3গেছন। 

আচায0 pফুlচেGর সেV তাঁর দkু গেবষণাপt 

হেলও পের িতিন িনেজ pচুর গেবষণাপt 3বর 

কেরেছন। তাঁর 3মাট গেবষণাপেtর সংখ.া 

চিbশ। ১৯০৬ ও ১৯০৭ সােল িশkক pফুlচেGর 

সেV তাঁর দkু গেবষণাপt pকািশত হয়। 

Interaction of the alkyl sulphate with nitrites of 

the alkali metals and metals of the alkaline 

earth's (১৯০৬) ও Preparation of aliphatic 

nitro-compounds by the interaction of the alkyl 

iodide and Mercury's nitrite (১৯০৭)। 

পরবত+েত িতিন িনেজেক pথম মােনর গেবষক 

িহেসেব pিতিRত কেরন। নাইে~ােজন ও 

ফসফরােসর অিk-অ.ািসড, 3Éািরন-েবিরয়াম 

3যৗগ, পিলহ.ােলােজন 3যৗগ, গ.ািলয়াম ধাতুর 

িবরল 3যৗগ ইত.ািদ িনেয় তাঁর একািধক 3মৗিলক 

গেবষণাপt রেয়েছ। পoানন িনেয়াগীর িবষেয় 

আরও একk 5ytপণূ0 কথা না বলেলই নয়। 

আচায0 pফুlচG খ.ািতমান রসায়নিবদ। 

sাধীনতার আেnালন 3দেশর 3ছেলরা 3য 3বামা 

ব.বহার কেরেছন, pফুlচG িক তাঁর িকছু 

জানেতন? pফুlচেGর পেরর িদককার ছাএ 

নদীয়ািবহারী অিধকারীর মুখ 3থেক 1ননু: 

"একিদন ডাঃ পoানন িনেয়াগী সােয়n কেলেজ 

এেস বড় 3ছেলর বউভােতর 3নমnn করেলন স.ার 

রায়েক। 3সটা ১৯২৮-২৯ সাল হেব। স.ার রায় 

বলেলন, 'বািড় িচনেবা িক কের?' তখন 

িনেয়াগীবাবু আমােক 3দিখেয় বলেলন, 'ঐ 3তা 

নদীয়া আেছ, ও আপনােক িচিনেয় িনেয় যােব।'  

স.ার রায় বলেলন, 'ও িক কের িচনেব?' 

তখন িতিন বলেলন, 'ওর Research paper-এর 

Examiner িছলাম, 3সই সময় ওেক একিদন আমার 

বািড়েত 3ডেকিছলাম। ওর সােথ আিম আলাপ 

পিরচয় কেরিছলাম।' 

যা 3হাক, ঐিদন িবেকল চারেট সময় স.ার রায়েক 

সেV িনেয় 3গলাম। সেV িনলাম kিফন বk। 

িবেয়েত 3গেল এটা িনেত হত কারণ আচায0েদব 

তাঁর সময় ছাড়া িকছুই 3খেতন না। ডাঃ পoানন 

িনেয়াগী িনেজ এেস আচায0 রায়েক আপ.ািয়ত 

করেলন। একটু আলাদা জায়গায় তাঁরা বসেলন। 

হঠাৎ আচায0 3দব বলেলন, 'পoানন 3তামার মেন 

আেছ ১৯০৫ সােল 3তামার Drawer 3থেক 3সই..... 

(তখন হােতর ইিVত 3বামা 3দখােcন)। তখন 3তা 

বVভV আেnালন চলেছ। 3pিসেডিn কেলজ 

3থেক 3বামা åতির হেয় 3বিরেয় 3যত। তােক 

পoাননবাবু 'কদমা' বলেতন আর 3সই 

পoাননবাবু এখন বড় 3ছেলর িবেয় িদেcন।" 

অধ.াপক পoানন িনেয়াগী তাঁর িবিভn কােজর 

জন. অেনক সmান লাভ কেরিছেলন। িতিন 

ইিnয়ান 3কিমক.াল 3সাসাইkর pিতRাতা-সদস. 

িছেলন। ১৯৩৫ িèsােb ইিnয়ান ন.াশনাল 

সােয়n অকােদিমর 3ফেলা িনব0ািচত হন। ১৯৪৩ 

িèsােb িতিন পাটনায় ভারতীয় িবjান 

কংেgেসর রসায়ন িবভােগর সভাপিতও 

হেয়িছেলন। ১৯৫০ িèsােbর ৫ই জনু িতিন 

পরেলাক গমন কেরন।িকn তাঁর কীিত0  তাঁেক 

িচরsরণীয় কের 3রেখেছ। 
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HEMENDRA KUMAR SEN: A GREAT 
INDIAN CHEMIST 

(1888-1945) 
Tamal Das, Sovan Maity, Sk Golam 
Mustak  
(Semester II) 

Birth and Parentage: 

Hemendra Kumar Sen was born of a 
cultured, but not very well-off, middle-class 
family of East Bengal (now in Bangladesh), 
belonging to the village of Baldhara in the 
District of Dacca, Sen was the fourth child of 
his father, Prasanna Kumar Sen, a Deputy 
Inspector of Schools, who had four sons and 
two daughters. His father was posted at 
Noorpur, Rajbari (District Faridpur), at the 
time when Sen was born. His mother, 
Shashimukhi Sen, was a very intelligent lady 
with resourceful ideas.  
School and University Education: 
Sen received his early education at the 
Ananda English High School in 

Brahmanbaria in the District of Tipperah. He 
passed the Entrance Examination 
(equivalent to Matriculation or modern 
School Final) in the first division from this 
school in 1904 and secured a special local 
scholarship. With a view to prosecuting his  

studies further Sen came over to Calcutta and 
joined City College in the first-year class.  

From this college he passed the First 
Examination in Arts (subsequently named 
Intermediate Examination) in 1906 and took 
his B.A. Degree in 1908. After taking the 
bachelor’s degree, Sen joined the Presidency 
College in 1908 for his master’s in Chemistry. 

Sir P. C. Roy was then the Professor and 
Head of the Department of Chemistry there 
and Hemendra met him there. 
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Contribution to Science: 
 
While studying for master’s degree, Sen used 
to assist Professor P. C. Roy in his research 
and at the same time he used to work on 
problems of his own too. Two pieces of 
research, completed during this period in 
collaboration with B. B. Dey, were published 
in the Zeitschrift fur anorgani.rche Ch 191 1-
12. In 1912 Sen joined City College, Calcutta, 
as a lecturer in Chemistry, but after serving 
there just for a few months, he left for 
England for further study and research. After 
his return to India Sen joined the Tata Iron 
and Steel works at Jamshedpur in 1916 as a 
chemist in their sulphuric acid plant but left 
for Burma after a few months’ service to 
accept the position of Chief Chemist in the 
sulphuric acid works of Jamal Brothers 
there. 
 

 
 
Later, he went over to the De Souza Pc Co. as 
the Managing Chemist of their Chemical 
works in Burma. With great zeal, 
unparalleled devotion and conspicuous 
ability, Sen set himself to the task of building 
up the Department of Applied Chemistry at 
University of Calcutta. From a very small 

beginning, it was through his initiative that a 
separate Board of Studies in Applied 
Chemistry was created in the University after 
several years.  

 
 
For over fifteen years he served the 
University in this capacity. After over fifteen 
years of devoted service Sen left the 
University of Calcutta, to accept the post of 
Director of the Central Lac Research 
Institute at Ranchi. Under the inspiring 
guidance of Sen, who found there a wider 
sphere of activity and better opportunities 
for service, the institute in a short time 
became an active centre of research. 
 

 
Distinctions and Honours: 
Sen received many honours in his life. In 
1927 he was elected as President of the 
Chemistry Section of the Indian Science 
Congress Association held at Lahore.  
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He was also elected as President of the 
Indian Institute of Chemistry successively for 
the terms 1930-32 and 1935-36, an 
organization of which he was practically a 
foster-father. He was one of the Foundation 
Fellows of the National Institute of Sciences 
of India and was elected President of the 
Indian Chemical Society for 1940-41.  
 

 
 
He was appointed as Chairman of the Fuel 
Research Committee in 1943 and of Heavy 
Chemical Industries Committee in 1944 
under the Board of Scientific and Industrial 
Research, Government of India. He was 
appointed as a member of the Committee of 

the Laxminarayan Memorial Trust for the 
foundation of the Science and Technological 
Institute at Nagpur.  

 
He was also a member of the Committee for 
the establishment of an Imperial 
Technological Institute at Bombay. 

 
Illness and Death: 
He came to Calcutta on his son's marriage 
when he had a heart-stroke and took to bed. 
He did not recover from this illness and the 
end came on June 5, 1945, at a rather early 
age of fifty-six. However, his unforgettable 
service and contribution to the field of Indian 
Science have made him immortal. 
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নীলরতন ধর: ভারতীয় *ভৗত 
রসায়েনর পিথকৃৎ 
(১৮৯২-১৯৮৬) 

সুরিজৎ ষিngহী, 1মৗিমতা সাধুখাঁ 

(েসেমsার ২) 

 

ভারতীয় রসায়েনর জনক আচায/  pফুl  চ4  

রােয়র ছাtেদর মেধ: অন:তম িছেলন নীলরতন 

ধর। িতিন  ভারেতর  ?ভৗত  রসায়ন  চচ/ ার  

ভগীরথ  নােম  পিরিচত। ১৮৯২  সােল  

বাংলােদেশর  যেশাহর  ?জলার  এক  জিমদার  

পিরবাের  জngহণ  কেরন িতিন। িপতা  pসn  

kমার  ধর  sেদশী  আডেভােকট  িছেলন। তাঁর  

pথম  ?লখাপড়া  XY  হয়  যেশাহর  শহের  এবং  

১৯০৭ সােল pথম িবভােগ পাশ কের কলকাতায় 

আেসন। িরপন  কেলজ  যার  বত/ মান  নাম  

সেুর4নাথ কেলজ,?সখােন িতিন ইnারিমিডেয়ট 

এ  ভিত/  হন। নীলরতন  পদাথ/িবদ:া  ও  রসায়ন  

পােঠ খুবই পারদশ` িছেলন।  

 

 

১৯০৯  সাল  এ  নীলরতন  pথম  িবভােগ  আই  

এসিস  পাশ  কের  ?pিসেডিn  কেলেজ  রসায়ন  

অনাস/  িনেয়  পড়া  XY  কেরন। তখন  pফুlচ4  

রায়, জগদীশচ  4 বস ুpমুখ ?pিসেডিn কেলেজর 

িশkক িছেলন।  

 

১৯১১ সােল নীলরতন pথম ?cণীেত pথম হেয় 

অনাস/ পরীkায় পাস কের এম এসিস kােস ভিত/  

হন এবং ?সই সময় ?থেকই তাঁর গেবষণা জীবন 

XY হয়। তাঁর ছাt জীবেনর pথম গেবষণািছল 

'ডাবল  সl' িনেয়। ছাt  জীবেনর  ?সই  কাজ  

লnেনর  ?কিমক:াল  ?সাসাইh  জান/াল  এ পের  

?বিরেয়িছল। িতিন  এম  এসিস  পরীkায়  সেব/াc  
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নmর  ?পেয়  পাস  কের  নানা  িবষেয়  kিড়h  sণ/  

পদক  ?পেয়িছেলন। এম  এসিস  পাস  কের  তাঁর  

গেবষণা জীবন XY হয় এবং িতিন kক কেরন 

িনেজ িনেজই গেবষণা করেবন এবং িথিসস জমা 

?দেবন। 1915 সােল গেবষণা জীবন যখন XY 

কেরন তখন পিৃথবী জেুড় pথম িবmযdু ?নেম 

আেস। 

 

তখন িতিন তাঁর গেবষণা কােজর অgগিতর 

জন: একটা ভােলা বৃিt পান এবং লnেনর 

িবখ:াত ?ভৗতিবjান অধ:াপক ?ডাnােনর কােছ 

চেল যান গেবষণার জন:।  

 

?সখােন িগেয় িতিন ?দেখন মহাযেুdর দাqায় 

?ডাnােনর ল:াব kিতgs হেয়েছ, ?মরামত চলেছ 

?সখােন। তারপর িতিন এিmিরয়াল কেলেজ 

?জ.িস িফলােপর অধীেন িথিসস িনেয় কাজ XY 

কেরন। কাজটা িছল খুব মজার, অkািলক 

অ:ািসড আর মারিকউিরক ?kারাইড এর সােথ 

পটািশয়াম পারম:াqেনট থাকেল ?কমন কের 

তারা িবিkয়া কের ?সই উপায় ?বর করেত হেব। 

 

লnেনই িতিন pথম ?দখােলন অkািলক অ:ািসড 

আর আেয়ািডন আেলাক রাসায়িনক িবিkয়া 

করেত পাের। িসলভার নাইেwট ও ফেম/ট এবং 

মারিকউিরক ?kারাইড ও ফেম/ট এর িবিkয়াও 

?দখান িতিন। বাইের ?থেক নানা অনঘুটক িদেয় 

িবিkয়ার গিত পিরবত/ ন ও সnুর ভােব pদশ/ন 

কেরন। টানা ?দড় বছর িথিসস িনেয় কাজ 

করার পর লnন িবmিবদ:ালেয় িড এসিস র জন: 

ফম/ জমা ?দন িতিন। 
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তাঁর িথিসস এত উঁচু মােনর হয় ?য তাঁেক ?ডেক 

