ফাংরাম নফজ্ঞাননয প্রায, চননপ্রমওযণ  প্রঘায0 বনফষ্যনতয থ
চনযঞ্জন লকাস্বাভী
চনযঞ্জন লকাস্বাভীয লরঔানরনঔ নানা নফলনম নর লফনয বাকআ চননপ্রম নফজ্ঞান  চীফনী নননম। কত নম ফঙনয ১৩০নটয লফন
ননফন্ধ ত্র-নত্রওা  ংফাদনত্র ঙাা নমনঙ। তাাঁয প্রওানত িনন্থয ংঔযা দুআ (এওনট িন্থ লমৌথবানফ যনঘত)।

সংক্ষেপ্তসার
ননফনন্ধয নফলমনট াাঁঘনট ঈনফলনম বাক ওনয অনরাঘনা ওযা নমনঙ0
(১) ফাংরায নফজ্ঞান প্রনতষ্ঠানগুনরা তানদয ওৃনত নফজ্ঞানী কনফলওনদয াানময ফঙনয দুঘাযফায চননপ্রম নফজ্ঞান নননম ফিৃতা,
লনভনায, ঙাত্রনদয ভুনঔাভুনঔ নম অনরাঘনা, কনফলনাকাযগুনরাম ঙাত্র াধাযনণয চনয guided educational tour আতযানদয
অনমাচন ওযনত ানয। চকদীঘন্দ্র, প্রপুেঘন্দ্র, যভন, নতযন্দ্রনাথ, লভখনাদ, যাধানাথ লওাথাম ফন নও মন্ত্রানত নদনম ওাচ
ওযনতন ল লওৌতুর ননফৃনত্তয নে নফজ্ঞাননয প্রনত অি চোনফ। এআফ প্রনতষ্ঠান ১-২ প্তানয নানা নফজ্ঞান লওাধ  ঘারু
ওযনত ানয।
(২) ফাংরা বালাম চননপ্রম নফজ্ঞাননয ঈচ্চভাননয িন্থ প্রওা,নফনদী চননপ্রম নফজ্ঞান িনন্থয নুফাদ প্রওা, লদী-নফনদী আংনযনচ
নফজ্ঞান নত্রওায ভনতা বানরা ওাকনচ যনেন ঙনফনত বফনঘত্রযূণধ ঈস্থ্ানাম ননষ্ঠাফান লরঔওনদয নদনম নরনঔনম ফাংরা নফজ্ঞান নত্রওা
প্রওা ওযনত াযনর নফজ্ঞান প্রানয ামও নফ।
আনরওট্রননও নভনডমা, লমভন লটনরনবন, লযনড, ওনম্পঈটায, লভাফাআর লপান, আন্টাযনননটয ভাধযনভ আনতভনধযআ নফজ্ঞাননয প্রঘায 
প্রায ফাডনঙ। নফনদী ঘযাননর ঙাডা নফজ্ঞান প্রায (VP) ১৭ নট ঘযানননর অচ মধন্ত ২০০০ এয য নফজ্ঞান এননাড প্রঘায
ওনযনঙ। ISRO এয নটনব ঘযাননর নওঙুনদননয ভনধযআ ঘারু নফ।
(৩) ব্লক, লাডওাি, লপফুও, আনিািাভ প্রবৃনত লাযার নভনডমায ভাধযনভ নফজ্ঞানী-কনফলও-লরঔও-প্রঘাযওযা নফজ্ঞান প্রঘায,
প্রায, চননপ্রমওযননয চনয মা ওযনঙন তানত ঙাত্র  াধাযণ ভানুল মনথি অওলধণ লফাধ ওযনঙন। NASA দনট লাযার
নভনডমায ভাধযনভ নফজ্ঞান প্রায ওনয। ভাওান নযভ্রভণযত ভাওাঘাযীনদয নে এফ ভাধযনভ ঙাত্রযা লমাকানমাক ওযনঙ।
নফজ্ঞানী কনফলনওযা তানদয কনফলণায নফলমনট অিীনদয চানানেন। লাযার নভনডমা ভাধযভনট ক্রভ0 নিারী নম ঈঠনঙ।
(৪) ফাংরাবালাম নফজ্ঞাননয চননপ্রমওযনণ বনফলযনত ঈনযয অনরানঘত যািাগুনরাআ ফযফায ওযনত নফ। ফাংরাবালা ফফায এফং
এঔানওায ফািফ ফস্থ্া নফনফঘনা ওনয ঈনযাি ভাধযভগুনরয চনয ুনননদধি নযওল্পনা লনমা দযওায। যওানয নফজ্ঞান
প্রনতষ্ঠানগুনরয াাান এঔানওায নফজ্ঞান ংস্থ্া লমভন ফেীম নফজ্ঞান নযলদ, নিভফে নফজ্ঞান ভঞ্চ  িাভ নযয নফজ্ঞান
ক্লাফগুনরানও যওানয নি ঈৎা নমানকতা নদনত নফ মানত তাযা ননফনন্ধ অনরানঘত যািাগুনরা নননত ানয।
(৫) নফজ্ঞাননয প্রঘানয ভানুল নফজ্ঞান প্রমুনিয াযফস্তু চাননফ, ঙাত্রনদয ভনধয ঈচ্চভাননয নফজ্ঞানী  প্রমুনিনফদ বতযী ফায ম্ভাফনা
ফাডনফ। ওুংস্কায ভুি মুনিফাদী ভানুল বতনয নত ানয - ভানুল চীফন মানন প্রওৃনত, চকনতয বফনঘত্রয, নফযাটবপূনও ঈরনি
ওযনফ। অয এনফআ ভানচ অনফ ফস্তুকত ঈন্ননত অয ুিয ংস্কৃনত।

