বাংলােদেশর aথর্নীিতেত িবjান-pযুিk িক েকান ভূিমকা রাখেব না?
যখন ei pবnিট িলখিছ, তখন বাংলােদেশর পt-পিtকাgিলেত বােজট িনেয় আেলাচনা হেc। যখন eিট পাঠেকর হােত েযেয় েপৗছেব
তখন হয়েতা বােজট েবর হেয় যােব। আমােদর বােজেট aথর্নীিত, িবjান o pযুিk যতটুকু যায়গা পাoয়া uিচত তা না েপেয় বরং
রাজনীিতi েবিশ ভূিমকা রাখেছ। aথচ আমােদর মত েদেশর জনয্ aথর্নীিত, িবjান o pযুিkরi েবশী ভূিমকা রাখা uিচত। আমরা গরীব,
তা sীকার কির। িকnt েসi দূবর্ল aবsা িক eতটুকু পিরবতর্ন করা যায়না? আমােদর aথর্নীিত গরীব েদেশর aথর্নীিত িকnt তারপরo েতা
েসটােক ঘেষেমেজ ভাল করেত পাির। িনবর্াচনেক সামেন েরেখ েভাট কুড়াবার জনয্ রঙচঙ লাগান বােজট না িদেয় সিতয্কােরর েদেশর
aথর্নীিতর জনয্ েযটা ভাল হেব তা িক করা যায়না?
সারা িব যখন নতুন নতুন udািবত িবjান-pযুিkেত তােদর দখন েনবার জনয্ uেঠ পেড় লাগেছ তখন আমরা তা পুেরাপুির agাহয্
করিছ। uদাহরণসrপ নজর েদয়া যাক তাiয়ান eর িদেক। তাioয়ান 2002 সেন 6 বছর েময়ািদ 630 িমিলয়ন ডলােরর নােনাpযুিk
সmিকর্ত িবjান o pযুিkর udাবেনর জনয্ বােজট করাd কের 1 । তােদর ei েপাgােমর নাম Taiwan National
Nanotechnology Program। ধু মাt টাকা বয্য় কেরেছ আর তা uিড়েয়েছ তা নয়, pিত বছরi আমরা তাioয়ান েথেক
নােনাpযুিk সmিকর্ত aেনক ভাল ভাল ফলাফল েপেয়িছ। eখন নােনাpযুিkেত তাiয়ােনর নাম বলেত হয়। যিদ তাiয়ান ei ভােব
বােজেট eর grt না িদত, তেব ei aবsােন থাকেত পারতনা। পােশর েদশ ভারত ei বছেরর েগাড়ার িদেক িবjান o pযুিkেত 16%
বােজট বািড়েয় 4.5 িবিলয়ন ডলাের পিরনত কেরেছ। ভারত pিতি ত কেরেছ Nanotechnology Research and Innovation
Foundation যা সংেkেপ IndiaNano নােম পিরিচত 2 । ভারত েয নােনাpযুিkেক grt িদেc eবং ভারেতর ভিবষয্ত িদকিনেদর্শনা
িনেmর gােফ িচিtত হেc 3 । eেত খুব ভাল মত বুঝা যােc েয 2010 েথেক 2081 সন পযর্n নােনাpযুিk gহন হেব আর তােতi রেয়েছ
িবশাল বাজার।

আমরা যিদ িবjান o pযুিkেত না grt িদi তেব িপছােতi থাকব। আমরা িঠক মত তথয্ pযুিk খাতgিলেত grt না েদয়ােত তথয্pযুিkেত eখন ভারতীয়েদর ভূিমকা েবশী। আমরা েসi সুেযাগিট িনেত পািরিন। pথম েথেকi আমরা যিদ grt িদতাম তেব ভারেতর
সােথ pিতেযাগীতায় আমরা না পারেলo anত তার িপছেনর সািরেত থাকেলo আমােদর aথর্নীিত aেনক চা া হত। ei সুেযাগgিলেক
বয্াখয্া েদবার সময় আিম “ে েনর মেডল” িদেয় বয্খয্া কির। আমরা pিতেযাগীতার েকান eকটা pাটফেমর্ দািড়েয় রেয়েছ, আমােদর
সামেন ে ন আসেছ, eকিটর পের eকিট সুেযােগর ে ন চেল যােc। আমরা তার েকানটােতi uঠেত পারিছনা, ধু তািকেয় তািকেয়