?মৗিখক পরীkা না িনেয়ই ?সাজাসিুজ িডিgর 

সপুািরশ কের ?দন িবmিবদ:ালয়। 

 

১৯১৭ সােল িড এসিস পাওয়ার পর লnেনর 

?কিমক:াল ?সাসাইhর সভাপিত আেলকজাnার 

sট নীলরতন কাজেক 'অভাবনীয়' িবেশষেণ 

ভূিষত কেরিছেলন। 

নীলরতন sp ?দেখিছেলন সইুেডন িগেয় 

রসায়নিবদ আরেহিনয়াস এর সােথ কাজ 

করেবন। িকn মহাযেুdর pেকােপ তাঁর আর 

যাওয়া হল না। ?জ. ?জ. থমসন, আেন/s 

রাদারেফাড/ , উইিলয়াম রা্েল pমুখ িবখ:াত 

িবjানীেদর সােথ তাঁর পিরচয় হয়। নীলরতন 

এরপর সাবািতয়ােরর ল:ােব কাজ করার 

িচnাভাবনা কেরন িকn ?সই ল:াব ও মহাযেুdর 

pেকােপ Åংসাবেশষ এ পিরণত হয়। 

 

১৯১৭ সােলর অেkাবর মােস সবারেন অধ:াপক 

উড়েবইেনর ল:ােব কাজ XY কেরন। মাh িনেয় 

কাজ। নানা জhল ?যৗেগর কাজও পাশাপািশ 

করেত থােকন। জhল ?যৗগ Éতিরর ধাতু িহেসেব 

?বেছ ?নন ?কাবাl ও pাhনাম। ?কাবাl ও 

pাhনােমর তিড়dার ব:াবহার কের ক:ােলােমল 

তিড়তdার এর তিড়ৎ চালক বলও ?বর কেরন 

িতিন। ১৯১৯ সােলর জানয়ুাির মােস িতিন 

িdতীয় িড এসিস িডিgh অজ/ ন কেরন। প:ািরস 

শহেরর িতনজন খুব বড় িবjানী মাদামkরী, 

আইিরন kরী, ল:া সােটিলেয়র সােথ পিরচয় হয় 

নীলরতেনর। 

 

১৯১৯ সােলর ?শেষ ইিnয়ান এডুেকশনাল 

সািভ/ স এর চাকির ?পেয় ?দেশ িফের আেসন এবং 

ঐ বছেরই জলুাই মােস এলাহাবাদ কেলেজ 

অৈজব ও ?ভৗত রসায়েনর অধ:াপেকর পেদ 

?যাগ ?দন। 
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1926 সােল িdতীয়বার লnন িগেয় এিডনবরা 

িবmিবদ:ালেয় বkৃতা ?দন িতিন।  

 

পের িতিন আবার জাম/ািন যান এবং বেড়া বেড়া 

মােপর িবjানীেদর সােথ সাkাৎ কেরন। এরপর 

মানষুhর ?ঝাঁক সাধারণ মানেুষর িদেক যায়। 

িতিন বুঝেত পােরন আজও বã মানষু আধেপটা 

?খেয় ?বঁেচ আেছ। জিম ও চাষবােসর অgগিতর 

ভাবনায় তাঁর মন চেল যায়। িতিন বাতােসর 

নাইেwােজনেক জিমেত চাষবােসর কােজ 

লাগােনার িচnাভাবনা করেত থােকন। ১৯৫৩ 

সােল িতিন সইুেডেনর উপসালা কৃিষ 

িবmিবদ:ালেয় িগেয় 'নাইেwােজন িফেkসন' 

িবষেয় তাঁর তé ?পশ কেরন। 

 

১৯৩৮, ১৯৪৭ ও ১৯৬২ িësােb িতিন 

রসায়েনর ?নােবল কিমhেত িনব/াচক িহেসেব 

অিভমত ?দওয়ার সেুযাগ পান। িতিন লk লk 

টাকা নানান সমাজমুলক কােজ দান কেরন। 

কলকাতা িবmিবদ:ালয় ?ক চার লk টাকা দান 

কেরন িতিন। এলাহাবাদ িবmিবদ:ালয়েক তাঁর 

সাত বছেরর চাকিরর পেুরা মাইেনই িদেয় যান। 

এছাড়াও ভারত সরকােরর ?দওয়া 'পdî' 

উপািধ িফিরেয় ?দন িতিন। îিনেকতেন pচুর 

টাকা দান কেরন। আমােদর খাদ:, জিমর 

উব/রতা বৃিdর উপায়, িনউ কনেসপশন ইন 

বােয়ােকিমিs, ইনñুেয়n অফ লাইট ইন সাম 

বােয়া ?কিমক:াল pেসস ইত:ািদ িবিভn িবjান 

িবষয়ক gn িলেখেছন নীলরতন ধর।  

 

 

দীঘ/জীবন লাভ কেরিছেলন অধ:াপক ধর। ?ভৗত 

রসায়েন তাঁর অবদান আমরা িকছুেতই ভুলেত 

পাির না। kেম ?ভৗত রসায়ন িবjােনর পিথকৃৎ 

হেয় উেঠন িতিন। ১৯৮৬ িëòােbর 5ই িডেসmর 

িতিন pয়াত হন। িকn sীয় কীিত/ েত অমর হেয় 

থাকেবন িতিন িচরিদন I 
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NIL RATAN DHAR: TRUE 
DISCIPLE OF ACHARYA P. C. RAY 
(1892-1986) 
Sonu Kumar  
Semester II H 

 
Birth and Childhood: 
Nil Ratan Dhar was born on January 2, 1892, 
in Jessore, now in Bangladesh. His father 
Prasanna Kumar Dhar was a lawyer and his 
grandfather Prem Chand Dhar was a 
landlord of that place. His mother Nirode 
Mohini Dhar was the daughter of Kunja 
Bihari Ghosh, a zamindar of Fatehpur, 
Jessore. His father Prasanna Kumar Dhar 
had six sons and three. daughters. Professor 

Dhar was the third son of his family. He had 
an educated family background. 

 
School Education: 
Nil Ratan Dhar, at the age of five in 1897, was 
admitted to Government Zila School, Jessore 
which was at about one mile from his home. 
He always used to stand first in his class and 
passed the entrance examination held by the 
Calcutta University in 1907, at the age of 15, 
in first division with distinction and obtained 
a merit Divisional Scholarship of Rs 15/- per 
month tenable for two years. In those days 
there was no science teaching in Indian 
schools and hence he studied English, 
Sanskrit, very little Bengali, Mathematics, 
History and Geography. He was deeply 
interested in acquiring knowledge and 
studied hard, especially English, History and 
Geography. In the senior classes of school, he 
could compose small articles in Sanskrit and 
could memorise English and History books 
easily. 
 

Higher education:  
In 1907 Nil Ratan Dhar left Jessore and 
joined the famous Ripon College established 
by Sir Surendranath Benerjea, the 
uncrowned king of Bengal, and studied the 
newly introduced I. Sc course there with a 
subject combination Physics, Chemistry, 
Mathematics and English. 
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Where he became highly interested in both 
physics and chemistry. There were only 
seven students joining that new course in 
that college and Nil Ratan became the leader 
of that small group. He organised a small 
laboratory for practical work and prepared 
reagent solutions even with silver nitrate and 
gold chloride and had patches of black silver 
and brown gold on his finger. He was lucky 
in having excellent teachers even for the 
Intermediate courses. The eminent principal 
Professor Ramendra Sundar Trivedi used to 
teach physics. 

 
Professor Gangadhar Mukerji taught both 
physics and chemistry and Professor Haran 
Chandra Benerji son of sir Gurudas Benerji 

(famous High court judge and vice chancellor 
of Calcutta University) taught mathematics. 
English was taught by Sir Surendranath 
Banerjea himself.  

 
While studying in Ripon College from 1907 
to 1909, Nil Ratan regularly attended the 
excellent lectures in chemistry by Rai 
Bahadur Chuni Lal Bose, MB, Chemical 
Engineer of the Bengal government and 
physics lectures by Professor A. N Palit, 
professor of Metropolitan Institution These 
lectures were delivered at the Indian 
Association for the Cultivation of Science 
with experimental demonstration.  

 
At the end of the two years, when an 
examination was conducted, Nil Ratan was 
the recipient of many books as prizes in 
science. In 1909, Nil Ratan passed the I. Sc 
examination in first division obtaining high 
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marks and was awarded with a Government 
Scholarship of Rs 20/- per month tenable for 
2 years. He next joined the Presidency 
College, Calcutta in July 1909 which was the 
best place for higher education with Physics, 
Chemistry and Mathematics, having 
Honours in Chemistry. 

 
He resided in the famous Hindu Hostel in the 
same room no 4 where our first president Dr. 
Rajendra Prasad lived eight years before 
while studying at Presidency College. 

 
In the Presidency College there were several 
European professors including the Principal, 
Mr HR James, who was very kind and helpful 
to the Nil Ratan Dhar. There was a galaxy of 

famous Indian Professors, the most noted 
ones were Sir J.C Bose, Head of the Physics 
Department. Apart from him professor C.W 
Peake, and Dr. E. P Harrison were also there 
in Physics department, Dr. Harrison 
organised the physics practical instructions 
in Physics and set up many useful 
experiments. Sir P C Roy was the Head of the 
Department of Chemistry then. 

 
In 1911, Nil Ratan Dhar passed B.Sc. (Hons) 
in Chemistry standing first in Calcutta 
University and was awarded with a Gold 
Medal along with a Scholarship of Rs-32 per 
month tenable for two years for M.Sc. 
Course. Nil Ratan joined M.Sc. course in 
Chemistry als0 in Presidency College, 
Calcutta with specialisation in Physical 
Chemistry. 
 

Research Career:  
In 1912, Acharya Prafulla Chandra Ray 
prepared several nitrites in which he was 
specialised and wanted to go to London to 
determine the physical properties of these 
compounds, but Nil Ratan Dhar told him 
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that he would determine these properties in 
the Presidency College itself. Thus, he started 
research work on nitrites chemistry in 
association with his Gurudeva Acharya P C 
Ray. In 1911, he first purified ordinary 
distilled water for obtaining conductivity 
water in which nitrites were dissolved. By all 
accounts Prof Nil Ratan Dhar remained one 
of the most respected practitioners of 
modern Indian chemistry. His professional 
attainment as scientist and teacher together 
with his philanthropic works are well 
recorded and known. What is equally well 
known is the affection he received from his 
teacher Acharya P. C Ray (1861-1944), and 
the deep intellectual and personal bonds he 
shared with him in the formative years of his 
career. ‘Dhar’ was part of extraordinary 
group of young students in Presidency 
College and later in Calcutta University too, 
whom Ray inspired with spirited teaching, 
intellectual comradeship, and patriotism. 
Prof Dhar won several Scholarships and 
attended so many foreign educational trips to 
France, England, several European 
countries, and other countries too. 
 
Trip to England: 
At the time of first world war (1914-1918) Nil 
Ratan Dhar was awarded a Government of 
India Scholarship (state scholarship) of Rs. 
200/- per annum tenable for 3 years for 
study in Europe and America. And he had to 
proceed to London first in September 1915 

during the great war. In India all his relatives 
and friends were afraid of his journey to 
Europe at such critical time. Even his Gurus 
Acharya P. C Ray and Acharya Ramendra 
Sundar Trivedi, Principal of Ripon College, 
were dead against his going to Europe during 
the war time. But the quest of learning in Nil 
Ratan was so great that ultimately, he left 
Calcutta on Sept 3, 1915. Prof Dhar joined 
several institutes and Universities in 
England for research work and delivered 
various lectures in chemistry. In June 1917, 
Dhar was awarded the D.Sc. degree by the 
London University, after he studied in 
Sorbonne Science Faculty (Paris) and 
obtained the State Doctor of Science. Later 
he became Fellow of National Institute of 
Science of India, National Academy of 
Science, Royal Institute of Chemistry 
(London), Institute of Chemists (India) etc. 
too. 
 
Trip to France: 
Dhar being interested in Chemistry of 
Catalysis, wrote to Prof Paul Sabatier of 
Toulouse University to admit him in his 
laboratory but his laboratory was burnt and 
out of use during war and hence Dhar again 
wrote to Prof Georges Urbain of Sorbonne, 
Paris, a great authority on rare earth 
chemistry and Head of the Inorganic 
Chemistry (Mineral Chemistry), Department 
of Sorbonne for his admission. Prof. Urbain 
immediately replied that he would gladly 
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admit him in his laboratory, and he himself 
persuaded the French military authorities to 
influence the British Government to permit 
Prof Dhar to travel from London to Paris. 
This was because the war was on the way that 
time and civilians were not allowed to travel 
to foreign countries. In 1917 however, British 
passport was issued to him. Dhar left 
England by middle of October 1917. After 
reaching Paris Dhar visited and joined 
several Chemistry Departments of different 
research institutes for his research. He 
analysed there several compounds and 
elements like Cobalt, and Platinum 
complexes, determined their electric 
conductivity and carried on various emf 
measurements. In Paris he used to regularly 
attend lectures by well known, famous 
professors in Chemistry. Nil Ratan Dhar was 
visiting lecturers in many European colleges 
and universities.  

 
He was invited to deliver lectures at 
University of London, Cambridge, 
Edinburgh, and Aberdeen in UK. 

