
ঈ�া �জন এর সে� আলাপচািরতায় 

 

 

িব�ান �ক �পশা িহসােব �হন করা আর এখন �ধুমা� �চিলত অধ�াপনার কােজ সীমাব� �নই। এই �াগত                
পিরবত� ন�  উৎসাহ  �পেয়েছ  একদল  িব�ান  �পশাদারেদর  �থেক  যারা  অ�চিলত  পথেক  �বেছ  িনেয়েছন। 

ঈ�া �জন এইরকম এক� �পশার �মবধ�মান দশৃ�মানতার সে� যু� �য� হল িব�ান িচ�ন িবেশষত              
ভারেত উ�াকা�ী িব�ান িচ�িশ�ীেদর জন�। তার এই �পশায় যু� হওয়ার চালনাশি� , তার কাজ , এবং              
এই ��ে�র সে� যু� ভুল ধারনা�িল , দভু� াগ�বশত �য�েলা এখনও আেছ , �স�িলরই এক ঝলক তুেল              
ধেরেছন। 

 

১।  আপিন  কখন  িস�া�  িনেলন  �য  িব�ান  িচ�ন  �ক  �পশা  িহেসেব  �হন  করেবন ? 

আমার িপ এইচ িড জীবেনর �শষ িদেক। আিম �মাটাম�ু িনি�ত িছলাম �য আিম আর এই ��ে� থাকেত চাই                  
না। এর পর পর আিম �াকৃিতক ইিতহাস অন�ুািণত িচ� অ�ন করেত �� কির আর এই �য �খাঁজ , এটা                  
অেনক  আেগই  একটা  অথ�পূণ�  �পশা  হেয়িছল।  

 

২।  একজন  িব�ান  িচ�কেরর  জীবেনর  একটা  �তীকী  িদন  �কমন  হয় ? 

আিম বরং আমার �ি�য়াটােক ব�াখ�া কির। �িতিদন একসােথ কত�েলা ��ােজ� আসেছ , আমার িদন             
�সইসব  িকছুর  উপর  িমেলিমেশ  িনভ� র  কের। 

একজন �ীলা�ার িহসােব িদন�েলা �ােয়� বা �কালােবােরশন এর উপরই িনভ� র কের হয়। এটা হেত পাের               
একজন ব�ি� বা �ােয়� বা �কালােবােরটরেদর সে� অনলাইন িম�ং এর মাধ�েম �কান ��ােজ� িনেয়              



আেলাচনা করা। এরপর হয় ��ােজ� এর জন� িরসাচ�  , এটা দেুটাই হেত পাের সােয়� িরসাচ� এবং িভজয়ুাল                
িরসাচ� । তারপর �মাটাম�ু একটা খসড়া �তির করা হয় এবং �ােয়� ও �কালােবােরটরেদর সে� �শয়ার করা               
হয়। এই �ি�য়াটা ল�া সময় �নয়। ��ােজ� এর সাইজ বা আইিডয়ার জ�লতার ওপর িনভ� র কের এটা ২                 
িদন �থেক ২ স�াহ পয�� সময় িনেত পাের। �ােয়� বা �কালােবােরটররা তােদর �িতি�য়া �শয়ার কেরন               
এবং  খসড়ায়  এই  পিরবত� ন�েলার  অ�ভু� ি�  হয়।  এই  �ি�য়ায়  িবিভ�  িদেক  ইত�ত  কাজ  করেত  হয়। 

তারপর �মাটাম�ু একটা খসড়া �তির করা হয় আর তারপর ঘেষেমেজ চূড়া� করা হয়। এই �ি�য়াটা               
একিদন �থেক এক স�াহ পয�� লাগেত পাের। এই ধােপ �ায়ই �ােয়� বা �কালােবােরটররা িকছু অদলবদল               
সুপািরশ কেরন যােত একজন �কান ছিব আবার আঁকেত পােরন। তারপর �তামােক চালান পাঠােত হেব আর               
তারপর  টাকা  পয়সার  জন�  �ছাটা। 

�কািভড পূব�বত� সমেয় আমার এই কাজ�েলাও িছল , ওয়াক� শপ আর �দশ�নীর জন� ঘুের �বড়ােনা। একটা              
িদেন �চুর পিরমােন ইেমল /কল , সামািজক মাধ�েমর উপি�িত জিড়েয় থােক। যিদ সময় পাই , িনেজর             
ব�ি�গত  কাজকম�  কির  �য�েলা  িব�ােনর  গ�  নাও  হেত  পাের। 

 

৩। আপিন সারা �দশ জেুড় িবিভ� �িত�ােন অেনক িব�ান িচ�ন ওয়াক� শপ পিরচালনা কেরেছন , �তা এই               
অংশ�হণকারীেদর  �থেক  মলূত  িক  িশেখেছন ? 

