ফাংরাবালা নফজ্ঞাননয চননপ্র ওযণঃ বনফলযনতয থ
নবনচৎ ফধধন, ান ন্স ওনভঈনননওটধ লপাযাভ
নবনচৎ ফধধন এওচন চননপ্র নফজ্ঞান নেও। নতনন ১৯৮০ ার লথনও নফজ্ঞননয প্রঘায  চননপ্র ওযণ অনিারননয ানথ মুি।
নতনন ২০০৪ানর নাও লপনরান ুযস্কায ান। নফদযার নবনত্তও নফজ্ঞান নো ভনধয ঈদ্ভাফনী নোকত দ্ধনতয প্রন ানক তাাঁয
নফনল ফদান অনঙ।

সারসংক্ষেপ
এআ ভুনূ তধ নফনশ্ব প্রা ২৪লওানট ভানুনলয ভাতৃবালা ফাংরা। নিভফনেয ফৃত্তভ চননকাষ্ঠীয ভানুল নফনলত ওৃলও, ওৃনলওভধী,
ভৎযচীফী, ওাভায-ওুনভায, তন্তুফা প্রবৃনত নফনবন্ন লাকত লকাষ্ঠীয ভানুনলয বাফপ্রওানয ভাধযভ ফাংরা।
ওানচআ নফজ্ঞাননও চননপ্র ওনয াধাযণ ভানুনলয চীফন মাত্রায ভাননান্ন নন ফযফায ওযনত লকনর ফাংরাবালা নফজ্ঞান ঘঘধায লওান
নফওল্প লনআ।
নফজ্ঞান চননপ্র ওযনণয ওামধওাযীতা লফাছানত লআ নে ‚বফজ্ঞাননও স্বেযতা‛য নযামধতা, লওাথা এফং লওন অফযও তায
নফিৃত অনরাঘনায ূনফধ ওন ওনট নননদধি খটনায অনরাওাত ওযা মাও।
১। নিভফনেয চনংঔযায প্রা ৫৫% ওৃনলচীফী। ঈচ্চপরনীর ঘানল ওৃনলনেনত্র নঠও নযভানণ যাা ননও ায  ওীটনানওয
ফযফায না ফায পনর ফঙনয পনরয লম েনত  তায অনুভাননও ফাচায ভূরয প্রা ১২০০ লওানট টাওা।
২। লযাক লভাওানফরা যানন্টফান ানটনওয প্রন াক অচ অধুননও নঘনওৎা ফযফস্থ্ায ে। নওন্তু নঠও এফং ম্পূণধ নযভানণয
যানন্টফান ানটনওয প্রন ানকয না ওযায পনর ড্রাক লযনচনিন্ট চীফাণু দ্বাযা ৃি স্বাস্থ্য ভযা ফােনঙ রুত ত কনতনত। চনস্বাস্থ্য
নফজ্ঞানীনদয ভনত ড্রাক লযনচিযান্ট চীফাণু দ্বাযা ৃি ুনঔ নি  া ওভধনদফনয শ্রভভূরয এযানচয প্রা ৮০০ লওানট টাওা।
নযয দুনটা ঈদাযনণয ভতআ অয ননও ঈদাযণ াভনন অনা মা লমগুনরায ভাধান বফজ্ঞাননও নঘতনতায ভাননয ফৃনদ্ধ
ঙাো ম্ভফ ন । ফাংরাবালা নফজ্ঞান চননপ্র ওযনণয থ ফাঙনত নফ এআ ফ ভযাগুনরনও াভনন লযনঔআ।
ওীবানফ? এনকানত নফ অয লফী াধাযণ ভানুলনও নে ননন । অধুননও প্রমুনিনও ফযফায ওনয। ওাযণ ভানুনল ভানুনল যানয
বাফনফননভ নফধাৎওৃি দ্ধনত নর অচ আনরওট্রননও  লাযার নভনড ায গুত্বপূ এওআ নে নস্বীওামধ।
বফজ্ঞাননও স্বােযতাঃ প্রেত ২০৩০ ানর চানতংখ (United Nations) স্বােযতায ংজ্ঞা ফদরানত ঘনরনঙ। স্বােয ফরনত 3R
এয প্রঘনরত ধাযনায নে মুি নত ঘনরনঙ “Common Minimum Science For All” বাযতফনলধয এওনট নযতভ েযাচয
নানফ নিভফেনও এনকন অনত নফ বফজ্ঞাননও স্বােযতা প্রানযয অনিারনন ানভর নত। মা ম্ভফ ন ‘ফাংরাবালা
নফজ্ঞান চননপ্র ওযনণয রেযনও ফাদ লযনঔ।
১। এআ ওানচ মুি ওযনত নফ স্কুর, ওনরচ, নফশ্বনফদযার  নফনবন্ন নো প্রনতষ্ঠাননও। কনফলণাকানযয নফজ্ঞানীনদয লননভ দাাঁোনত
নফ ঘানলনদয ান, লদঔনত নফ েুদ্রননল্পয ংকনঠত শ্রনভও লথনও শুত্ ওনয ুিযফননয ভৎযচীফীযা লমন তানদয ভাতৃবালা
এআ অনিারনন মুি ফায ুনমাক া ।

২। লাকত লকাষ্ঠী নননদধি ভযাগুনরনও নঘনিত ওনয লআ ওর ভযায ভাধানন ‘Peer Campaigner’ দর বতনয ওযা  প্রঘায
ঘারাননা। এঔানন বদননিন প্রন াচননয নফজ্ঞাননয বালা নফ ফাংরা।
৩। প্রথাকত নোয ভাধযনভ নফজ্ঞান চননপ্র ওযন বফজ্ঞাননও নঘতনতা ফৃনদ্ধয ুনমাক ফৃনদ্ধ ওযা  লআ ভত নফদযার িনয ঠনাঠন দ্ধনত  াঠক্রনভয ুননফধনযা খটাননা। মানত ঙাত্র-নেও অরা অনরাঘনায ভাধযনভ নফজ্ঞাননয াঠক্রনভয ন্তবুধি ন
এভন নফল গুনর অয নধও ঘঘধায ুনমাক খনট।
৪। আনরওট্রননও নভনড া নফজ্ঞান চননপ্র ওযন  বফজ্ঞাননও নঘতনতা ফৃনদ্ধয ঈনমাকী নুষ্ঠাননয ভ , ংঔযা  ঈৎওলধতা ফৃনদ্ধ
ওযা।
৫। এওআ নে কণভাধযভনও ফযফায ওনয লচযানতল, বূতনপ্রত  লরথ নড্রং টি, লওাল্ড নড্রং টি আতযানদ নানাধযননয নফজ্ঞাননও
ধাযনা প্রানযয নফত্নদ্ধ প্রনতফানদ যফ  া।
৬। ফঙনয এওনট নননদধি ভানও নফজ্ঞান নঘতনতা ভা নানফ ারন ওযা। ঐ ভ ঙাত্র-নেও ফুনদ্ধচীফীনদয মুি ওনয লদ
চুনে ভাতৃবালায ভাধযনভ নফজ্ঞাননয নননফে প্রঘায ঘারাননা।
৭। প্রনত ফঙয নম্মরননয ভাধযনভ দুআ ফাংরায (নিভফে  ফাংরানদ) নফজ্ঞান ওভধীনদয ভনধয লমাকানমাক ফৃনদ্ধ খটাননা।
৮। Pre & Post Impact Assessment এয ভাধযনভ Level of Scientific Awareness এয ফৃনদ্ধয নযভা ওযা  লআ ভত
দনে িণ ওযা।