 
Sorbonne, Toulouse and Biarritz in France, 
Optia in Yugoslavia, Bucharest in Romania, 
Madrid in Spain, Wisconsin in USA, 
Physicochemical and Electrochemical 
Institute at Berlin, Dahlen etc. 

 
The End: 
During his last days even before a week of his 
death, he didn’t give a single hint to anyone 
that he was not doing well. He encountered 
kidney troubles and was facing various 
problems. One night while entering in his 
bathroom he fell on the floor and became 
unconscious. He fought bravely with his 
problems but unfortunately, on one night of 
December 1986, he breathed his last. He has 
gone but his huge contribution to science 
would never be forgotten. 
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ি"য়দার'ন রায়: ভারতীয় অৈজব 
রসায়েনর পুেরাধা 
(১৮৮৮-১৯৮২) 

সজল হালদার, (sহা (সন  

((সেমsার ২) 

 

pফুlচ4 রায় (pিসেডিn কেলেজ (থেক অবসর 

gহণ কের িবj@ান কেলেজ (যাগদান কেরিছেলন। 

আর এই সমেয়ই রসায়েনর বH নতুন ও পেুরােনা 

কৃতী ছাt এেস িবjান কেলেজ (যাগদান 

কেরিছেলন। তাঁেদর মেধQ িpয়দারRন রােয়র নাম 

িবেশষভােব উেlখেযাগQ। এই pবেn আমরা তাঁর 

জীবেনর িবিভn িদেকর সেZ অৈজব রসায়েন তাঁর 

অবদােনর কথা িবেশষ ভােব আেলাচনা করেবা। 

জn ও পিরচয়: 

১৮৮৮ সােলর ১৬ই জানয়ুাির চ`gাম (জলার 

(নায়াপাড়া gােম িpয়দারRেনর জn হয়। তাঁর মা 

িছেলন শQামাসnুরী (দবী এবং বাবা কািলkমার 

রায়, িযিন সাবেডপeু কােলkর িছেলন। চার ভাই 

িতন (বােনর সংসাের িpয়দারRন িছেলন পাঁচজেনর 

(ছােটা। 

িশkাজীবন: 

gােমর sুেল িpয়দারRেনর (লখাপড়া jk হয়। (সই 

sুল (থেকই িতিন pথম িবভােগ উcতর pাথিমক 

(mিণ পাস কেরন। তখন তাঁর বয়স দশ বছর। ওই 

sুেলর (হডমাsার মহাশয় িছেলন রাসেমাহন (সন। 

িশkক িহসােব তখন তাঁর খুব নামডাক। সততা ও 

চিরেtর দঢ়ৃতার জনQ খQািত িছল তাঁর। িতিন 

িpয়দারRন রায়েক নানা িবষেয় (pরনা 

িদেয়িছেলন। (সকথা িpয়দারRন বেড়া হেয়ও 

ভুলেত পােরনিন।  

 

এরপর িpয়দারRন gাম (থেক শহের আেসন এবং 

১৮৯৯ সােল চ`gাম কেলিজেয়ট sুেল ভিতp  হন। 

১৯০২ সােল (চােdা বছর বয়েস িতিন িপতৃহারা হন, 

যখন িতিন নবম (mণীেত পড়েতন। ১৯০৪ সােল 

sুল ফাইনাল পরীkা খুব ভােলাভােব পাশ কেরন 

িতিন। pথম িবভােগ পাশ কেরিছেলন jধু তাই নয়, 

(জলায় (মধাবৃিtও পান। দইু বছর পর ১৯০৬ সােল 
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ইnারেমিডেয়ট পাশ কেরন চ`gাম সরকারী 

মহািবদQালয় (থেক। এই পরীkােতও িতিন (মধাবৃিt 

পান। এরপর কলকাতায় এেস (pিসেডিn কেলেজ 

িব.এ kােস ভিতp  হন। 

১৯০৮ সােল িতিন রসায়ন ও পদাথিবদQায় অনাসp 

িনেয় িব.এ পাশ কেরন। pফুlচে4র পড়ােনা তাঁেক 

রসায়নিবদQায় আgহী কের (তােল। ১৯১১ সােল 

িতিন pথম (mণীেত pথম হেয় এম.এ পাশ কেরন। 

কম#জীবন  

িশkাজীবন সমাp করার পর িpয়দারRন pেবশ 

কেরিছেলন তাঁর কমpজীবেন। pফুl চ4 তাঁর এই 

িpয় ছাteেক তাঁর গেবষণাগাের (যাগ িদেত 

বেলন। 

 

িpয়দারRন রায়ও তাঁর িশkেকর কথা মত তাঁর 

গেবষণাগাের (যাগ (দন এবং অৈজব রসায়ন িনেয় 

কাজ jk কেরন। 

িতিন হাইxািজন ও হাইxিkল অQািমেনর মেতা 

সিkয় তরল িনেয় কাজ করিছেলন। িকn ১৯১২ 

সােলর ১২ ই আগs হঠাৎ এক ভয়াবহ দঘুpটনা ঘেট 

যায় তাঁর সেZ। কাঁেচর �াs (ফেট ফুটn তরল তাঁর 

ডান (চােখ পেড় যার ফলsÇপ ডান (চাখe 

পেুরাপিুর নÉ হেয় যায়। এই দঘুpটনার জনQ িতিন 

টানা দ'ুবছর আর (কানও এkেপিরেমn করেত 

পােরনিন। এরপর ১৯১৪ সােল িতিন িসe কেলেজ 

অধQাপনার চাকির (পেয় যান। (সখােন িতিন চার 

বছর অধQাপনা কেরন। ১৯১৯ সােল সQার 

আjেতাষ এর আমÑেণ িতিন িবjান কেলেজর 

পািলত অধQাপক এর সহেযাগী পেদ (যাগ (দন। 

তাঁর দরূদিৃÉ ও িবচkণতায় িবjান কেলেজর 

অৈজব রসায়ন িবভাগe গেড় ওেঠ। কলকাতায় 

গেবষণা কের আnজp ািতক খQািত অজp েনর পর 

িpয়াদারRন রায় ১৯২৯ সােল িবয়ািlশ বছর 

বয়েস িবেদেশ যান। এর পেরর বছর অথpাৎ ১৯৩০ 

সােল কাজ (শষ কের (ফর (দেশ িফের আেসন। 

১৯৩২ সােল মাt পঁয়তািlশ বছর বয়েস ভারতীয় 

িবjান কংেgস এর রসায়ন শাখা সভাপিত 

হেয়িছেলন িতিন। 
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ইিnয়ান নQাশনাল সােয়n একােডিমর িতিন িছেলন 

pিতàাতা সদসQ। 

 

১৯৩৭ সােল িতিন রসায়েনর খয়রা অধQাপক পেদ 

(যাগ (দন। এরপর ১৯৪৬ সােল পািলত অধQাপক 

পেদ চেল যান এবং ১৯৫২ সােলর িডেসmের দীঘp 

চার দশক অধQাপনা ও গেবষণা জীবন কাeেয় 

িবjান কেলজ (থেক অবেশেষ অবসর gহণ কেরন। 

এর পেরর বছর অথpাৎ ১৯৫৩ সােল 'ইিnয়ান 

অQােসািসেয়শন ফর কািlেভশন অফ সাইn' এর 

অৈজব রসায়ন িবভােগ আমিÑত অধQাপক পেদ 

(যাগ (দন িতিন। 

 

 

১৯৫৬ সােল কালeেভশেনর অিধকতp া িবjানী 

(মঘনাথ সাহা pয়াত হন। (সই পেদ িpয়দারRন 

রায়েকই (যাগ িদেত হয়। ১৯৫৮ সােল (স কাজ 

(থেক িতিন অবQাহিত পান। 

গেবষণা 

এখােন এই kুd পিরসের আমরা িpয়দারRন রােয়র 

গেবষণার খঁুeনাe িববরণ িদেত পারব না। অেনক 

ছাt তাঁর অধীেন গেবষণা কের ডkেরট (পেয়েছন। 

তাঁর (মাট গেবষণাপেtর সংখQা হল ১৭৪। এর (থেক 

তাঁর কােজর িবsৃিত িনèয়ই (য-(কউ আnাজ 

করেত পারেবন। িতিন ভারেত কমেpk, ভQােলিn 

এবং মাইেkােকিমিs এবং মQাগেনেটােকিমিsেত 

একজন কতৃp পk িহেসেব sীকৃত িছেলন। অৈজব, 

িবেíষণাtক এবং পারমাণিবক রসায়েন িনিবড় 

গেবষণা চালান িতিন, যার ফলîিতেত িতিন ধাতুর 

ভিলউমQািïক, gQািভেমিïক এবং 

(sকেïােফােটােমিïক িবেíষেণর জনQ দরকারী 

িবেíষণাtক িরএেজn pবতp ন কেরন। সমnয় 

কমেpেkও তাঁর অবদান অতQn তাৎপযpপণূp। 

 

সািহতQচচp া 

িpয়দারRন রায় রসায়েনর বাইেরও নানা িবষেয় 

ইংেরিজ ও বাংলায় িনবn রচনা কেরেছন। 'সােয়n 

অQাn কালচার' পিtকায় িতিন pচুর (লখা 

িলেখেছন। িতিন অেনকòেলা বইও িলেখেছন। তাঁর 

রিচত ইংরািজ বইেয়র সংখQা (মাট আট। তাঁর (লখা 

দeু বই িবôভারতীয় িবôিবদQাসংgেহ সংগিৃহত 

রেয়েছ। িবjান ও িবôজগৎ (১৯৪৩), রসায়ন ও 

সভQতা (১৯৫৬)। িবjান ও সংsৃিত (১৯৫৭) 

বইòিলেত িতিন িবjান ও সংsৃিতর আnঃসmকp  

আেলাচনা কেরেছন। ১৯৬৪ সােল বZীয় িবjান 

পিরষদ (থেক তাঁর (লখা বই 'অিতকায় অনরু 

অিভনব কািহনী' মুিdত হয়। খুবই সখুপাঠQ এই বই। 

তাঁর (লখাòিল 'নবQভারত', 'jান ও িবjান', 

'জয়ú', 'ভারতবষp ', 'উùল ভারত', 'িকেশার 

কলQাণ', pভৃিত পিtকায় pকািশত হেয়িছল। 
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এছাড়া িতিন রামানn চে`াপাধQায় খQাত মডানp 

িরিভউ পিtকােতও িলেখেছন। িবখQাত 'Chemische 

Analyse' gেnর অনQতম সহেযাগী সmাদক হওয়ার 

কৃিতtও অজp ন কেরিছেলন িতিন।  

 
িতিন আচাযp িপিস রােয়র িহn ুরসায়েনর ইিতহাস 

সংেশাধন ও স†সািরত কেরন এবং এeর মেধQ 

pাচীন ও মধQযগুীয় ভারেতর রসায়েনর ইিতহাস ও 

সংেযাজন কেরন। িতিন INSA dারা pকািশত 

pাচীন আয়ুেবpিদক gn, চরক সংিহতা এবং সîুত 

সংিহতার ইংেরিজেত ¢বjািনক সারসংেkপও ¢তির 

কেরিছেলন। 

 

পুর+ার ও স.াননা 

যাদবপরু, বধpমান ও কিলকাতা িবôিবদQালয় 

িpয়দারRন রায়েক ডkেরট উপািধেত ভূিষত 

কেরন। অধQাপক রায়েক INSA (১৯৬৮) কতৃp ক 

ভাটনগর পদক pদান করা হয়। িতিন ইিnয়ান 

(কিমকQাল (সাসাইe, ইিnয়ান সােয়n িনউজ 

অQােসািসেয়শন, এবং ইিnয়ান সােয়n কংেgস এর 

(কিমিs (সকশন এর সভাপিত িনবpািচত হন। 

িবিভn sারক বkৃতাও িতিন িদেয়িছেলন। 

 

উপসংহার 

১১ই িডেসmর ১৯৮২ সােল িpয়দা্রRন রায় 

পরেলাকগমন কেরন। সািবpক আেলাচনায় এই টুk 

বলা যায় এই মহান িবjানী এই পিৃথবীেত ৯৪ বছর 

জীিবত িছেলন। এই দীঘp সমেয়র মেধQ িতিন উজাড় 

কের িদেয়েছন অেনক িকছু। িতিন যিদ আরও 

িকছুিদন থাকেতন, তাহেল হয়েতা আেরা অেনক 

িকছু িদেত পারেতন িকn উপায় (নই। মানষু মাtই 

মরণশীল। “জিnেল মিরেত হেব অমর (ক (কাথা 

কেব"? িpয়দা্রRেনর (kেt তাই ঘেটেছ। িতিন 

আমােদর (ছেড়, এ িচরসবুজ বসnুরা (ছেড় িচরতের 

িবদায় িনেয়েছন। তথািপ তাঁর নীিত, আদশp ও 

কমpপnা আজও তাঁেক িচর sরনীয় কের (রেখেছ। 
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SIR JNAN CHANDRA GHOSH: A 
PIONEER IN SCIENTIFIC AND 
INDUSTRIAL RESEARCH IN 
INDIA 
(4 September 1894 – 21 January 1959)  

Dr. Suchandra Chatterjee 
Associate Professor 
 

Birth and Childhood: 
Jnan Chandra Ghosh was brought into this 
world in Giridih close to Purulia District, 
British India.  

 
He was a son of Ram Chandra Ghosh, a mica 
mine proprietor and mica trader. He had his 
underlying tutoring at Giridih High School, 

where he stood first in the Chotanagpur 
Division in 1909 and joined up with 
Presidency College, Kolkata. At Presidency 
College, he was amongst the best 
understudies who might later become 
renowned researchers.  