েদখিছ ে নgিল চেল যােc... আর ে নিট চেল েগেল... আমরা হা hতাস করিছ। আর রাগ-dঃেখ চুল িছেড় েফলিছ। eখন েযভােব তথয্
pযুিkেত ভারতীয়রা ভাল করােত আমরা িহংসায় jেল মরিছ।
আমােদর সামেন eমিন aেনক ে ন যােc, আমােদর eখনo সুেযাগ রেয়েছ েসgিলেত uঠা। েসi সুেযাগgিল ধরা। েস সমs সুেযােগর
মেধয্ dিট pযুিkর নাম pথেমi বলেত হয়, (1) বােয়ােটকনলিজ o (2) নােনাpযুিk। বােয়ােটকনলিজ িকছুটা হেলo বাংলােদেশ চচর্া
হেc। িবেশষ কের কৃিষ সংkাn জীন pযুিkেত আমােদর িবjানীরা িকছুটা হেলo নাম ধের রাখেত পারেছ। তার মূল কারণ িকnt ei

সংkাn বাংলােদেশ ভাল িকছু inিটিটuট আেছ। িকnt েসi তুলনায় নােনাpযুিkর েকান চচর্াi েনi। aথচ আমােদর eিটেক আেরা grt
েদয়া uিচত। আর ei সমs pযুিkgিলেত েয ভাল করেত পারেব ভিবষয্েতর সmাবনাময় বাজাের তারাi িটেক থাকেব।
নােনাpযুিk িক?
সহজ ভাষায় বলেত েগেল নােনা হল মােপর eকিট eকক। eক িমটােরর 100 েকািটভােগর (1x109)eক ভাগেক eক নােনািমটার
(Nanometer) বলা হয়। ei নােনািমটার েsেল েয সমs pযুিkgিল সmিকর্ত েসigিলেক নােনাpযুিk বেল। আপনারা িন য় জােনন
েয pিতবছরi আমােদর iেলkিনk যntপািতর আকাের েছাট হেc। আর ei সমs সবাi হেc ei নােনাpযুিkর কলয্ােন। নােনাpযুিk
িকnt eকদম নতুন েকান pযুিk নয় েয eকদম েগাড়া েথেক r করেত হেব। ফিলত পদাথর্িবদয্া, বয্বহািরক পদাথর্িবদয্া, রসায়ন,
iেলি কয্াল iি িনয়ার, েমকািনকয্াল iি িনয়ার iতয্ািদ িবষয়gিলর সােথ aতেpাতভােব জিড়ত eবং ei সমs িবষেয়র গেবষক o
ছাt/ছাtীরা নােনাpযুিk িনেয় কাজ করেত পাের।

[সামেন আসেছ সmবনাময় নােনাpযুিkর ে ন। আমরা িক ei ে নটাo ধরবনা?]
আমরা িক করেত পাির?
আমােদর বােজেট R&T (Research and Technology, িবjান o pযুিk) আেরা ভুিমকা রাখা uিচত। েয সমs pযুিkেত grt
িদেল আমােদর লাভ হেব েসgিলেত grt েদয়া uিচত। Basic Research বা িবjােনর মূল গেবষনা আমােদর েদেশর aথর্নীিতেত
সরাসির ভূিমকা না রাখেলo িকছু িকছু গেবষনা রাখা uিচত। তেব আমােদর মত েদেশর জনয্ সবেথেক েবশী grt েদয়া uিচত বয্বহািরক
িবjান বা iি িনয়ািরং েktgিলেত। ei সমs কােজর জনয্ আমােদর pেয়াজন dিট িজিনেসর- eকিট হল pান o িdতীয়িট হল aথর্। যারা
ei িবষেয়র ekপাটর্ তােদর িনেয় আমরা দীঘর্ েময়ািদ o sl েময়ািদ পিরকlনা করেত পাির। েকান েকান pযুিkgিলেত আমরা grt
িদেল আমােদর aথর্নীিতেত ভূিমকা রাখেব েসigিলেক িচিhত করেত পাির। আর েসi সােথ pেয়াজন aথর্। ভাল িকছু inিটিটuশন
আমােদর গেড় েতালা uিচত eবং েসi সােথ sানীয় কmািন গেড় েতালার সুেযাগ করা uিচত। তার জনয্ চাi সরকারী পৃ েপাষকতা o
