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গেবষণায় আমরা কন িপিছেয় থাকব? 

ড. মাহা দ আসা ামান চৗ রী 

স িত ইি িনয়াস ই উশন অব বাংলােদেশর (আইইিব) ৫৯তম কনেভনশন উে াধনকােল ধানম ী শখ হািসনা বেলেছন, 
ন ন ি  উ াবেন ইি িনয়ািরংেয় গেবষণা বাড়ােনা দরকার। িব ান ি র যমন িব ার ঘটেছ, ন ন ন ন ি  উ াবন 
হে , সইসব ি র সে  তাল িমিলেয় আমােদর চলেত হেব। 
সিদেক ল  রেখই আমরা কাজ কের যাি । কথা  ব তাৎপয ণ ও রাে র উ য়েনর সে  সরাসির স ৃ । কারণ গেবষণা 

ছাড়া এক  দশ কােনাভােবই উ ত হেত পাের না। িথবীেত গেবষণা এিগেয় চেলেছ। িত েত ন ন ন ন ি  িথবীেক 
স  করেছ। ফেল াভািবক িনয়েম আেগর ি েক িবদায় িনেত হে । আবার য ি  আেগর ি েক িরেয় যাওয়ার কথা 
বলেছ তারাও একিদন ন ন ি র কােছ ান হেয় যােব। এভােব গেবষণার মা েম ি  উ য়েনর গিত বেড়েছ। এর সে  
পা া িদেয় বেড়েছ আ িনক ি র বহার। 
আমরা যিদ গেবষণািব খ হই, তেব মাগতভােব আমরা িপিছেয় পড়ব। গেবষণায় িপিছেয় পড়া মােন মা ষ িহেসেব িপিছেয় পড়া, 
গেবষণায় িপিছেয় পড়া মােন অথৈনিতকভােব িপিছেয় পড়া। এজ  এক  কথাই ঢ়ভােব বলেত পাির, স  হল, িনেজ গেবষণা 
করব, অ েক উৎসািহত করব। এর কারণ গেবষণার মা েম একজন ি র মে  যসব িচ া ি  হয়, তা তােক ব মাি কভােব 
গেড় তােল। এসব িচ া কবল গেবষণােতই নয়, িবিভ  ে ও সাফ  আেন। গেবষণামন  একজন মা ষ যা করেত পােরন, 
অ রা তা পােরন না। যারা এখনও গেবষণা ই কেরনিন- তারা ভাবেত পােরন, একজন মা েষর পে  এত িক  করা িক স ব? 
তারা তা কােজর চােপ ভারা া  হওয়ার কথা। এেত কােজর কায়ািল  নেম যাওয়ার কথা। এটা তােদর ল ও ক না ত 
ধারণা। াচীন ধারণা তােদর মে  নিতবাচক ি ভি  তির কেরেছ। 

িথবী অেনক এিগেয় গেছ। আ িনক গেবষণা থেক জানা যায়, যারা িচ াশি  েয়াগ করেত পােরন, তারা ব মাি ক হেত পােরন। 
আমােদর বাঙািল গেবষকরা যমন িব ানচচা কের গেছন তমিন সািহত চচাও কের গেছন। রবী নাথ ঠা র সািহত চচা 
কেরেছন। িব ােনর চচাও িতিন কের গেছন। অেনেক বলেত পােরন, কীভােব িতিন িব ানচচা কেরেছন। আমরা জািন রবী নাথ 
ঠা েরর সে  আলবাট আইন াইন, জগদীশ চ  ব সহ িব াত িব ানীেদর িনিবড় স ক িছল। রবী নাথ সািহেত র মা েম তার 
িনেজর ধারণা িব ানীেদর সে  আেলাচনা করেতন। িব ানীরা সই আেলাচনা থেক অেনক উপাদান সং হ কের- সই ে  
গেবষণার মা েম িব ােনর বড় বড় আিব ার েলা উপহার িদেয়েছন। 
এজ ই স বত িব ানী জগদীশ চ  ব  ভাবেত পেরেছন, উি েদর াণ আেছ। িতিন এ  ভেব বেস থােকনিন। বরং িতিন 