 
In 1911, Jnan Chandra Ghosh got fourth 
position in I.Sc. assessment, while his other 
well-known schoolmates Satyendranath 
Bose beat the rundown and Meghnad Saha 
got the third position. He passed both B.Sc. 
and M. Sc. as first class first in Chemistry and 
it is during this opportunity, he went under 
rousing impact of Acharya Prafulla Chandra 
Ray.  

 
The Vice-Chancellor of Calcutta University, 
Sir Ashutosh Mukherjee welcomed Jnan 
Chandra Ghosh to join as a teacher even 
before the results were declared. After his 
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M.Sc., he was named as a teacher of 
Chemistry Department of newly established 
Rajabazar Science College, Calcutta. Sir 
Tarak Nath Palit Scholarship and 
Premchand Raychand grant empowered J C 
Ghosh to make a trip to England for his 
doctoral certification at University College of 
Science in London. In London, he took up 
research on different issues of 
photochemistry and prompted the article of 
hypothesis of oddity of solid electrolytes and 
the ionization hypothesis.  

 
His logical examination drew appreciation 
from numerous acclaimed researchers like 
Max Planck, William Bragg and Walther 
Nernst. In 1918, he was granted D.Sc. for his 
exploration on solid electrolytes. During his 
visit in London, he worked for quite a while 
under renowned professor Frederick G. 
Donnan. 

 
Career: 
In 1921, J C Ghosh returned India and joined 
the Dacca University as teacher and Head of 
the Department of Chemistry.  

 
He served Dacca University for around 
twenty years and his accomplishments in 
research prevailed with regards to building a 
splendid school of Physical Chemistry. The 
most concentrated research was carried out 
in the field of photochemistry, organic 
chemistry, and agricultural science. He 
likewise filled in as senior member of the 
Faculty of Sciences in 1924 and Provost of the 
Dacca University Hall from 1925 until the 
finish of his career there. He pulled in 
numerous insightful students to logical 
examination by his commitment and 
character. His administration at the Dacca 
University was no doubt the best time frame 
in his profession in reforming science 
training in India. In 1939 in any case, he was 
called to succeed C V Raman as the Director 
of the Indian Institute of Science at 
Bangalore. At IISc as well, J C Ghosh fostered 
the organization quickly by presenting 
designing examinations like Aeronautical 
Engineering, Internal Combustion 
Engineering, Metallurgy and Power and 
High Voltage Engineering.  
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During his administration at IISC, he was 
knighted in 1943, mainly for his conflict 
administrations. He spearheaded research 
on the Fischer-Tropsch amalgamation for 
acquiring fluid fuel from carbon-monoxide 
and hydrogen and stepwise system of alkali 
union from its components, nitrogen, and 
hydrogen. The discoveries were distributed 
in a book named Some Catalytic Gas 
Reactions of Industrial Importance.  

 
Roused by his tutor Acharya Prafulla 
Chandra Ray, (who used to call him as Baro 

Jnan) J C Ghosh was likewise dedicated to 
advancement of enterprises in India. 
Towards that objective, he drove research 
work on specialized issues identifying with 
the creation from Indian crude materials of 
phosphatic composts, ammonium sulfate, 
formaldehyde, potassium chlorate.  
He changed to the job of Director-General of 
Industry and Supply (1947-1950) and 
teamed up with global specialists that laid 
the premise of substantial enterprises of 
steel, petrol, machine instruments and radar 
ventures. During this period, he additionally 
filled in as an individual from All India 
Council of Technical Education and there he 
felt the deficiency of value prepared 
individual for enormous scope mechanical 
turn of events.  

 
The need of specialized training prompted 
the foundation of innovation organization 
and J C Ghosh turned into the main Director 
of the Indian Institute of Technology, 
Kharagpur. J C Ghosh constructed a solid 
establishment with cosmopolitan climate 
and bringing right individuals from across 
India and everywhere. He had faith in close 
connection between instructors, 
understudies, and organization. At his most 
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elevated serious inclusion at IIT, Kharagpur, 
he was called upon to lead his institute of 
matriculation, Calcutta University. The 
information on his takeoff, the understudies 
at IIT, Kharagpur went on a mass strike.  

 
Sir J C Ghosh attended to the understudies 
on the yards of the understudies' home, Patel 
Hall, and separated in his discourse and 
cried. In 1954, he left for Calcutta to become 
Vice Chancellor Calcutta University where he 
began zeroing in on the upgrades of everyday 
environments of the understudies.  

 
In 1954, the Government of India granted 
Padma Bhushan on him in acknowledgment 
of his capacity and administration to the 
country. Following a year, he was enlisted 
into the Planning Commission and was set 

responsible for Education, Scientific 
Research and Health.  

 
Since May 1955, Dr. Ghosh had presented 
with extraordinary differentiation as 
Member of the Planning Commission.  

 
He partook in all the phases of the planning 
of the Second Five Year Plan and had a huge 
offer in working out recommendations for 
the extension of offices for specialized 
instruction at different levels.  

 
He kicked the bucket in saddle on 21st 
January 1959. But his contribution and love 
for science still inspires us. 
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JNANENDRA NATH MUKHERJEE: 
FATHER OF SOIL SCIENCE AND 
COLLOID CHEMISTRY 
(1893-1983) 
Arghadeep Sarkar, Prince Saha 
Semester 4 

Every one of us at some point in our life got 
stuck, lost from the track of life, there was 
nowhere to go, nothing to do. Then some 
Teachers or leaders came in our life in 
disguise of an angel and helped us to reach 
the heights where we are now. A teacher 
plays a crucial role in student’s life. Acharya 
Prafulla Chandra Ray was one amongst those 
teachers who reminds us of an intense love 
for the country and his disciples, who were 
motivated by his work and sacrificed 
themselves in various streams of Acharya’s 
activity. He used to whole-heartedly believe 
that the economic salvation of India 

depended to a great extent on the proper 
application of science and technology. And 
professor Jnanendra Nath Mukherjee shared 
the same dream. In professor Jnanendra 
Nath Mukherjee, we find a rare combination 
of superb intellect, strong discipline, and 
hard work. He has been a guiding and 
illumining personality for more than half a 
century, to his associates in diverse fields 
connected with agricultural research, 
education, and development in this country. 
Jnanendra Nath Mukherjee was born on 
April 23, 1893, at Mahadevpur district 
Rajshahi, (now in Bangladesh). 

 

He was the eldest son of his parents, Shri 
Durgadas Mukherjee, and Shrimati 
Saratshashi Devi. His father was the 
Principal of the Raj Chandra College, Barisal 
and later entered the provincial judicial 
service. Jnanendra Nath lost his father when 
he was only twelve years old and was brought 
up along with his younger brother by his 
mother. She had sown the seeds of 
nationalism and patriotism within himself 
during his school days, that became clear as 
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he joined ‘Anusilan Samiti’ as a school 
student in Burdwan. 

 

He contracted illnesses like amoebiasis and 
malaria several times and faced problems in 
hearing because of having defective ears. In 
1909 Jnanendra Nath sat for the entrance 
exam where he performed so well. 
Jnanendra Nath was the student of 
Presidency College from where he received 
his BSc in 1913. He received his M.Sc. from 
the Calcutta University in 1915.  

 

Inspired by Acharya Prafulla Chandra Ray, 
he took up Chemistry. He gave a thesis paper 
on ‘Electric Synthesis of Colloids’ for M.Sc. 
which was published in Journal of the 
American Chemical Society (1915, 39,292). 
In 1919, he along with Jnan Chandra Ghosh 
moved to London and joined the University 
College London to work under Professor F. 
G. Donnan.  
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His works were based on colloids among 
which the theory of the electrokinetic double 
layer and its ionic constitution was an 
important work. He submitted his paper at 
an event jointly organised by Faraday Society 
and Physical Societies of London presided by 
Nobel Laureate Theodor Gyedberg, where 
'Physics & Chemistry of Colloids’ were 
discussed that received huge admiration 
from many eminent scientists. His works on 
colloids became very popular when it was 
published in ‘Nature’ article in the same year 
(1919), followed by the article ‘Philosophical 
Transactions’. He published a paper that 
describes the apparatus which determines 
the ‘cataphoretic speed of colloidal particles 
and its working was published in the 
Proceedings of the Royal Society in 1928. 
However, an advanced instrument was 
developed by Dr Arne Tiselius for which 
Tiselius was awarded the Nobel prize.  

 

Books written on colloids mentioned U-tube 
method of Professor EF Burton, but the 
drawbacks of this technique were pointed by 
Jnanendra Nath. On his return to Kolkata, he 
jointly published a paper with N. N Sen 
where he improved Burton’s method to get 
rid of those drawbacks. It is unfortunate that 
the Mukherjee-Sen method did not receive 
much attention like the Burton-Bishop rule 
although it was an improved method. This 
can be viewed as a discrimination as the 
European countries were dominant in the 
field of science and technology at that time 
for which Indian scientists sometimes were 
not recognised to receive their deserved 
attentions from the world. However, 
Jnanendra Nath became quite popular 
worldwide among the colloid chemists. 

His thorough investigation on soil colloids, 
helped in understanding many properties 
and problems related to soil, which he 
established in his presidential address at the 
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39th Session of the Indian Science Congress 
(1952) and named it soil science. In 1945, 
Jnanendra Nath was appointed as the 
Director of the Imperial (now Indian) 
Agricultural Research Institute (IARI), New 
Delhi.  

 
Under his guidance the Institute excelled in 
academics and scientific research. He 
introduced sophisticated instruments and 
modern techniques and established new 
branches in Division of Soil Science and 
Agricultural Chemistry including Soil 
Microbiology, Biochemistry, Organic 
Chemistry and Spectroscopy, Survey Soil 
Physics, Agricultural Chemistry, Soil 
Fertility etc.  

 

He first stated importance of the knowledge 
about the soil of our motherland that led him 
to develop all the nomenclatures and classify 
the soils of India. In 1956, All India Soil and 
Land Use Survey Organization was created 
with four regional centres. Jnanendra Nath 
wished IARI to get a complete University 
status. In 1958, the Postgraduate courses 
were started in the institute by the 
Government of India and funded by 
Rockefeller Foundation. Besides scientific 
research, Jnanendra Nath was interested in 
development of organizations that provide 
platforms for proper evaluation of scientific 
theories and experiments. The Indian 
Chemical Society was founded in 1924 under 
the Presidentship of Acharya P C Ray where 
Jnanendra Nath became the Founder-
Secretary.  

 

He had enough contributions in foundation 
of Indian National Science Academy.  
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He founded the Indian Society of Soil Science 
in 1934, before the Soil Science Society of 
America, and was its secretary (1934) and 
President (1935-1936).  

 

The books and journals of this society are 
popular worldwide. After leaving IARI, he 
came to the Central Building Research 

Institute, Roorkee, UP in 1950 where he was 
appointed as the Director.  

 

Jnanendra Nath struggled tirelessly 
throughout his life. His wife, Srimati Ajita 
Devi died of typhoid on August 18, 1927, 
when their only child Debapriya, was only 
2.5 years old. He managed his personal and 
professional life efficiently. He took his last 
breath on 10th May 1983, but his lifelong 
contribution has made him immortal. 
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BIRESH CHANDRA GUHA: A 
PIONEER IN INDIAN BIOCHEMISTRY 

(1904 – 1962)  

Arindam Gayen, Susmita Banik, 
Dipanjan Saha  

(Semester II) 

Prafulla Chandra Roy’s different students 
got acquainted with different aspects of 
Chemistry research. One of such students 
was Biresh Chandra Guha.  

 
Birth and Parentage  
He was the youngest child born into Guha 
Thakurta family of Banaripara, in the 
district Barisal. He was born on 8th June, 
1904. His father was Sri Rash Behari Guha. 
 

Education  
From his very childhood, Biresh Chandra 
Guha imbibed the spirit of the ‘Swadeshi 
Movement’ which was passing at that time 

through critical phase in our National 
History. Till 1917, he had his early school 
education in Brajamohan School of Barisal. 
In 1918, he came to Calcutta, and was 
admitted in the Sri Krishna Pathsala where 
from he appeared in the Matriculation 
examination of Calcutta University in 1919. 
In 1921, Biresh Chandra Guha passed the I. 
SC examination by standing second in order 
of merit and took admission to the B.SC in 
Presidency college with Chemistry Honors.  

 
While studying in the M.SC class, Biresh 
Chandra became one of the favorite 
students of Acharya Prafulla Chandra Roy. 
Acharya Roy’s devotion to science, selfless 
idealism and patriotism left a permanent 
deep mark on Biresh Chandra’s career.  
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Contribution to Science 
After a brilliant academic career in Calcutta 
University, he proceeded to England in 1926 
and carried out pioneering biochemical 
investigations with special reference to B 
vitamin in the laboratories there. In 1932, 
He was recommended by his London 
professors to take up the newly created post 
of Professor of Biochemistry at the All-India 
Institute of Hygiene and Public Health.  

 
Later he joined the Bengal Chemical and 
Pharmaceutical woks and initiated there 
many lines of work on the preparation of 
vitamin concentrates and biologically active 
compounds.  