aেথর্র েজাগান। aভয্াnরীন pিতেযাগীতা সৃি র মাধয্েম ei িবষয়gিলেত আমরা ভাল করেত পাির। e জনয্ বােজেট aথর্ বরাd করা খুবi
জrরী।
ei সমs pযুিkgিলেত ভাল করেত চাi িশিkত o দk িবjানী o iি িনয়ার। আর তার জনয্ চাi িব িবদয্ালেয় aতয্াধুিনক কািরকুলাম
aনুযািয় পড়া নার সুেযাগ। নােনাpযুিk সmিকর্ত িবষয়gিল িব িবদয্ালেয়র ছাt/ছাtীেদর পড়ান uিচত। সরকারী o েবসরকারী
িব িবদয্ালয় eজনয্ eিগেয় আসেত পাের। সেচেতনতা গেড় েতালার মাধয্েম আমরা েদেশর মানুষেদর aবিহত করেত পারব, কত
সmাবনাময় বাজার রেয়েছ আমােদর সামেন।
আমরা িক েসi েদেশর sp েদখেত পািরনা যখন েদখব িবেদশ েথেক েলােকরা আসেছ বাংলােদেশ pযুিk িশখেত। ei কথা বলিছ ei
কারেণ েয, িকছুিদন আেগ আমােদর লয্ােব eকিট নতুন েমিশন বসাল। েসi েমিশনিট েকান েদশ েথেক আসল, নেবন? iসরাiল।
নােনাpযুিkেত তারা eতখািন agগিত কেরেছ েয সিতয্i aবাক হেত হল। eর িপছেন আnজর্ািতক রাজনীিতর পৃ েপাষকতা হয়েতা
থাকেত পাের িকnt pযুিkgিলেতা হাoয়া েথেক আসেছনা? তারা সিতয্ সিতয্i কাজ করেছ o েচ া করেছ। কথা বলিছলাম iসরাiেলর

iি িনয়ােরর সােথ। িতিন বেlন 1990 eর পেরi iসরাiল নােনাpযুিkেক তােদর েদেশর aনয্তম চয্ােল িহসােব িনেয়েছ eবং eর
িপছেন পুেরা iসরাiেলর িবjানীরা uেঠপেড় েলেগেছ। িতিন িহbr িব িবদয্ালেয় পড়া না কেরেছন eবং তখন েথেকi িতিন েদখেছন েয
িহbr িব িবদয্ালয় নােনাpযুিkেত aেনক ফাn েপেয়েছ eবং িহbr িব িবদয্ালয় নােনাpযুিk িনেয় uেঠ পেড় েলেগেছ। তারপর
iসরাiেলi pিতি ত হেয়েছ নােনাpযুিk সmিকর্ত aেনকgিল কmািন। তােদর ei েছা কmািনi eখন সারা িবে 200 িটর মত
জায়গােত যnt বসােc। তার মূল কারণ হল pথম েথেকi নােনাpযুিkেক iসরাiেলর সবেথেক grt িদেয়েছ o েসi েমাতােবক কাজ
কেরেছ। কlনা করলাম eমন দৃশয্ িক হেত পােরনা, বাংলােদেশর pযুিkিবদরা িবিভn েদেশ যােc তােদর pযুিk িনেয়। iসরাiল েয
যntিট ৈতরী কেরেছ তা eiখােন িবsািরত িলখেত পারিছনা, তেব তারা যা কেরেছ আমরা েচ া কের েসiরকম িজিনস হয়েতা সsায় ৈতরী
করেত পাির। েকননা আমােদর েদেশর pযুিkিবদরা unত িবে র তুলনায় কম মজুিরেত খাটেব। ei রকম aেনক েkti রেয়েছ েযখােন
আমােদর েদেশর iি িনয়াররা কাজ করেত পাের। unত িবে র সােথ পাlা িদেয় আমরা হয়েতা সামেনর সািরেত থাকেত পারবনা, িকnt
িকছুটা িপছেন থাকেলo kিত েনi, তা আমাদের aথর্নীিতেক চা া করেব।
আিম সবেথেক সmাবনাময় বাজার েদিখ েমিডকয্াল সmিকর্ত iেলক িনk যntgিলেত। নােনাpযুিk o বােয়ােটকনলিজর সমnেয়
ভিবষয্েত সmাবনাময় বাজার রেয়েছ। eigিলেত ভাল েকান যntপািত ৈতরী কের আমরা বাজার দখল করেত পাির। eখন ভারত ei
