বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মী–একবি র্ূযায়ন
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একিার ককাতার একবি বিখ্যাত প্রবতষ্ঠামন একবি িাাংা বিজ্ঞান বিকার প্রকাল অনুষ্ঠামন এক স্বনার্ধনয িযবিমক িমত
শুমনবিার্, "বরমিল বিজ্ঞানিা এই লাখ্ার িাি, বলক্ষক ও কর্মীমদর একিা কমর খ্াওযশার জাযশগাযশ বরনত মযশমি।" বিজ্ঞামনর
অন্যান্য লাখ্ার র্মতা বরমিল বিজ্ঞান ততিা ুমরামনা না মও বিজ্ঞামনর বিব্ন শ লাখ্ার মে এর সযাগূিিা অতযন্ত বনবিডশ। প্রেত
ওই িযবি র্মন কমরবিমন বিজ্ঞান এিাং বিজ্ঞাবনক বিন্তা আঁকমডশ সযর্ন অনযানয লাখ্ার িহু িযবিব উৎগমীকৃত প্রাণ মযশ আত্মতযাগ
কমরমিন বরমিল বিজ্ঞামনর সক্ষমি বিক সতর্নিা াওযশা যামি না অথি িিমরর ৩৬৫ বদমনর অবধকাাংলই সদখ্া যামি সকামনা না
সকামনা বরমিল বদি বমমি উদযাবত মযশ আমি। র্ালযশ িুবি জামনন না লব্দ লীদমদর কথা, জবর্ াঙরমদর বিরুমে
আমদানকারীমদর কথা, ক্ষী সপ্রর্ী সবর্ আবর কথা, বকম্বা বিমকা আমদামনর প্রাণুরু ুদর া িহুগুনার কথা। বিজ্ঞান
র্ামনই সয িডশ িডশ রীক্ষা বনরীক্ষা আর তা সথমক উদ্ভূত এযাব্বড় ডশ ত্ কথা, সিা বক বিক? নাবক র্ানুমর প্রমযশাজমন, দুমেমে,
জীিমনর প্রবত দমক্ষম অবজমত জ্ঞানমক কামজ াগামনার বনর সিষ্টার নার্ বিজ্ঞান?
অস্বীকার করার উাযশ সনই বিজ্ঞানীর তুনাযশ বিজ্ঞানকর্মীরাই বিজ্ঞামনর কামির র্ানু। তারা যশমতা িুবের্তাযশ সিল কমযশক সযাজন
ববিমযশ, বকন্তু র্ানুমর প্রমযশাজমন বনর বিজ্ঞামনর প্রমযশামগ, তযাতয যািাই কমর ্ু মথ িাবত ওযশা সথমক র্ানুমক বিরত
করা এিাং এরকর্ই বকিু র্ৎ উমেমলয র্ানি র্াজ তথা র্ানিজাবতর জনয াধন করা বিজ্ঞানকর্মী িযতীত ভব ি নযশ। এরকর্ কত
বরমিল কর্মী সয প্রবতবনযশত াংগ্রার্ ও আত্মিবদান কমর িমমিন বতবন গননারও অতীত। আর্ামদর িাাংাও সই একই মথর
যািী। মরাযশা ্াাযশ এখ্ানকার বিজ্ঞানকর্মীরা র্ামজর প্রবতবি রমে রমে দাবজমবাং সথমক ুদ রিন বকম্বা ুরুবযশা-িাডশগ্রামর্র
জের্, র্াতৃ্াামক ম্ব কমর প্রবতবি র্ানুমর অন্তমর সৌঁমি সযমত বনর প্রমিষ্টা িাবমযশ যামেন এর্ন উদারণ অজস্র
াবজর করা যাযশ। এমদর িার সয প্রাবতষ্ঠাবনক স্বীকৃবত িা অথমানুকুয আমি তা বকন্তু নযশ। অদর্য ইোলবির িমই এরা অমনক
অাধয াধন কমরন। এই প্রিারিা যখ্ন িধ হ মযশ যামি তখ্ন র্াজ তথা র্গ্র িাঙাব জাবতর বিজ্ঞান সিতনা িমডশা আ াত ামি
এিাং তামত র্ু ক্ষবতর ভব ািনা।

