ফাংরাম নফজ্ঞাননয প্রায, চননপ্রমওযণ  প্রঘায0 বনফষ্যনতয থ
নভতাব ঘক্রফতধী
লা নেওতা। নফলম যামন। ন এআঘঅআনব লত কনফলণায নফলম নঙর ৃলঠতরীম যামন ফা াযনপ লওনভনি। অন্তচধানতও
চানধানর দনট কনফলণাত্র অনঙ। নফকত ওনমও ফঙয লথনওআ নফজ্ঞান নিলও, জ্ঞান নফনঘত্রা, স্বাস্থ্য নো ঈন্নমন  নযানয ত্র
নত্রওাম ননমনভত নফজ্ঞান নফলমও চননপ্রম প্রফন্ধ নরনঔ থানওন। স্কুর ডুমা ঙাত্রঙাত্রী  নশুনদয ভনধয নফজ্ঞান চননপ্রমওযনণয
(INST) লথনও ২০১৮ ানর লনমনঙন এ ন লচ অেুর ওারাভ ুযস্কায। লওাঘনফায নফজ্ঞান লঘতনা লপাযানভয ম্পাদও। নযনফ
ংযেণ  নফজ্ঞান অনিারননয ানথ মুি অনঙন। তাঙাডা লওাঘনফানয ঙাত্রঙাত্রীনদয নননম প্রনত ফঙয লম লনঘায িানড ওযাম্প ম
তানত নতনন গুত্বপূূণধ বূনভওা নননম থানওন।

সংক্ষেপ্তসার
অচনওয ভানফবযতাম নফজ্ঞাননয ফদান এফং প্রনমাচনীম তওধাতীত। মনদ ফরা ম লআ প্তদ তােীনত ননঈটননয াত ধনয
অধুননও নফজ্ঞাননয থ ঘরা শুত্, তনফ নফং তনওয নফশুদ্ধ বফজ্ঞাননও জ্ঞান, প্রমুনি  প্রনমাক দেতা অভানদয ানত তুনর নদনমনঙ
চাকনতও ুনফধা  ুঔ স্বােনিযয ঘানফওানঠ। নওন্তু এনতা বফজ্ঞাননও াপনরযয ভনধয লথনও অভযা নননিন্ত থাওনত াযনঙ ওআ?
েুদ্র ফযনিকত স্বাথধ লথনও শুত্ ওনয চাতীম  অন্তচধানতও স্বাথধ ননদ্ধয লভান অভযা চনডনম ডনঙ নানা যওভ ধ্বংামনিও
ওাচওনভধ। বতযী ওনযনঙ বমানও ফ ভাযনাস্ত্র। ধ্বং ওনযনঙ ফনচ  ঔননচ ম্পদ। লফনডনঙ দূলণ  নফশ্বঈষ্ণামন।
অনর প্রাতযনও চীফননয প্রনতনট ভূহুনতধ প্রমুনিয ফযফানযয ানথ এওামনিতা নুবফ ওযনর অভযা নফজ্ঞানভনস্ক নম ঈঠনঙ না।
লআ ুনমাক নননেন নওঙু থধনরাবী  েভতা নাু ভানুল। মায পনর প্রওৃত নফজ্ঞাননও া ওানটনম অভানদয চীফনঘঘধাম ঢুনও
ডনঙ নফজ্ঞান। েনতিি নে লকাটা ৃনথফী  ভানফবযতা। মনদ ফনর এওভাত্র নফজ্ঞানভনস্কতাআ ানয এআ অশু নফদ লথনও
অভানদয ঈদ্ধায ওযনত, তনফ ফায অনক চানা দযওায এআ 'নফজ্ঞানভনস্কতা' অনর নও? নফজ্ঞানভনস্কতা র এও চীফনদধন মা
অভানদয লঔাম প্রনত ভুনূ তধ অয লফন ওনয লমৌনিও নত, প্রনত ভুনূ তধ প্রশ্ন ওযনত অয এয চনয দযওায ভানচয প্রনতনট িনয
এআ নফজ্ঞান অনিারননও মথামথ বানফ লৌাঁনঙ লদমা। লদনয নযতভ প্রধান অঞ্চনরও বালা নননফ ফাংরাম নফজ্ঞাননয প্রায
অভানদয ভানচ নফজ্ঞানভনস্কনত অভদানন ওযায ন্যতভ লশ্রষ্ঠ ঈাম।
তনফ এআ ফযাানয ফনঘনম ফড বূনভওা নননত ানয ঙাত্রভাচ। নফদ্যারম িয লথনও নফজ্ঞাননয ভাননওতা  মুনিনফাধ
লঙনরনভনমনদয ভনধয ঞ্চানযত ওযনত াযনর ওাচটা ননওটাআ চ নম মাম । নফনবন্ন যওভ নফজ্ঞাননয প্রদধনী, প্রনমক্ট  ভনডর
বতনয ঙাডা ানত ওরনভ নফজ্ঞান নো এনেনত্র গুত্বপূূণ।ধ তাঙাডা চননপ্রম নফজ্ঞান প্রফন্ধ  ত্রনত্রওা ঙাত্রনদয ওাাঁঘা ভনন প্রবাফ
লপরনত েভ। বফজ্ঞাননওনদয চীফন  ওভধ ঙাডা অধুননও কনফলণায নরনি খনট ঘরা াপরযগুনরনও চ বালাম ঙাত্রনদয
ওানঙ ঈনস্থ্ত ওযা এওনট গুত্বপূূণধ দনে নননফ নফনফঘনা ওযা প্রনমাচন। অয এআ রনেয ওামধওযী বূনভওা নননত নফ স্থ্ানীম
নফজ্ঞান ক্লাফ  প্রনতষ্ঠানগুনরনওআ।