 

Two years later, on the award of a Ghosh 
Travel Fellowship from the Calcutta 
University, he visited the United Kingdom 
and European continent again, for 
organization and development of 
Biochemistry in those countries. During the 
period 1936 to 1943, Guha and his 
associates worked on the vitamins and 
minerals contents of several types of Indian 
food, fresh water and sea fish used for edible 
purposes, on the factors effecting the 
biosynthesis of ascorbic acid in animal 
tissues and on the nature and properties of 
oxytocin from the posterior pituitary gland.  
 
The man-made famine that started in 
Bengal in 1943 drew Guha from the 
seclusion of his laboratory and literally 
pushed him to the fore of public causes.  
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He applied all his knowledge of 
Biochemistry and Food technology to 
prepare cheap protein foods, and digests for 
the treatment of extreme cases of starvation 
and emaciation. Guha took up his duties at 
the food department and later at the 
Damodar Valley Corporation.  
 

 
The contributions made by Guha and his 
colleagues on ascorbic acid synthesis have 
been now recognized in all reviews and 
authoritative monographs on the subject. 
The significance of Guha’s work on ascorbic 
acid biosynthesis lies on its evolutionary 
implications. Guha also initiated 
fundamental studies on the comparative 
metabolism of normal and malignant tissues 
and the biochemistry of nucleotides. Side by 
side with the above fundamental studies, 
Guha pursued his interest in certain aspects 
of applied chemistry and biochemistry also.  

He was also responsible for planning a 
comprehensive study on the biochemistry of 
tea leaves from green stage of its 
maturation, curing, storage, blending etc. 
He became actively interested in the 
problem of protein malnutrition.  
 
To the last moment of his life, he worked for 
realization of his own dream of putting 
India on the biochemical map of the world. 
This great man died suddenly on March 20, 
1962, while on a holiday trip in Lucknow  

 
Dr. Guha was the Doyen of all Indian 
biochemists and will long be remembered 
and honored for his contribution to science 
and for his services to the country. 
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পুিলন িবহারী সরকার: 
িবে.ষণা1ক রসায়েনর িদশারী 
(১৮৯৬- ১৯৭১) 

&sহা &সন, সজল হালদার  

(&সেমsার ২) 

 

জীবেনর pথমাধ,:  

পিুলন িবহারী সরকার ১৮৯৬ সােলর ২২ 9শ 

নেভmর কলকাতার ঝামাপkুর 9লেন মামাদাদরু 

বািড়েত জngহণ কেরন। তাঁর দাদ ু G যাদব 

চJ সরকােরর যাদবপরু সহ 9সানারপরু 

এলাকার অেনকাংশ মািলকাধীন িছল, িতিন যা 

পের পিুলন িবহারী সরকােরর নােম কেরন। তাঁর 

বাবা G বসn kমার সরকার 9মিদনীপরু 9জলার 

অnগ,ত তমলুেকর একজন িবিশQ আইনজীবী 

িছেলন এবং িতিন তাঁর পািTতU ও সWদয়পণূ, 

কােজর জেনU সmািনত িছেলন। িতিন তাঁর 

একমাt পtু 9ক সব,দা আইেনর বৃিtেত 9যেত 

উপেদশ িদেতন, 9যটা 9স সমেয় অিনবায, pাচুয, 

আনত। িকn তাঁর মা এর ইেc িছল িতিন 

িশkক হন, যা তাঁেক শািnপণূ, জীবন এেন 9দেব 

এবং তাঁর মা এর ইেcc পরূণ হেয় িছল। 

pেফসর সরকার কখেনা তাঁর জীবেন টাকার 

িপছেন 9দৗড়ানিন এবং কী ভােব টাকা জমােত 

হয় 9সটাও িতিন জানেতন না ।  

 

িশkাজীবন 

 

পিুলন িবহারী ১৯০৯ সােল তমলুেকর হUািমlন 

উc িবদUালয় 9থেক pেবিশকা পরীkায় উtীণ, 

হন িবেশষ সmােনর সােথ, 9জলা বৃিt ও িতিন 

অজ, ন কেরিছেলন।  

 

পের িতিন 9pিসেডিn কেলেজ ভিত,  হেয়িছেলন,  

9যখােন িতিন 9মঘনাদ সাহা , সেতUJনাথ 9বাস, 

jান চJ 9ঘাষ এবং jােনJ নাথ  মুখািজ,  9ক 

সহপাo িহসােব 9পেয়িছেলন। তাঁর বািক বnুেদর 



 

 J-2 

মেতা িতিনও আচায, pফুlচJ রায় এর মাধUেম 

ভীষণ ভােব pভািবত হেয়িছেলন। pফুl চJ 

রায় তাঁেদর সকেলর মেধU িবjান িভিtক 

গেবষণায় উৎসাহ দান কেরন এবং sবjািনক 

গেবষণা 9দেশর উnিতেত কতটা uvtপণূ, 9সই 

িচnা তাঁেদর মেধU িতিন 9রাপন কেরন।  

 

pেফসর সরকার ১৯১৫ সােল কলকাতা 

িবyিবদUালয় 9থেক রসায়েন sাতেকাtর িডিg 

অজ, ন কেরন এবং ১৯১৬ সােল 9সখােনই 

সহকারী অধUাপক িহেসেব 9যাগ 9দনI 

 

সাংসািরক জীবন এবং পরবত{ কম,জীবন:  

 

১৯২২ সােল িতিন G কানাই লাল বসরু কনUা 

Gমিত িনvপমা বসরু সােথ িববাহ বnেন আবd 

হন, যখন তাঁর বয়স মাt ১৩ বছর। তাঁেদর পাঁচ 

কনUা এবং িতন পtু িছল। Gমিত িনvপমা 9দবী 

একজন দk গািয়কা িছেলন এবং িশkার জনU 

তাঁর বাcােদর িবেশষ যt িনেতন । তারা সকেল 

একc সৎ এবং িনরহংকার জীবনযাপন করার 

pিশkণ 9পেয়িছল। দজুেনই বাcােদর খুব পছn 

করেতন এবং তােদর সােথ কাড,  এবং কUারাম 

9খলেতন, এবং তােদর সােথ বnুর মেতা আচরণ 

করেতন। অধUাপক সরকার 9কবল রসায়নই 

নয়, সািহেতUও পছn করেতন। িতিন একজন 

ভাল 9টিনস 9খেলায়াড় িছেলন এবং খুবই 

শিkশালী িছেলন। তাঁর মা তমলুেক বাস 

করেতন। ছুcর সময় িতিন সবসময় ছুেট 

9যেতন তমলুক তাঁর মােয়র সােথ 9দখা করেত। 

 

১৯২৫ সােল িতিন ইউিনভািস,cর 9ঘাষ 

ÅUােভিলং 9ফেলািশপ িনেয় Çােn যান গেবষণা 

করেত।   

 

গেবষণা কােজর জনU পUািরেসর 9সােব,ােন 

িবyিবদUালেয়র িবyিবখUাত অধUাপক জেজ, স 
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আরবাইন এর লUবেরটরী 9ত কাজ করেত Év 

কেরন।  

 

9সখােন িতিন sUািnয়ামেক এর খিনজuিল 

9থেক তার খাঁc ফম, িবিcn করেত সফল হন। 

তারপের িতিন রসায়েনর 9মৗল sUািnয়াম, 

গUােডািলিনয়াম এবং ইউেরািপয়ােমর উপর মূল 

গেবষণা কাজ কেরনI িতিন  মাt ৮ gাম 

গUােডািলিনয়াম ধাতুর 9থেক sতির কেরিছেলন 

pায় ৪০ c নতুন ধাতব 9যৗগ এবং তােদর 

sবিশQUuিল অধUয়ন কের এবং অবেশেষ ৯০% 

খাঁc আকাের ঐ ধাতু পনুvdার কেরন এবং 

9সc অধUাপক আরবাইেনর কােছ িফিরেয় 

িদেয়িছেলন। তাঁর পUািরেস থাকার সময়, িতিন 

9য pখUাত ফরািস িবjানীেদর সংsেশ, 

এেসিছেলন তাঁরা হেলন অধUাপক আউগার, 

9পিরন, 9হেরাভিs pমুখ। sUািnয়াম, 

গUােডািলিনয়াম এবং ইউেরািপয়ােমর উপর 

তাঁর গেবষণার অবদােনর sীকৃিত িহসােব, 

অধUাপক সরকারেক 9sট ডkেরট িডিg pদান 

করা হেয়িছল। িতিন ফরাসী ভাষায় এত দk 

িছেলন 9য িতিন তাঁর পেুরা িথিসসc 9Çå 

ভাষায় িলেখিছেলন।  

অধUাপক সরকার ১৯২০ সােল তাঁর পাঠদান 

আবার Év করেত কলকাতায় িফের আেসন 

এবং িবyিবদUালেয়র কােজ 9যাগ দান 

কেরিছেলন। ১৯৩৮ সােল িতিন ইিnয়ান 

সােয়n কংেgস এর 9কিমিs িবভােগর 

9pিসেডn িনব,ািচত হন। 

 

১৯৩৫ সােল িতিন নUাশনাল ইনিscউট অফ 

সােয়n 9ফেলা িনব,ািচত হন (পরবত{কােল 

নামকরণ করা হয় জাতীয় িবjান একােডিম) 

এবং ইিnয়ান 9কিমকUাল 9সাসাইcর ও 9ফেলা ও 

িনব,ািচত হন।  

 

িতিন কলকাতা িবyিবদUালেয়র রসায়ন 

িবভােগর অধUাপক িনযkু হন ১৯৪৬ সােল এবং 

১৯৫২ সােল রসায়ন িবভােগর pধান হন। 

১৯৬০ সােল অবসর gহেণর পের, িতিন 

িসএসআইআর এেমিরটাস সােয়িns িহসােব 
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তাঁর গেবষণা কায,kম চািলেয় যান। িকn 

১৯৬৭ এর পের তাঁর sােsUর অবনিতর কারেণ 

গেবষণা বn করেত হেয়িছল। িতিন 

শািnপণূ,ভােব ১৩ জলুাই, ১৯৭১ পরেলাক গমন 

কেরন । 

 

sবjািনক অবদান: 

 

অধUাপক সরকােরর sবjািনক অবদান বìuণ 

এবং িতিন কলকাতা িবyিবদUালেয়র রসায়ন 

গেবষণাগাের ভারতীয় িকছু খিনজ 9ক িনেয় 

গেবষণা করেত উেদUাগী হন। িকn িবyিবদUালয় 

কতৃ, পk 9সই সময় sবjািনক যî 9কনার 9কান 

রকম মানিসক বা আিথ,ক সহায়তা না করায় 

িতিন তার িনজs মািসক 9বতন 9থেক "large 

E quartz spectrograph", 

"comparator", "microphotometer" 

ইতUািদ এই ধরেনর িকছু যî 9কেনন। পরবত{েত 

িতিন তা কলকাতা িবyিবদUালেয়র রসায়ন 

িবভাগেক দান কের 9দন। এ কথা বলার অেপkা 

রােখনা 9য অধUাপক সরকােরর মূল আgহ িছল 

রসায়েনর pিত এবং রাসায়িনক িবিkয়ার pিত। 

অধUাপক সরকার মূলত তার sবjািনক 

কম,কােTর একটা বড় সময় জেুড় খিনজ এবং 

িবেïষণী রসায়েনর িদেক মেনােযাগ 

িদেয়িছেলন। মূলত তার sবjািনক কাজuিল 

িছল 

১)9দশীয় 9তজিñয় খিনজ uিলর অনসুnান এবং 

তােদর ভূতািóক বয়স িনধ,ারণ। 

২)খিনজ পদােথ,র মেধU অনUানU 9মৗেলর 

উপিsিত িনধ,ারণ এবং তােদর পথৃকীকরণ। 

৩) জcল 9যৗগ uিলর গঠনগত িবেïষণ। 

 

খিনেজর গঠন অনসুnােনর সময় িতিন 

িবেïষেণর নানান 9কৗশল সmেক,  পিরকlনা 

কেরন সতুরাং pচুর পিরমােণ ইউেরিনয়ােমর 

উপিsিতেত লUাnানাইড এর িনধ,ারেণর সõক 

পdিত তাঁেক sতির করেত হেয়িছল। পরবত{েত 

খিনেজর মেধU Fe(ll) এবং Fe(lll) এর উপিsিতেত 

িনধ,ারেণর একc "volumetric technique" 

িতিন sতির কেরন। Ge এর িশেl 

pেয়াজনীয়তার জনU িতিন 9চৗmকীয় pিkয়ায় 

Ge উেtালেনর পdিত আিবúার কেরিছেলন। 

"Monazite sand" 9থেক লUাnানাইড এর 
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পনুvdার এর পdিত ও িতিন আিবúার কেরন। 