অেনক  ভুল  ধারনা  আেছ।  িকছু  বলিছ  এখােন। 

একটা হল , আমরা �দিখ িব�ান িচ�েনর �ত�াশা িপয়ার িরিভউড পাি�েকশেন মেডল আর পিরকি�ত ছেকর              
মেধ�  সীমাব�  থােক।  আেরকটা  হল  এই  সমস�ার  সমাধান  �যটা  সফটওয়�ার  �শখা। 

এই দেুটাই িব�ান িচ� আর তার ভূিমকা িনেয় সীিমত �বাধশি�র ওপর আেলাকপাত কের। আিম খুব                
ভাগ�বান �য এইসব অিধেবশেন অংশ�হণকািরেদর �বিশরভাগই ম�ুমনা এবং বহৃ�র �বাধশি� অজ� ন কের            
িনেয় যান ( আশা কির ) �য িব�ান িচ� আসেল িক , িক হেত পাের বা িক হওয়া দরকার।দ�তা অজ� ন করার                  
�থেক �বিশ দরকাির হল একজন িক করেত চায় , করার িক দরকার এবং কার জন� করেত চায় �সটা বঝুেত                  
পারা।   

আেরকটা বড় ভুল ধারনা �যটা আিম �দিখ �সটা হল ‘আদশ� ’ যথাযথতা এবং তেথ�র অিতির� ভােরর               
�ত�াশা। কাজকম� চলার সময় চ�ােল� করেত এই ভুল ধারনা �েলাই �বিশ আকষ�ক হেয় দাঁড়ায়। কাজকেম�র               
সময় খু�ঁনা� আর �ছতা এই দইুএর মােঝ সমতা বজায় রাখেত অংশ�হণকারীেদর রীিতমত লড়াই করেত              
হয়। এই�েলা আশা কির য�শীল আর সুিচি�ত পছ�েক ম�ু কের �যটাই এক টুকেরা িব�ান িচ� �তির                
কের। 

 

৪।  উ�াকা�ী  িব�ান  িচ�িশ�ীেদর  জন�  �কান  উপেদশ ? 

আিম  এই  উপেদশ  অেনক  িদেয়িছ। 

কমপে� ২০ টা ছিবর একটা �পাট� েফািলও �তির কর �যটা িবষেয়র �িত আ�হ আর কােজর মাধ�েমর               
�সারতােক দশ�ায়। গ� এবং আঁকার ওপর িরসােচ� সময় দাও , �চুর �চ�া কর আর য� িনেয় িনব�াচন কর।                 
সমেয়র  সােথ  সােথ  �তামার  �শলী  আিব�ার  কর। 



অনলাইেন িবিভ� কাজ দ�ােখা তারপর িনেজর অভ�াস গেড় তুলেত িনেজ িনেজ আেরকবার বানাও , যিদ এটা               
কাজ কের। ( এইসব �িতিলিপ �েলা কিপরাইট বা িবি� করেব না। মলূ কাজেক যথাযথ �ীকৃিত িদেয়               
অনলাইেন  �শয়ার  কর ) । 

িডিজটাল টুল জানা �তামার জন� অত�াবশ�কীয় নয়। হােত আঁকাও মলূ�বান , অ�ত �থম িদেক �তা বেটই।               
একটা  ছিবেক  িকভােব  ধারনা  করেত  হয়  �সটা  �শেখা। 

�িতি�য়া  �পেত  এবং  স�াব�  �ােয়�েদর  নজের  আসার  জন�  অনলাইেন  �তামার  কাজ  �শয়ার  কর। 

 

[ঈ�া  �জন  এর  সা�াৎকার  িনেয়েছন  অনুশুীলা  চ�াটাজ�  ]  
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