যীোশ্র ী নফজ্ঞান নেন–নঔন দ্ধনত
নভতা লঘৌধুযী
আনিমান যানাননমান ফ নপনচ টি নটঘাধ
নফজ্ঞানন স্নাতনওাত্তয নডনি রানবয য নভতা লঘৌধুযী দুকধাুনয নেওতা শুত্ ওনযন  নয অাননার কারধ ওনরনচ ২৬ ফঙয
ধ্মানা ওনযন। দাথধ নফজ্ঞান নেননয িকনতয ওানচ ংিণ ওযনত নতনন আনিমান যানাননমান ফ নপনচ টি নটঘাধএ লমাক লদন। নতনন ২০১৩–২০১৮ ার মধন্ত আনিমান যানাননমান ফ নপনচ টি নটঘাধ-এয অয ন ১৫ এয ম্পানদওা
নঙনরন। ফতধভানন নতনন যানাননমান-এয অয ন ১৫ এয আ ন দযা।

সারসংক্ষেপ
িভ লশ্রণী মধন্ত নফজ্ঞাননয লম ওর াঠয ুিও অভানদয লদনয নফনবন্ন নফদযারন ঠন-াঠনন ফযফহৃত  লগুনরানত প্রঘুয
যীেণ নন্ননফনত ন নঙ। ঈনদয এআ লম নফজ্ঞাননয নফনবন্ন নফল গুনর প্রদধন এফং ানত ওরনভ াভানয মন্ত্রানতয াানময
যীো-ননযীোয ভধযনদন ঙাত্র ঙাত্রীনদয ওানঙ ঈস্থ্ানা ওযা। নওন্তু ফািনফ নেও-ননেওানদয ংঔযাল্পতা  ননবজ্ঞতা,েু া
ংঔযায নফুরতা, লশ্রণীওনে ভন য প্রতুরতা, প্রাননয দাীনয, শুধুভাত্র ভাওধনয (marks) প্রনত নববাফওনববানফওানদয ীভাীন অি আতযানদ নানা ওাযনণ নফজ্ঞাননও লশ্রণীওনে নফজ্ঞান ম্মতবানফ নুীরন ওযা এওপ্রওায ম্ভফ
ন দাাঁনেন নঙ। তাআ মত্ন ওানয যনঘত াঠযুিনওয বানকয চুটনঙ াফধচনীন ফনরা, প্রানতষ্ঠাননও নোয নযফনতধ ননও
দানভ লওনা নে প্রনতষ্ঠান ফনবুধত নো; যওাযী, নফতননও নোফযফস্থ্া ন নঙ ঈানয াত্র ভাত্র । পরত লপ্রানথতমা,
লভধাফী নেও-নেন ত্রীযা  নননচনদয িানভ, নননচনদয নফদযার লঙনে, তাাঁনদয ন্তান-ন্তনতনদয ঈৎওৃি ঠন াঠননয চনয
লফযওানয নো প্রনতষ্ঠাননয দ্বাযস্থ্ নেন।
নওঙু নেনওয াধাযণ নবনমাক নে লম নফজ্ঞাননয নফনবন্ন নফল গুনরা এআ ফ ফআনত চনেন যন নঙ- কনণত, লবৌত নফজ্ঞান,
চীফন নফজ্ঞান লও অরাদা ওনয লঘনায ঈা লনআ। অনর প্রওৃনতনত মা খনট তাযআ প্রনতপরন খটান ন নঙ এঔানন। প্রওৃনতনদফী ত
অয চাননন না তাাঁয লওান খটনা নফশুদ্ধ কনণনতয, লওান খটনা দাথধনফজ্ঞাননয ফা নয লওান নফজ্ঞাননয াম্রাচযবুি! অনর
ানরাওংনিল ননন ওামধওযী অনরাঘনা ওযনত লকনর শুধু ঈনদ্ভদ নফজ্ঞান ননন অনরাঘনা ওযনর ঘরনফনা অনরায ধভধ এফং
যাা ননও নফনক্র ায তধাফরী  যাা ননও ভীওযনণয নফনবন্ন নদনওয প্রনত অনরাওাত ওযনত নফ। তাআ নমনন ানরাওংনিল
োনফন তাাঁনও এআ ফ নফলন আ ভৃদ্ধ নত নফ। ভযা নে লম এঔন মাাঁযা নফদযারন োন তাাঁযা লম নো ফযফস্থ্ায ভধয নদন
এননঙন লঔানন নফজ্ঞাননয নফনবন্ন নফলন অরাদা অরাদা াঠয ুিও নঙর। নওন্তু তায ভানন এআ ন লম তঔন ানরাওংনিল
নুীরন ওযনত নর নফজ্ঞাননয নয লওান াঔায লওান জ্ঞাননয প্রন াচন নঙরনা! ফািনফ এটা এওটা ভাননও চেতা, অনভ
লমবানফ ননঔনঙ নঠও লবানফআ লঔাফ। এআ চেতা ফযআ দূয ওযনত নফ।
নফদযার িনয নফজ্ঞান নেন-নঔননয এআ ভযায ওথা ভাথা লযনঔ IAPT-Midnapore College Centre for Scientific
Culture (CSC) এফং Teaching Learning Centre (TLC), Centre for Educational Technology, IIT, Kharagpur লমৌথ বানফ
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নটয  লফন অন াচন ওনয। ঙাত্র-ঙাত্রী  নেও-ননেওানদয নভনরত ওভধারা , লশ্রণীওনে ঘটচরনদ বতনয ওযা নফজ্ঞানাকানযয
াানময, ঙাত্র ঙাত্রীযা তানদয নননচনদয নেও-ননেওানদয তবপূাফধানন নফজ্ঞাননয লভৌনরও নফল গুনর ধয ন ওযনফ এটাআ নঙর
নযওল্পনা। ওভধারাগুনরনত ঙাত্র ঙাত্রীনদয ঈৎা নঙর রেনী , নওন্তু তাাঁনদয নেও ননেওানদয ঈৎা নঠও ততটা নঙরনা।
মনদ অভানদয ওাচওনভধ তানদয বানকদায ওযাআ নঙর mandate।
তাআ অভযা মাযা TLC এফং CSC এয এআ লমৌথ ঈনদযানক ানভর নঙরাভ তাযা বাফনঙ অভানদয ওভধধাযায নওঙু নযফতধন অননত নফ।
ঙাত্র ঙাত্রী, নেও-ননেওানদয নভনরত ওভধারা লমভন ঘরনঙর লতভনন ঘরনফ। এঙাো শুধুভাত্র ওভধযত নেও- ননেওানদয চনয 5