খিনেজর রং িবেïষণ করেত িগেয় িতিন বেলন 

"beryl" এর রং "Lattice defect" এর জনU 

sতির হয় 9কােনা অÉিdর কারেণ নয়। 

অধUাপক সরকার "Beryl" িনেয় কাজ করার 

সময় 9কােনা খিনেজর মেধU Be এর উপিsিত 

িনধ,ারেণর এক অিত dত এবং সরল পdিত 

আিবúার কের 9ফেলন। এক িবেশষ পথৃকীকরণ 

পdিতর মাধUেম িতিন Nb এবং Ta এর িমûণ 

9থেক উহােদর পথৃক করেতও সমথ, হন ।িতিন 

অিত িবÉd কাব,েনর তিড়ৎdার sতির কেরন 

এবং 9সই তিড়ৎdার বUবহার কের বkাইট 

নমুনায় গUািলয়ােমর পিরমাণ িনধ,ারণ কেরন। 

অধUাপক সরকার খুবই দঢ়ৃ ভােব মেন করেতন 

িবেïষণাtক রসায়ন যখন িবjান, রাসায়িনক 

িবেïষণ তার 9কৗশল। 9সই অনসুাের িতিন মেন 

কেরিছেলন uণগত িবেïষণ আমােদর ধারণা 

9দয় রসায়েনর sবjািনক িভিtর 9যমন dবেণ 

আয়ন, 9মৗল uিলর অবsার এবং পদােথ,র কõন 

অবsার। 

নানান খিনজ 9ক িনেয় কাজ করবার সময় িতিন 

9সইসব খিনেজর মেধU অনUানU উপাদােনর 

শনাkকরেণর নানা 9কৗশল িবকাশ কেরিছেলন 

9যমন িতিন 9সই সমেয় Co(ll), Ni(ll), Nz(2-) 

ইতUািদ ধাতব ও িবেïষেণর জনU" 

microgravimetric method" আিবúার 

কেরন। এছাড়াও িতিন "microgravimetric 

method" আিবúার কেরন Cs(-) (0.1%) 

এর পিরমাণ পিরমােপর জনU।  

িতিন sজব 9যৗগ uিলর মেধU সালফােরর 

পিরমাণ পিরমােপর জনU একc পdিতও 

আিবsার কের 9ফেলন। এই পdিতেত sজব 

সালফারেক হাইে§ােজন  সালফাইড এ 

•পাnিরত কের সালফার িনধ,ারণ করা হত। 

এছাড়াও িতিন "Millon's base" এর সাহােযU 

9kািরন, 9bািমন এবং আেয়ািডন এর পিরমাণ 

িনধ,ারেণর পdিত আিবúার কেরন। অধUাপক 

সরকার এবং তাঁর সহকারীরা রাসায়িনক 

সম•পতা এবং আয়েনর গঠনগত sবিশQU ও 

এেদর মেধU সmক,  sাপেনর জনU 9বশ িকছু 
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রাসায়িনক পরীkা িনরীkা কেরিছেলন এবং 

সমজাতীয় আয়েনর ধারণা িদেয়িছেলন। 

অধUাপক সরকার Re এর জcল 9যৗগ অথ,াৎ 

"Re complex" িনেয় 9বশ িকছুিদন কাজ 

কেরিছেলন  

িতিন Re এর িনm জারণ দশা uিলেকও ইেলকÅন 

gহণকারী িলগাn িদেয় sায়ী করেত সমথ, হন 

এবং িতিন িনm জারণ সংখUা যkু Re এর 

9বশিকছু 9যৗগও sতির কেরন। অধUাপক সরকার 

জcল 9যৗগ িনেয় 9বশ আgহী িছেলন এবং 

নানান sবিশQU সmn ধাতব 9যৗগ িতিন 

আিবúার কেরন। নানান 9যৗেগর রং িতিন 

যেথাপযkু কারণ সহকাের pথম বUাখUা কেরন 

9যমন ডাইেkােমট আয়ন এবং ডাইিফনাইল 

কাব,াজাইড এর িবিkয়ার ফেল 9য রি©ন dবন 

পাওয়া যায় তা Cr(lll) এর ডাইিফনাইল 

কাব,াজাইড dারা sতির 9যৗেগর কারেণ এই কথা 

িতিনই pথম বেলন। িবিভn িবিkয়ার মাধUেম 

নানান 9যৗগ িকভােব sতির হেc, তা িতিন 

রাসায়িনক িবিkয়ার মাধUেম 9দখান। pেফসর 

সরকার লUাnানাইড gেপর নানান 9মৗলেক 

িনেয় িকছু কাজ কেরন এবং তােদর মেধU সmক,  

sাপেনর 9চQা কেরন। অধUাপক সরকার রমন ও 

IR spectra এর মাধUেম ফরেমট এবং 

ফরিমক অUািসেডর মেধU সmক,  sাপন কেরন 

এবং ফরেমট আয়েনর সmিক, ত নানা পরীkা-

িনরীkা কেরন। জcল 9যৗগ uিলর uণগত 

িবেïষেণ অধUাপক পিুলনিবহারী সরকার এক 

অসামানU অবদান 9রেখেছন। এ ছাড়াও নানা 

sজব ও অৈজব 9যৗেগর মেধU নানান 9মৗেলর 

উপিsিত িনধ,ারণ বা পিরমাণ িনধ,ারেণর নানান 

9কৗশল uিল আিবúার রসায়ন িবjােনর pিত 

তাঁর অমূলU অবদান। 

 

১৯৭১ সােল িতিন পরেলাক গমন কেরন। িকn 

িবেïষণী রসায়েন তাঁর অতুল কীিত,  তাঁেক িচর 

sরণীয় কের রাখেব। 
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!যােগ& চ& বধ *ন: ভারতীয় 
সংে3িষক 7জব রসায়েনর পুেরাধা  
(১৮৯৬-১৯৬৪) 

&সৗরদীপ রায়, নাতাসা সলুতানা, 3ভ5র মিlক, 

&মাlা জিসমউdীন, &মাঃ ওয়ািসkjামান &মাlা  

&সেমsার ৪ 

 

&যােগE চE বধIন িছেলন ভারেতর অনLতম pধান 

সংেOিষক Qজব রসায়নিবদ বা Synthetic Organic 

Chemist। িতিন িছেলন অতLn সরল একজন মানষু, 

একজন পিUত, সমােলাচক, িচnািবদ, িনVাবান 

িশkক এবং দঢ়ৃ সংকেlর একজন িবjানী। 

&ফনানি^ন, &sরেয়ড এবং টারিপনেয়ড সংেOষেণর 

&kেt িতিন মূলLবান অবদান &রেখিছেলন। বধIন 

&সনep সংেOষেণর নাম রসায়েনর ছাt মােtই আজ 

সবাই জােন। 

তাঁর জীবন িকn অতLn কkন সংgাম মুখর িছল। 

বধIেনর জn ১৫ই অেkাবর, ১৮৯৬ সােল sণIgাম 

gােম ঢাকা &জলায়, যা বতI মােন বাংলােদেশ। 

তাঁর িপতা িছেলন আনn চরণ বধIন, এবং তাঁর মা, 

jানদা &দবী, িযিন তাঁেক অnর &থেক ভালবাসেতন। 

বালL বয়েসই &সই মােক হািরেয়িছেলন িতিন এবং তাঁর 

িপতা পনুিবIবাহ কেরন। মাতৃেtর সািnধL হারােনা 

এবং িপতার পনুিবIবাহ তাঁর মানিসক ভাবনায় যেথw 

অpীিতকর pভাব &ফেল। মানিসকভােব িবপযIs 

িছেলন িতিন। িদিদমার সািnেধLই তাঁর &বেড় ওঠা 

জলপাইeিড়েত। পরবত{ কােল যখন িতিন 

পড়ােশানার উেdেশL কলকাতায় আেসন, &সখােন 

িতিন িনেজই sেচwায় pেয়াজনীয়ািদ িম|েয় িনেতন। 

sােতােকাtর উপািধ gহণ করার পর িবjান সাধনার 

জনL আচাযI pফুl চE রােয়র অধীনs হেত চাইেল 

pথেমই িতিন pতLাখLাত হন, যা তাঁেক ভীষণভােব 

পীড়া &দয়। এই pতLাখLােনর যÄণা gহণ করেত না 

&পের pায় হতাশাgs হেয় পেড়ন িতিন এবং জীবেনর 

&শষ পযIায় পযIn এই দঃুখ তাঁর যায় িন। 

 

িকn মেন মেন দঃুখ থাকেলও িতিন সব সময় 

আচাযIেদব &ক sরণ করেতন। তাঁর আদশI &যমন 

িনেজ যথাথIভােব পালন করেতন &তমনই িনেজর 

ছাtছাtীেদরও তা পালন করেত বলেতন। আচােযIর 

সাধারণ জীবন যাপন, উcমােনর ভাবনা িচnা, 

অিববািহত জীবন তাঁর জীবেন গভীর pভাব &ফেল। 
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আচাযIেদেবর কথাeিল িতিন সব সময় sরণ 

করেতন। Hand is the best spatula, Chemist should 

have the patience of an ass, ইতLািদ ইতLািদ । 

আচাযI pফুl চE চা-পােনর িবেরাধী িছেলন এবং 

তাই ডkর বধIন ও তা &মেন বলেতন; Drinking of tea 

is drinking of poison. আচাযI pফুlচE এর সেÉ িতিন 

পের অবশL কাজ করার সেুযাগ &পেয়িছেলন। &স 

pসেÉ পের আসব। িতিন িনেজ এক| &কাmািন এর 

উপেদwা িহেসেব কাজ কের যা উপাজI ন করেতন তার 

&বিশরভাগটাই আচােযIর মতই পরীkাগােরর 

pেয়াজনীয় dবLািদ িকনেত বLয় করেতন। িনজs 

উপাজI ন &থেকই পরীkাগােরর অিশkক কম{েদর 

সহায়তা করেতন। িতিন ঘের এবং পরীkাগাের সবItই 

িমতবLয়ী িছেলন এবং পিরতLk িজিনেসর পনুবILবহার 

করার পdিত তাঁর ভালই জানা িছল। 

 

 

 

সংেOিষক Qজব রসায়নিবদ িহেসেব তাঁর যেথw সনুাম 

িছল। বLিkগত জীবেন িতিন অতLn সময়িনV এক 

বLিk িছেলন। আরামিpয়তার একাnই িবেরাধী 

িছেলন। ছাt-ছাtীরা তাঁর সেÉ হাঁটেত িগেয় pায়শই 

সÉচুLত হত। একজন িশkক িহেসেব িতিন সবIদা 

অতLn যtসহকাের psিত িনেয় তেবই &ãিণকেk 

আসেতন। bLাকেবােডI  তাঁর &লখা িবষয়বs 

&বাঝােনার পdিত সবIদাই ছাt-ছাtীেদর pশংসা 

অজI ন করত। 3ধুমাt &ãণীকেkই নয়, ছাtরা তাঁর 

কােছ &যেকােনা সমেয় তােদর সমসLা িনেয় আসার 

অনমুিত &পত। 

আচাযI pফুl চE &রােড &যমন তাঁর পরীkাগার িছল, 

kক &তমনই তার কােছই gnাগাের িতিন তাঁর অবসর 

সময় কাটােতন।  

 

 

তাঁর pাতঃèমেণর সঅুভLাস িছল। &ভার চারেট 

বাজেলই তাঁেক &কবল কলকাতার ময়দােনই &দখা 

&যত।  

 

 

অতLn sাsL সেচতন এক মানষু িছেলন িতিন। 

pেতLকিদেনর জীবন িনয়মিনVার সােথ যাপন 
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করেতন। িনেজর পরীkাগারেক অতLn 

ভালবাসেতন। িনেজর হােত pিতিদন ছাt-ছাtীেদর 

সােথ কাজ করেতন। ছু|র িদেনও তাঁেক পরীkাগাের 

কাজ করেত &দখা &যত। িতিন চাইেতন অবসরpাp 

হওয়ার পেরও িবêিবদLালয় পরবত{েত &যন তাঁেক 

গেবষণার কাজ অবLাহত রাখার অনমুিত &দন। িকn 

িবêিবদLালেয়র অনমুিত &শষ পযIn না &পেলও িবjান 

সাধনা &থেক িনেজেক িবরত রােখনিন কখেনা। 

পরবত{েত িনউ িদিl সাইিnিফক এn &টকিনকLাল 

টারিমেনালিজ কিমশেনর সদসL িহেসেব &যাগদান 

কেরন িতিন।  

 

 

এই নতুন চাকিরেতও ডkর বধIন &বিশরভাগ সময় 

তাঁর পরীkাগাের থাকেতন। অিফেস থাকার বদেল 

গেবষণাগাের থাকার তাঁর এই িবেশষ eন| বì 

িবেদশী পযIটক-গেবষক pশংসা sîপ তাঁেদর বkেবL 

উেlখ কেরেছন। একাধাের িতিন &যমন িবjান 

সাধক িছেলন kক &তমিন িনয়ম &মেন জীবন যাপন 

করেতন। একজন আদশIবান মানষু িহসােব আমরা 

তাঁেক যথাথIই উেlখ করেত পাির। 

 

জলপাইeিড়েত িতিন তাঁর pাথিমক িশkা চচI া 3ï 

কেরন। জলপাইeিড় &জলা sুল &থেক &মিókেলশন 

পরীkায় উtীণI হন। &মধার িদক &থেক সেবIাc sান 

দখল কেরন িতিন।  

 

এই বছেরই িতিন তাঁর মা এর মত িদিদমােকও 

হারান। ১৯১৫ সােল আই.এসিস পরীkায় উtীণI হন 

িস| কেলজ &থেক। 

 

আর তার পর gাজেুয়শেনর জনL &pিসেডিn কেলজ এ 

ভিতI  হন, ১৯১৭ সােল &সখান &থেকই রসায়েন sাtক 

উtীণI হন িতিন।  

এর পর কলকাতা িবêিবদLালয় &থেক sাতেকাtর 

উপািধ লাভ কেরন। িকn &যেহতু আচাযIেদব pফুl 

চেEর রসায়নাগার ছাt-ছাtীেত পিরপণূI িছল 

&সসময়, তাই ডkর বধIন &সখােন sান পানিন। 
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অগতLা ডkর রিসক লাল দেtর তöাবধােন িতিন 

