ভুদ্রণ  বফদুযনতন ভাধযনভ ফাংরা বালা নফজ্ঞান জ্ঞান
যানচত ফনিাাধযা
লরঔও দীখধ ১৮ফঙয নফজ্ঞান াংফানদওতায নে মুি। নফজ্ঞান াঔায স্নাতও যানচত ফনিাাধযা ফতধভানন ফাংরা ংফাদত্র
‘কণনি’য নে মুি। ভুদ্রনণয াাান বফদুযনতন ভাধযনভ ফাংরা বালা নন নভত নফজ্ঞান প্রঘানযয ওাচ ঘানরন অনঙন।
ননফন্ধ-প্রফন্ধ লরঔায নে নফজ্ঞাননয বদননিন ঔফয চননপ্র বনেনত প্রওান লরঔনওয ফােনত অি যন নঙ।

সংক্ষেপ্তসার
ফাংরা বালা নফজ্ঞান জ্ঞাননয আনতা ননও ুনযাননা। ১৮১৮ার হুকরীয শ্রীযাভুয লথনও প্রওানত ‘নদওদধন’ ানভ ও
নত্রওা প্রথভ নফজ্ঞান যঘনা প্রওানত  । লআ শুত্। এযয ১৮১২ানর নফজ্ঞান প্রঘায  প্রানযয তানকনদ ওরওাতা ফুও
লাানআট’য নানানফধ দনে মনথি প্রংায দানফ যানঔ। তনফ নফজ্ঞান জ্ঞান ওঔননাআ নত্রওা নওংফা ানভ ও নত্রয ভনধয
ীভাফদ্ধ থানও নন। তায নফওা খনটনঙ ভন য নে নে।
নফজ্ঞান ননন াধাযণ ভানুনলয ভনধয এও ভ লতভন ঈৎা নঙর না। লমন নোনওন্দ্রীও ন নঙর লঘতনা। চন নফজ্ঞাননয লম
লচা ায স্বাধীনতা য লথনও লদঔা লকনঙ তায শুত্টা নিভফনেয লেনত্র লতভন অাপ্রদ নঙনরা না। ১৯ তনওয লল লথনও
নফজ্ঞাননও াধাযণ ভানুনলয ভনধয ঙনেন লদফায প্র া শুত্ ন নঙর। নব্রনট াননয ফাননয য লথনও ত্র-নত্রওা ঈনঠ
অনত থানও াধাযণ ভানুনলয অিনয নফজ্ঞান নফল । তা চনচীফননও ধীনয ধীনয প্রবানফত ওযা শুত্ ওনয।
আ ভ লাদায নফজ্ঞানীযা ফাংরা বালা লরঔনী ধযা নফজ্ঞান চননপ্র ওযণ ননওটা চ ন নঙর। ে ওুভায দত্ত,
যানভন্দ্রুিয নত্রনফদী, প্রপুে ঘন্দ্র যা , চকদী ঘন্দ্র ফু, চকদানি যা , নতযন্দ্রনাথ ফু’য লরঔা ফাংরা নফজ্ঞান প্রাযনও
ননওঔানন াফরম্বী ওনযঙ। চন ভানন নফজ্ঞান প্রঘানয ফযনিকত ঈনদযাকয নে যফতধীত প্রানতষ্ঠাননও নমানকতা দাত্ণ ওাচ
নদন নঙ। বাফনর ফাও ত  স্বাধীনতায এও ফনঙযয ভনধযআ যানচয প্রনতনষ্ঠত  জ্ঞান  নফজ্ঞান-এয ভনতা ংস্থ্া।
নঘনা অনেনও নফজ্ঞাননও চননপ্র ওযনত নফযর ওৃনতবপূ লদনঔন নঙর আ ানভ ওী। এযনয নন ভ ওনযআ প্রনতনষ্ঠত ংফাদনত্র স্থ্ান
া চনভুঔী নফজ্ঞান। ওরওাতা লথনও প্রওানত এওানধও ংফাদনত্র চা কা ওনয লন অভচনতায নফজ্ঞান  স্বাস্থ্য। ওারান্তযকণনি লথনও ফতধভান-প্রনতনদনয ভত ফাংরা ংফাদনত্র মনথি গুত্বপূ নদন প্রওা লনত থানও াধানযণয ভানুলনয নফজ্ঞান।
তনফ ভুদ্রনণয াাান বফদুযতন ভাধযভ নফজ্ঞাননও চনভুঔীওযনণ মনথি ঈনদযাক নননত লদঔা লকনঙ। ১৯৭৬ ানর অওাফাণী
ওরওাতা লওনন্দ্রয প্রথভ নফজ্ঞান প্রঘায অনধওানযনওয নদ অনন ডঃ নভত ঘক্রফতধী। তাাঁয ানতআ ১৯৭৭ ানরয ১রা চানু ানয
লথনও মাত্রা শুত্ ওনয অওাফাণীয নফজ্ঞান নফবাক। লকৌনযফয নে লআ মাত্রা এঔননা ফযত। অওাফাণী’য াাান দূযদধন
অনয দও লথনও নফজ্ঞান জ্ঞানন ফােনত গুত্বপূ লদ া শুত্ ওনয। দূযদধননয নুিান ‘নফজ্ঞান প্রনে’, ‘স্বাস্থ্য নচজ্ঞাা’, ‘নফজ্ঞান
ওুযআচ’ লথনও অচনওয ‘অনায স্বাস্থ্য’ অাভয ভানুলনও মনথি নফজ্ঞানন ঈৎানত ওনযনঙ। লফতায-দূযদধননয প্রায বাযতী
নভরন ফাংরা বালা নফজ্ঞাননয চনভুঔীওযণনও ননওটা কনত নদন নঙ।