ে া ােফর মা েম মাণ করেলন, উি েদর াণ আেছ। তার গেবষণা ব  ‘Responses in the living and 
non living’-এর মে ও িবষয়  উে খ করা হেয়েছ। বাংলা ও ইংেরিজ ভাষায় িতিন িব ােনর আেলাচনােক সািহেত র মেতা 
কের রং- প-গ  িদেয় সহজভােব েল ধেরেছন। 
আেরক বাঙািল গেবষক আচায  চ  রায় িব ান গেবষণার সে  সে  িশ -সং িতর চচায়ও মা ষেক অ ািণত কেরেছন। 
সািহেত র ক নােক িব ােনর িচ াশি েত পা িরত করার জ  িতিন শ িপয়র, কালাইল, এমাসন, িডেক  েখর রচনা ও 
বাংলাসািহেত র িনযাস হণ কেরেছন। তার িবিভ  রচনায় দশে েমর িবষয় ও িবেশষভােব উেঠ এেসেছ। আ জািতক 

ািতস  িবিভ  গেবষেকর গেবষণাকেমর মে ই তােদর ব মাি ক দ তা  হেয় উেঠ। আমােদর ত ণরাও গেবষণার 
মা েম য কােনা িবষেয় তােদর দ তা মাণ করেত পােরন। এখনও সািহেত র ক না িব ানেক ত এিগেয় যেত সহায়তা 
করেছ। 
২. 
গেবষণার ে  একক েচ ার চেয় সি িলত য়াস বিশ ফল  হেত পাের। কারণ গেবষণা এখন এক  িনিদ  িবষেয়র মে  
আব  নই। বরং এক  বড় বট ে র মেতা গেবষণা তার ডালপালা ছিড়েয় ব মাি ক প লাভ কেরেছ। আমােদর দেশও সি িলত 
গেবষণা েচ ােক াধা  িদেত হেব। এজ  দরকার পিরকি ত ভাবনা। কবল ভাবেলই হেব না, এর বা বায়নও ঘটােত হেব। 
কারণ গেবষণার মা েম আমরা আমােদর দশেক এিগেয় িনেত পাির। আিম গেবষণায় আিছ, আপনােকও গেবষণায় চাই- এমন 
গেবষণা সং িত আমােদর ঘের ঘের পৗঁেছ যাক। এভােবই এক সময় বড় িক  অজন করা স ব হেব। 



আমােদর দেশর িব িব ালয় েলােক িবিভ  ধরেনর গেবষণায় অ ণী িমকা পালন করেত হেব। এখন আমরা কেলজ আর 
িব িব ালয়েক একই মানদে  িবেবচনা কির। িক  এমনটা হওয়ার কথা নয়। কেলজ আর িব িব ালেয়র মে  পাথক  হল- 
কেলেজ গেবষণা বা ন ন ােনর ি  হয় না বলেলই চেল। সসব িত ােনর ল ল  থােক িশ া দান করা। িক  
িব িব ালেয় উ াবন খী িশ াদানসহ গেবষণাও করেত হয়। 
িব িব ালেয়র সব েরর িশ াথ র মে  ন ন িক  ি র রণা জািগেয় তালা িশ কেদর দািয় । আমােদর দেশর অিধকাংশ 
িব িব ালেয় গেবষণা বা ন ন ান ি র া  কম থাকায়- অেনেক ঝেত পােরন না- কেলজ ও িব িব ালেয়র মে  পাথক  
কান জায়গায়। রবী নাথ ঠা র বেলেছন, িব িব ালেয়র িশ াদান হল গৗণ; িক  ন ন ােনর ি  হল । তারপরও কন 

এমনটা ঘটেছ, তা সবাইেক ভেব দখেত হেব। তা না হেল িব িব ালয় েলা ওয়া  র াংিকংেয় আসেব না, আমােদর ত ণরা 
গেবষণািব খ থেকই যােব। 
অেনেকই বেলন, আমােদর দেশ গেবষণার পিরেবশ নই। িবষয়  কােনাভােবই মেন নয়া যায় না। বতমান সরকার গেবষণায় 
অ দান বািড়েয়েছ। গেবষণােক সং িতেত পিরণত করার পিরক না বা বায়েন এিগেয় চেলেছ। আবার আমােদর দেশর গেবষকরা 
িবেদেশর িবিভ  েজে র মা েমও তােদর গেবষণাকম চালােত পােরন। গেবষণার জ  ব বড় াবেরটিরর েয়াজন নই। 

েয়াজন গেবষণার মানিসকতা। আলবাট আইন াইেনর কােনা বড় পরী াগার িছল না; িক  িতন  িজিনস তার িছল, যা তােক 
িকংবদি  িব ানী িহেসেব িতি ত কেরেছ। 
ব সাধারণ িতন  িজিনস- কাগজ, কলম ও িচ াশি । আবার আমােদর বাঙািল িব ানীরা দেশর মে  বেসই িব মােনর কাজ 