সংেOিষক Qজব রসায়ন (synthetic organic 

chemistry) িনেয় গেবষণা কের ডkেরট উপািধ লাভ 

কেরন। ১৯২৩ সােল িতিন কলকাতা িবêিবদLালয় 

&থেক নাগাজুI ন পরুsার pাp হন রসায়েন তাৎপযIপণূI 

গেবষণার জনL। ১৯২৫ সােল সLার তারকনাথ পািলত 

sলারিশপ পান িবেদশ গেবষণার জনL। ১৯৩০ সােল 

িবেদেশর কাজ &সের &ফর ভারেত িফের আেসন িতিন 

এবং এই পযIােয় িতিনই pথম আচাযI pফুlচেEর 

&ফেলা িনযkু হন 

 

এই সমেয়ই, আচােযIর pথম ছাt এবং সহেযাগী সেুরশ 

চE &সনep (িযিন &pিসেডিnর রসায়ন িবভােগ 

লLাবেরটির অLািসsLাn িহেসেব কমIরত িছেলন), 

তাঁর সােথ &যৗথভােব &যােগE &ফনানি^ন এবং 

িবিভn pিতsািপত &ফনানে^ন সংেOষেণর জনL 

সাধারণ এক পdিত আিবüােরর sরণীয় কাজ| 

সmাদন কেরন, যা শী†ই 'বধIন-&সনep সংেOষণ' 

িহসােব সারা িবেê sীকৃত হয়। &যােগE ১৯৩০-৩৩ 

pফুl চE রােয়র সােথ সহকম{ গেবষক িহেসেব কাজ 

কেরন কিলকাতা িবêিবদLালেয়।  

১৯৩৪ এ &ঘাষ óােভল &ফেলািশপ পান, যা তাঁর 

িবেদেশ করা গেবষণাও অবLাহত রােখ। ১৯৪৬ সােল 

খয়রা pেফসর িহেসেব কিলকাতা িবêিবদLালেয় 

িনযkু হন িতিন এবং মৃতুLর পবূI পযIn িতিন এই পেদই 

আসীন িছেলন। রসায়ন িবভােগর pধান িহেসেব 

১৯৩০-৩২ সাল পযIn কাজ কেরন। ১৯৩২ সােল 

অবসর &নওয়ার পর িদিlেত চেল যান। &সখােন িতিন 

ভারত সরকােরর অধীেন সাইিnিফক এn 

&টকিনকLাল টারিমেনালিজকLাল কিমশেনর সদসL 

িহেসেব িনবIািচত হন। জীবেনর অিnম পযIায় অবিধ 

তাঁর এই পদ অটুট িছল। 

 

কলকাতায় তাঁর sাভািবক, িনয়িমত ï|ন জীবেনর 

পের, তাঁর িদিlেত অবsান অেনক পিরবতI ন এেনিছল 

তাঁর জীবেন। এর সােথ &যাগ হেয়িছল কলকাতা 

িবêিবদLালেয়র গেবষণাগাের তাঁর গেবষণা চািলেয় 

&যেত না পারার হতাশার pবল অনভূুিত। িদিlেত 

থাকাকালীন, ২৩ &শ িডেসmর, ১৯৬৪ সােল ¢দেরােগ 

আkাn হেয় মৃতুL হয় তাঁর। এইভােবই একজন মহান 

িবjানী, এবং একজন অgগণL বLিkর &kােভর 

অবসান ঘেট অবেশেষ। তবু &দেশর Qজব 

রসায়নিবদেদর পিথকৃত িহেসেব তাঁর অবদান কখেনা 

&ভালার নয়। 
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GREAT SCIENTIST SATYENDRA 
NATH BOSE 
(1894-1974) 
Pradipta Pal, Susmita Jana, Indrajit 
Saha 
(Semester II) 
 
Introduction: 
We all know student-teacher relationship is 
the best relationship in every life. A good 
teacher creates an environment which allows 
the student to succeed. The best student-
teacher example to implement above line is 
Satyendra Nath Bose and Prafulla Chandra 
Ray. Biography of Satyendra Nath Bose an 
obedient student will be discussed here. 
Satyendra Nath Bose is a greatest personality 
in Indian science. He was one of the greatest 
Indian mathematician and physicist and well 
known for his work on statistical mechanics 

in 1920. He was also interested in chemistry, 
biology, literature, mineralogy, and music. 
 
Birth and parentage of Satyendra Nath 
Bose:  
Satyendra Nath Bose was born in North 
Calcutta, West Bengal, India on 1st 
January,1894. He was the eldest brother of 
his six sisters. His father’s name was 
Surendranath Bose and his mother’s name 
was Amodini Devi. He led a secured 
childhood by his parents. 
 
Early life and Education:  
He was a meritorious student from his very 
childhood. His school life began at the age of 
five at Jorabagan Normal school near their 
rented house. Then with his parents, he 
shifted to another house. Next, he was 
admitted into New Indian School. In the final 
year of school life, he was admitted to Hindu 
school. Then he passed his entrance 
examination and stood fifth in the merit list. 
Next, he joined intermediate science course 
at Presidency College, Calcutta and there he 
got a chance to come in contact of Jagadish 
Chandra Bose, Sarada Prasanna Das and 
Prafulla Chandra Ray. Then he received a 
Bachelor of science degree in mixed 
mathematics from Presidency College and 
stood first in 1913. Then he joined Science 
College which was formed by Sir Ashutosh 
Mukherjee where from he came again with 
top rank in M.Sc. in mixed Mathematics in 
1915. His marks created a new record in 
University of Calcutta.  
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After M.Sc., Bose joined the Science College, 
University of Calcutta as a research scholar 
in 1916 and started his studies in the theory 
of relativity and there he progressed in even 
better way.  
Student life:  
He was very intelligent from his very 
childhood. He had poor eyesight from an 
early age but that could not prevent him from 
reading books. Bose was well versed in 
several languages such as Bengali, English, 
French and Sanskrit. He was well acquainted 
with the poetry of Lord Tennyson, 
Rabindranath Tagore and Kalidasa as well. 
His memory power was also remarkable. An 
amazing incident happened in his student 
life in the school mathematics test 
examination. S.N Bose solved all the 
mathematical problems including harder 
mathematics in more than one process. Math 
teacher Upendranath Bakshi was surprised 
to see his copy. He gave one hundred and ten 
out of one hundred to reward that 

meritorious student. In 1908, S.N. Bose 
could not take the entrance exam for serious 
illness (Pox). Hence in the next year (1909), 
he passed entrance exam. He got excellent 
marks in all the subjects, Sanskrit, History 
and Geography. Then he joined Intermediate 
Science Course and there his classmates 
ware Manikul Dey, Gyan Chandra Ghosh, 
Gyanendra Nath Mukherjee, Nikhil Ranjan 
Sen, Pulin Bihari Sarkar and many more.  

 
In B.Sc. course he found two brightest 
classmates, one was Meghnad Saha and 
another was Sailendra Nath Ghosh. 

 
Teachers and mentors: 
Till now we know about his student life and 
classmates. Now we will know about those 
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people who played a pivotal role behind his 
academics. He got few such teachers very 
closely.  

 
 
His teachers included Jagadish Chandra 
Bose, Prafulla Chandra Roy, Surendranath 
Maitra, D.N Mallik and Sarada Prasanna 
Das. S.N Bose was a mathematician and 
physicist, but his ideal teacher was Prafulla 
Chandra Roy who was a chemist. S.N. Bose 
used to respect him very much. Prafulla 
Chandra was one of those teachers who was 
most concerned for his student's career. S.N. 
Bose spent most of his student life in 
company of Prafulla Chandra Roy. 
 
Married life:  
In 1914 at the age of twenty, Bose married 
Ushabati Devi, the eleven years old daughter 
of a prominent physician Yogendra Nath 
Ghosh. They had nine children, two of whom 
died in early childhood. 
 

 
 
Research Career:  
Accepting the invitation of Sir Ashutosh 
Mukherjee, P.C. Roy resigned from 
Presidency College and joined the Chemistry 
Department of Raja Bazar Science College. 
P.C Roy brought his two meritorious 
students of Mixed Mathematics, Satyendra 
Nath Bose and Meghnad Saha to Sir 
Ashutosh. At that time, Ganesh Prasad was 
the lecturer of that department. These two 
meritorious fellows could not build good 
relationship with Ganesh Prasad for various 
reasons and hence after teaching for some 
time in Mathematics Department, both 
shifted to the Physics Department. In 1916 
along with Saha, Bose prepared the first book 
in English based on German and French 
translation of original papers of Einstein's 
theory of relativity and presented several 
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papers in theoretical physics and pure 
mathematics 1918 onwards. 
 

 
 
In 1921, he joined as a Reader of the 
department of Physics of newly founded 
University of Dhaka. Bose did set up a whole 
new department including laboratories to 
teach advanced courses for M.Sc. and B.Sc. 
(Hons). In 1921, Bose wrote a paper deriving 
Plank’s quantum radiation law without any 
reference to Classical Physics by using a 
novel way of counting states with identical 
particles. Though it was not accepted at once 
for publication, he sent the article directly to 
Albert Einstein.  
 

 
 

Einstein recognizing the importance of the 
paper and translated it into German himself 
and submitted it on Bose’s behalf to 
prestigious Zeitschrift für Physik and finally 
published the research paper in 1924.  
 

 
 
As a result of this recognition, Bose was able 
to work for two years in European X-Ray and 
Crystallography laboratories, during which 
tenure he worked with Louis de Broglie, 
Marie Curie and Einstein. Afterwards he 
became the vice-chancellor of Visva-Bharati 
University at Santiniketan.  
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Then, he returned to the University of 
Calcutta again to continue and complete 
earlier works in organic chemistry and apart 
from Physics, he did some research in 
biotechnology and literature too. He made 
deep studies in chemistry, geography, 
geology, zoology, anthropology, engineering, 
and other sciences too. He was well known 
for Bose-Einstein correlations, Bose-
Einstein statistics, Bose-Einstein 
distribution, Bose gas, Boson, Photon gas 
etc. 
 

 
 
Awards and Honours:  
 
S.N. Bose was nominated by Banerji (1956), 
D.S Kothari (1959), S.N Bagchi (1962) and 
A.K Dutta (1952) for the Nobel Prize in 
Physics for his contribution to Bose-Einstein 
and the unified field theory and, he was 
awarded with India’s second highest civilian 
award, the Padma Vibhushan in 1954 by the 
government of India. 
 

 
 
Conclusion:  
 
Bose was a brightening star that spreaded its 
light all over the world forever. It was not 
only for his research contribution that Bose 
was famous, but he was acclaimed for all his 
efforts to improve overall education in India. 
He also gave leadership in many ways, as 
President of Physics section of the Indian 
Science Congress in 1939 and as General 
President of India, Science Congress in Delhi 
in 1944. His greatest Honour was his election 
and selection in Royal Society, London in 
1958. At the age of eighty, Bose suffered 
unexpected and a severe bronchial 
Pneumonia. He became ill for some days and 
breathed his last on the 4th of February in 
1974. The death of Bose was a huge loss not 
only for India but also to the whole world and 
especially to the Science World.  

 



 

 M-1 

 
MEGHNAD SAHA: A MAN OF 
RESOLUTE 
DETERMINATION 
(1893-1956) 
Sukhendu Biswas  
Semester 2 
Meghnad Saha was an eminent Indian 
astrophysicist who gave the world the 
famous formula of ionization that could 
successfully explain the origin of stellar 
spectra.  
Meghnad Saha was born as the fifth child of 
Jagannath Saha and his wife Bhubaneswari 
Devi. His father used to run a small shop and 
the family was poor. However, Meghnad 
displayed a very keen interest in studies from 
a very early age. After passing the middle 

school, he went to Dhaka in 1905 where he 
joined the Collegiate School. He passed the 
intermediate examination in 1911 and joined 
Presidency College at Calcutta for further 
studies.   

 
At the college he was taught by Prafulla 
Chandra Ray and Jagadish Chandra Bose. 
He earned his B. Sc degree in Mathematics 
in 1913 and M. Sc in Applied Mathematics 
in 1915. 
Later he got appointed as a lecturer in the 
Department of Applied Mathematics in 1916 
in the University College of Science, 
Calcutta and later shifted to the Department 
of Physics there, where Saha started 
lecturing on topics like hydrostatics, 
spectroscopy, statistics, and 
thermodynamics. Along with his teaching 
responsibilities, Saha also started doing 
research. He  immersed himself into 
research even though the college didn’t even 
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have an experimental research laboratory. 
In 1917, he wrote a long essay on ‘Selective 
Radiation Pressure’ that he sent to the 
Astrophysical Journal for publication. 
However, he was told that it could be 
published only if he bears a portion of the 
costs for publication. Being short of funds, 
he could not afford it. However, a short note 
on his research domain was published in 
the journal. 
He was awarded his Doctor of Science from 
the Calcutta University in 1919. He also 
received the Premchand Roychand 
Scholarship for his dissertation on the 
‘Harvard Classification of Stellar Spectra’ in 
the same year.  

 
In 1920, he published four papers on his 
astrophysical research in the Philosophical 
Magazine. He had formulated his theory of 
Thermal Ionization by that time which he 
discussed in all these papers. He won the 
Griffith Prize of the Calcutta University in 
1920 for his thesis. As the winner of the 

Premchand Roychand Scholarship, he went 
to Europe for two years to further continue 
his research.  