িবষয়gিলেত খুবi grt িদেc। িনেজ িকছু িকছু নােনাpযুিkর যntপািত eখনi ৈতরী করেছ। eছাড়া aেনক বড় বড় কmািনgিলর
R&D (Research And Development) েসকশন eখন ভারেত। েসখােন slমূেলয্ iি িনয়ার পাoয়া যায় eবং তারা েসখােন
খাটেছ। eেত ভারেতর aথর্নীিত চা া হেc। আমরা েসiরকম কmািনgিলেক বাংলােদেশ R&D েসকশন খুলার জনয্ uৎসািহত করেত
পাির। েযমন মেন করা যাক েভেকা (Veeco) নােনাpযুিkেত eকিট aনয্তম িবখয্াত কmািন। তােদর গেবষনাগার িকnt রেয়েছ চীন o
ভারেত 4 ।
ধু মাt িব িবদয্ালয়i নয়, pেয়াজন রাজৈনিতক সেচতনতা। যারা রাজনীিতর সােথ জিড়ত, বাংলােদেশর ভিবষয্ত িনেয় িচnা কেরন,
যারা িদকিনদশর্ন েদন, তােদরেক ei সমেn সেচতন করা uিচত। ei সমেn আমার পিরিচত eক আেমিরকান গেবষেকর কথা খুব মেন
পেড় যােc (েপশাগত কারেণ নাম uেlখ করিছনা)। িতিন নােনােটকনলিজেত চমৎকার কাজ কেরন। ধু কাজi কেরন তাi না, pিতবছর
তার লয্ােব eকটা েমাটা aংেকর ফাn িনেয় আেনন। তার কৃিতেtর মূল কারণ হল, িতিন যখন রাজনীিতিবদেদর সােথ কথা বেলন তখন
eকজন িবjানী িহসােব জিটল সূt িদেয় বুঝাননা, সহজ ভাষায় রাজনীিতিবদরা েযভােব বুঝেব েসভােব বেলন। েকান eক জায়গায় িতিন
ei বেল uেlখ করেছন-

আমরা িবjানীরা যখন gাn eর জনয্ আেবদন কির, তখন আমরা eমন ভােব আেবদনপt িলিখ েয মেন হয় gাnিট েপেল
িবjােনর জনয্ খুব বড় সড় কাজ হেব। িকnt যার কােছ আেবদন করিছ, তঁারা সাধারণত হয় রাজনীিতর েলাক িকংবা
eডিমিনেsটর- তারা েতা িবjান বুেঝননা। আিম যখন তােদর বুঝােত যাi, তখন pথেম ভিবষয্েত আমােদর সামেন িক িক
সমসয্া আেছ তা pথেম uেlখ কির, তারপের তা সমাধােন আিম eকজন িবjানী হেয় িক করেত পাির, আমার udািবত pযুিk
িকভােব ভূিমকা রাখেব তাi uপsাপন কির। তখন বয্াপারটা তােদর পেk েবাঝা েবশ সহজ হেয় uেঠ।
আমার মেন হয় আমােদর uিচত pথেম বাংলােদেশর রাজনীিতিবেদর েবাঝান, েকন িবjান pযুিkেত আমােদর grt েদয়া uিচত। িক িক
pযুিkেত আমােদর সmাবনাময় ভিবষয্ত রেয়েছ। আিম েযেহতু নােনাpযুিk িনেয় কাজ কির, আিম জািন িক চমৎকার সmবনা রেয়েছ ei
িবষয়িটেত। eছাড়া aনয্ানয্ িবষেয়র িবjানীগণ বলেত পারেবন তােদর িবষেয় িক িক সুেযাগ সুিবধা রেয়েছ।
তাi সারকথা হল আমােদর uিচত aনয্ানয্ apেয়াজনীয় খােত খরচ কিমেয় তা িবjান o pযুিkেত বাড়ান। েকননা েসিটi আমােদর িটেক
থাকেত সাহাযয্ করেব। বড়েলাকেদর টয্াk কিমেয় আর গরীবেদর টয্াk বািড়েয় েকানভােবi তা বাংলােদেশর জনয্ ভাল হেবনা।
ড. মিশuর রহমান
নােনাpযুিk গেবষক, মাশর্াল িব িবদয্ালয়, আেমিরকা
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