কেরেছন। একটা ছাট ঘরেক ক  কের তারা গেবষণা চািলেয় গেছন। কােনা িতব কতা তােদর আটকােত পােরিন। তারা উ ত 
দেশর িব ানীেদর মেতা বড় পরী াগার পানিন। তারা গেবষণােক বািণজ  িহেসেব হণ কেরনিন। 

গেবষণা কের কখনও কখনও সমােলাচনার িশকার হেয়েছন; িক  থেম যানিন। তারা সবসময় দেশর কথাও ভেবেছন। িব ােনর 
িত অসীম ভােলাবাসার কারেণ তারা উ ত দেশর িব ানীেদর থেকও এিগেয় যেত স ম হেয়েছন। মা  ২৪ বগ েটর িনেজর 

কে  িব ানী জগদীশ চ  ব  এেকর পর এক গেবষণা কের গেছন। সারা িদন াস নয়ার পরও িতিন িনেজর চ ায় অেনক ক  
কের অ ল য পািত িদেয় কাজ কেরেছন। 
আর এ সময় তােক রণা িদেয়েছন তার সহধিমণী অবলা ব । তার গেবষণাপ েলা ল েনর রেয়ল সাসাই র জানােল কািশত 
হেল চারিদেক সাড়া পেড় যায়। নতম য  বহার কের ভারতবেষর মেতা এক দেশ বেস িতিন এত গেবষণা কেরেছন য সসব 
দেখ পি মা িব ানীরা অবাক হেয়েছন। তার কােজর ী িত প ল ন িব িব ালয় ১৮৯৬ সােলর ম মােস তােক িডএসিস 

িডি  দান কের। 
বাঙািলরাও য িব ান গেবষণার ে  কােনা অংেশ কম যান না, বরং েযাগ পেল তারা পি মােদর চেয়ও বিশ িদেত পােরন, 
তা জগদীশ চ  ব  চােখ আ ল িদেয় সবাইেক দিখেয় িদেয়িছেলন। ল েনর িব াত ডইিল এ ে স পি কা তােক ািলিলও-
িনউটেনর সমক  িব ানী বেল ী িত দন। আর আইন াইেনর ভা মেত,‘জগদীশ চ  যসব অ  ত  িথবীেক উপহার 
িদেয়েছন তার য কান র জ  িবজয়  াপন করা উিচত।’ আচায  চ  রায় িব ান কেলেজর এক  কে  ছা েদর িনেয় 
রাত-িদন গেবষণা কের গেছন। গেবষণা করেত করেত িতিন সংসার করার কথাও েল গেছন; িক  গেবষণা থেক একিব  সের 
আেসনিন। 

 হল, গেবষণায় আমরা কন িপিছেয় থাকব? আমােদর দেশ গেবষণা করার মেতা য উপাদান আর ি শীল ভাবনা রেয়েছ, তা 
আর কারও নই। কােনাভােবই গেবষণার ে  আপস করা যােব না। 
আমােদর দেশর গেবষণায় কবল ষেদর নয়, নারীেদরও অংশ হণ বাড়ােত হেব। বড় বড় নারী িব ানীর সফলতা েল ধের 
নারীেদর গেবষণায় অ ািণত করেত হেব। মাির িরর নাম আমরা সবাই জািন। িতিন একমা  িব ানী িযিন রসায়ন ও 
পদাথিব ােন ’বার নােবল র ার পেয়িছেলন। রিডয়াম ও পােলািনয়াম নােমর  মৗল িতিন আিব ার কেরন। িতিন 
বেলেছন, আমােদর সবার মে  ধেযর চচা করা উিচত। 

েল গেল চলেব না, া আমােদর এক  মহৎ উে ে  তির কেরেছন। যত ণ না পয  স  অজন করা যাে , তত ণ 
আমােদর ধয ধারণ করেতই হেব। আমােদর দেশর গেবষণার ে ও িবষয় েক  িদেত হেব। তেবই দশ এেগােব, মা ষ 
এেগােব। 
ড. মাহা দ আসা ামান চৗ রী : অ াপক, ঢাকা েকৗশল ও ি  িব িব ালয়, গাজী র 
asadymn2014@yahoo.com 
  

mailto:asadymn2014@yahoo.com