 
After spending some months with Alfred 
Fowler in London he moved to Berlin to 
work in Walter Nernst’s laboratory.  

 
He joined the University of Allahabad in 
1923 where he remained for the next 15 
years.  

 
Over that period, he gained a lot of 
recognition for his work in astrophysics and 
was made the president of the physics 
section of the Indian Science Congress 
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Association.  

 
In 1938, he became a professor of physics at 
the University of Calcutta. He took several 
initiatives, such as, introducing Nuclear 
Physics in the M. Sc Physics syllabus of the 
Calcutta University, starting a post-M. Sc 
course in Nuclear Science, and took steps to 
build cyclotron, the first of its kind in the 
country.  

 
In addition to being a great scientist, he was 
also   a great institutional builder. He 
founded the Indian Science News 
Association at Calcutta in 1935 and the 
Institute of Nuclear Physics in 1950. He is 
also credited with preparing the original 
plan for the Damodar Valley Project. Saha’s 
biggest contribution to the field of 
astrophysics was the Saha Ionization 
Equation that related the ionization state of 
an element to temperature and pressure. 
This equation is used to explain the spectral 

classification of stars till date. He was the 
leading spirit in organizing several scientific 
societies, such as the National Academy of 
Science (1930), the Indian Physical Society 
(1934), Indian Institute of Science (1935). 
He was the Director at Indian Association 
for the Cultivation of Science during 1953–
1956. The Saha Institute of Nuclear Physics, 
founded in 1943 in Kolkata, was named 
after him. 

 
 
To conclude, Meghnad Saha was extremely 
simple, almost austere, in his habits and 
personal needs. Outwardly, he sometimes 
gave an impression of being remote, matter 
of fact, and even harsh, but once the outer 
shell was broken, one invariably found in 
him a person of extreme warmth, deep 
humanity, sympathy and understanding; 
and though almost altogether unmindful of 
his own personal comforts, he was 
extremely solicitous in the case of others. It 
was not in his nature to placate others. He 
was a man of undaunted spirit, resolute 
determination, untiring energy, and 
dedication. His contribution to the science 
and society at large can never be forgotten. 



 

 M-4 

 

MEGHNAD SAHA: A GREAT 
PERSONALITY 
(1893-1956) 

Kabirul Hasan Mondal  
Semester 2 
 
Bengal province always made India graceful to 
the whole world. Meghnad Saha was also a 
great son of Bengal who made India proud in the 
platform of Nuclear Science and Astrophysics all 
over the world. He was one of the leading 
scientists in these fields of work.  
 
Birth, Childhood and Education:  
On 6th October 1893, Meghnad Saha was born to 
a grocer’s family. His father was Jagannath Saha 
and mother Bhubneswari Devi who lived at 
Shaoratoli, a village near Dhaka in Bengal 
Presidency (presently Bangladesh). Meghnad 
started his first schooling from his village school. 
For further studies he had to go about 10 km 
from his village. Fortunately, he got a chance to 
continue his studies from a doctor’s house there, 
where he had to do many works like cleaning 
rooms, washing dishes etc. However, along with 

all these household works, he continued his 
studies. For his strong will and hard work, he still 
succeeded to make good results. He stood first in 
Dhaka division in school final exam. After this he 
got admission in Dhaka Collegiate School. In 
1905, at the age of 13 he took part in Banga 
Bhanga Movement.  
 

 
 
As a result, he was suspended from that British 
ruled school. But he did not get depressed. Once 
again, he sat for the entrance exam, secured the 
3rd rank, and got a scholarship of twenty rupees 
for two years. He completed his I. SC, from here 
too, securing the 3rd rank again and got 
maximum marks in Physics and Chemistry.  
In 1911 Meghnad took admission in Presidency 
College. At that time there were many star 
professors like Prafulla Chandra teaching 
Chemistry, Acharya Jagadish Chandra Bose 
teaching Physics and so on. He also had some 
batch mates who later became renowned in 
many fields of science. Some of them were 
Satyendra Nath Bose, Nil Ratan Dhar, Nikhil 
Ranjan Sen. He got his Bachelor of Science in 
Mathematics and his master’s in Applied 
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Mathematics and in both the exams he secured 
2nd rank.  

 
Career, Invention and Achievement: 
After completing his master’s degree, he decided 
to sit for Finance Service Examination. But for 
participating in Swadeshi Movements earlier, 
the British government disagreed to give him 
that job. At that time Sir Ashutosh Mukherjee, 
the Vice Chancellor of Calcutta University, 
offered him to teach there. Meghnad soon 
started his research along with his teaching 
there. In 1918 he published a research paper on 
‘Pressure of Light’. In the next year he produced 
another paper on ‘Pressure of Radiation and 
Quantum Theory’ that was published in 
Astrophysical Journal. In 1920 came his most 
successful work and invention ‘On Ionisation in 
the Chromo sphere’ that was published in 
Philosophical Magazine in 1920. He invented 
‘Theory of Heat Ionisation’. He also continued 
his research on it and successfully calculated 
theoretically the ionizing temperature of the 
elements present in the Sun.  

Research and Innovation: He worked with 
Alexander Fowler and Walter Nernst who got 
Nobel prizes in 1920. In 1923 he got a chance to 
work in Allahabad University and worked there 
till 1938. There he worked on other fields also 
like Nuclear Physics, ‘Emission of Beta Particle 
of Radioactive Element’, ‘Cyclotrons’ etc. with a 
Nobel winning scientist Lorentz. A memorable 
incident of his life was when in 1925 Scientist 
Fowler proposed his name for making him the 
‘Fellow of The Royal Society’ and in 1927 the 
authority made him the ‘Fellow of The Royal 
Society’. His name was nominated for the Nobel 
prize also. 
 

 
 
Sad Demise: On 16th February 1956 in the way 
to Rastrapati Bhawan he collapsed and on the 
way to hospital he passed away. It was reported 
that he had been suffering from Hypertension 
for ten months prior to his death. The great 
person is no more with us, but his works will 
always make us remember him. 
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শাি$ %রূপ ভাটনগর: -ভৗত 
রসায়েনর যাদকুর 

!শাভনেদব িগির এবং .ভদীপ পnা 

(েসেমsার ২) 

 

"The Father of Research laboratories" নােম 

পিরিচত শািn s-প ভাটনগর ভারেতর একজন 

pিথতযশা িবjানী িছেলন। 

 

জn ও ?ছেলেবলা 

ভাটনগর বত@ মান পািকsােনর শাহপেুর ২১?শ 

?ফbয়াির ১৮৯৪ সােল জngহণ কেরিছেলন। 

আট মাস বয়েস িপতৃহারা হন িতিন। তারপর তাঁর 

?পশায় ইিSিনয়ার মাতামহ তাঁেক তাঁর 

তTাবধােন িনেয় যান। ?য কারেন িতিন িবjান 

গেবষণা ও পড়ােশানার বXাপাের pথম ?থেকই 

উৎসাহী িছেলন। িতিন যাি[ক ?খলনা, ]বদXুিতক 

বXাটাির এবং িsং ?টিলেফান ]তিরেতও সমান 

উৎসাহী িছেলন। মাতৃ বংশ ?থেক সািহতX pীিতও 

িতিন উtরািধকার সেূt ?পেয়িছেলন। তাঁর রিচত 

উদু@  একd নাটক "karamati" এক িবিশe 

pিতেযািগতায় pথম sান অিধকার কেরিছল। 

১৯১৩ সােল ভাটনগর পাSাব িবiিবদXালেয়র 

মধXবতj পরীkায় উtীণ@ হন pথম ?lণীেত। এবং 

পের িmsান কেলেজ ?যাগদান কেরন। ?সখান 

?থেক িতিন পদাথ@িবদXার sাতক হন ১৯১৬ সােল, 

এবং ১৯১৯ সােল রসায়েন sাতেকাtর িডিgও 

লাভ কেরন। িবেদেশ পড়াrনার জনX দয়াল িসং 

কেলজ sাs কতৃ@ ক বৃিt লাভ কের িতিন ইংলXাn 

হেয় আেমিরকা চেল যান। তেব িতিন ইংরাজ 

জাহাজuিলেত তাঁর ?খালা বাথ@d খঁুেজ পান িন, 

কারণ ?সuিল সমsই আেমিরকান ?সনার জনX 

সংরিkত িছল, যারা তখন pথম িবiযেুd িলp 

িছল। sািs তাঁেক রসায়ন অধXাপক ?xডিরক িজ 

ডনানেনর অধীেন িবiিবদXালয় কেলজ লnেন 

?যাগদােনর অনমুিত ?দন। 

 

?সখান ?থেকই িতিন ১৯১২ সােল িবjােন ডkেরট 

অজ@ ন কেরিছেলন। লnেন থাকাকালীন িbdশ 

িবjান ও িশl গেবষণা িবভাগ তাঁেক সমথ@ন 
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কেরিছেলন এক বছের 250 ডলার ?ফেলািশপ সহ। 

১৯২১ সােলর আগেs িতিন ভারেত িফের আেসন 

এবং তৎkণাৎ নতুন pিতি|ত ?বনারস িহn ু

িবiিবদXালেয় (িবএইচইউ) রসায়েনর অধXাপক 

িহসােব ?যাগদান কেরন, ?সখােন িতিন িতন বছর 

অবsান কেরন।  

 

তারপের িতিন পাSাব িবiিবদXালেয়র শারীিরক 

রসায়ন িবভােগর অধXাপক এবং পের 

িবiিবদXালয় ?কিমকXাল লXাবেরটিরেজর 

পিরচালক িহসােব লােহাের চেল আেসন। তাঁর 

?কিরয়ােরর এই অংশd মূল ]বjািনক কােজর 

?kেt তাঁর জীবেনর সব@ািধক সিkয় সময় িছল। 

তাঁর গেবষণার আgেহর িবষয় uিলর মেধX িছল 

emulsions, colloids এবং িশl রসায়ন, িকn তাঁর 

?মৗিলক অবদান িছল ?চৗmক-রসায়ন ?kেt, 

রাসায়িনক pিতিkয়াuিলর অধXয়েনর জনX 

?চৗmকবােদর বXবহাের। ১৯২৮ সােল িতিন এবং 

?কএন মাথুর ?যৗথভােব Bhatnagar-Mathur 

Magnetic Interference Balance ]তির 

কেরিছেলন, যা ?চৗmকীয় ]বিশeX পিরমােপর জনX 

এক সময় সবেচেয় সংেবদনশীল য[ িছল। এd 

রয়Xাল ?সাসাইd ?সাইিরেত ১৯৩১ সােল pদিশ@ত 

হেয়িছল এবং এd লnেনর ?মসারস অXাডাম 

িহলগার এn ?কা এর dারা বাজারজাত হেয়িছল। 

ভাটনগর আচায@ pফুl চেÑর ছাt অতুলচÑ 

?ঘােষর ছাt িছেলন। pফুl চেÑর সািnেধX না 

আসেত পারার আফেশাষ িছল তাঁর সারা জীবন। 

িতিন বারংবার বলেতন "আিম একটা u-তর 

অপরাধ কিরয়ািছ ?য সXার িপ.িস. রােয়র ছাt 

হইেত পাির নাই”। 

 

িতিন একd সেুরলা kলগীত রচনা কেরিছেলন যা 

িবiিবদXালেয়র সàীত, এখনও পাjাব 

িবiিবদXালেয় ?কােনা অন|ুান r- হওয়ার আেগ 

তা অতXn গেবর@ সােথ গাওয়া হয়। ১৯৪১ সােল 

িতিন নাইট এবং ১৯৪৪ সােল রয়াল ?সাসাইdর 

?ফেলা িনব@ািচত হন। ১৯৪৭ সােল ভারত 

sাধীনতা পাওয়ার পের, তাঁর ?নতৃেtই The 

Council of Scientific and Industrial Research 
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(CSIR) pিতি|ত হয়, এবং িতিনই pথম 

?সখানকার Director-General িছেলন।  

 

 
 

িতিন University Grants Commissions (UGC) 

এর ও pথম ?চয়ারমXান িছেলন, সিচব িছেলন 

িশkা ম[ক এর এবং সরকােরর িশkাগত 

উপেদeাও িছেলন। pাকৃিতক সmদ ও ]বjািনক 

গেবষণা ম[েকর pথম সিচব এবং Atomic 

Energy Commission এর ?সেkটািরও িছেলন 

িতিন।  

Central Food Processing Technology Institute 

(Mysore), National chemical laboratory (Pune), 

The national Metallurgical Laboratory 

(Jamshedpure) ইত Xািদ নানা সংsা pিত|ার 

?kেএও িতিন মুখX ভূিমকা িনেয়িছেলন। ভারেতর 

National Research Development Corporations 

(NRDC) এর pিত|ার ?kেএও অgণী ভূিমকা 

পালন কেরিছেলন িতিন। 

 
এই মহান িবjানীেক ১৯৫৪ সােল পdিবভূষণ 

উপািধেত ভূিষত করা হয়।  

১৯৫৫ সােলর ১লা জানয়ুাির éদেরােগ আkাn 

হেয় িতিন pয়াত হন। তাঁর sিৃতর pিত ldা 

জানােত CSIR "শািn s-প ভাটনগর" পরুêার 

pচলন কেরন, যা আজও ভারেত িবিভn ?kেt 

িবিশe িবjানীেদর pদান করা হেয় থােক। 
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