নদননয ওার লথনও নন্ধ মধন্ত অফানও ননফনযয অন াচন ওযা নফ। অয B Ed ওনরনচয tranee মাাঁযা বনফলযনতয নেওননেওা, তাাঁনদয চনয তাাঁনদয ওনরনচআ নুরূ ননফনযয অন াচন ওযা নফ। এআফ ননফনয, যীেনণয াানময নফজ্ঞান অনরাঘনা
(ATLP)  মুনি ঘানরত নুন্ধাননয (ADI) নোদান দ্ধনত ঙাো smart class ত্নভয ফযফায ননন  অনরাঘনা নফ।
যীেনণয াানময নফজ্ঞান অনরাঘনা ওযায চনয লম ওর যীেণগুনর ফযফহৃত ন নঙ নফনবন্ন ভন লগুনরনও ননন এওনট
ুনিওা যঘনা অফযও। অভযা লআ যীোগুনরা নন্ননফি ওযনঙ লমগুনর এও ওথা ফহুভানত্রও-ফহু ঈনেয াধও, ল্পদাভী,
না া রি, নযভানমাকয আতযানদ। নফল নট লফাছাননায চনয দু এওনট ঈদাযণ লদ া লমনত ানয। অভযা ানরাওংনিল
যীোনটয ওথা অনকআ ফনরনঙ। ঔুফআ াধাযণ নচননল ত্র ননন যীেণ ওযা ম্ভফ। এনট ম্পন্ন ওনয মা চানা মানফ তার
1. ানরাও ংনিনল ঈনদ্ভদ লওানয নফনবন্ন ধযননয বূনভওা আতযানদ,
2. াতা ওতৃও
ধ অনরাও লালনণয দ্ধনত  অনরায ফনণধয ঈয লালনণয ননবধযীরতা,
3. যাা ননও নফনক্র া, ন টিনচননয ঈৎন্ন  া এফং ভীওযনণয াানময লনফয প্রওা,
4. ভন য ানথ ন টিনচন ঈৎন্ন  ায কানণনতও ননফ।

ফাচায লথনও ল্প দানভ তুনাঁ ত এনন, তায াভানয এওটু যীোননর ননন ঈত্তপ্ত ওযনর নীর লাদও CuSO4 চরাযা ন াদা
ন মা । চনরয লঘন ারওা চরী ফাষ্প ঈনয ঈনঠ যীোননরয নোওৃত ঠািা প্রানন্ত ফাষ্প চনভ চর  অফায। লআ চর
লওানযওনভ াদা তুনাঁ তয ঈয েনর তা অফায নীর ন মা । এওটু লফন চর নদনর দৃনিনিন স্বে নীর দ্রফণ বতনয নফ। এআ
দ্রফনণ এওনট লরাায নন লযনঔ নদনর তায ঈয তাভা চভনফ এফং লনট তাভায ফনধ ানফ। এআ যীো লথনও মা লঔা মানফ তা র
1. লওান ঈষ্ণতা তুনাঁ ত নীর লথনও াদা  , থানভধানভটানযয ফযফায ওনয তায ভান ননণধ ।
2. এআ ফণধ নযফতধন এওনট লবৌত নযফতধন।
3. ওাাঁঘ তানয ওূনযফান।
4. তনেৎ যাা ননও লশ্রণীনত লরাায স্থ্ান তাভায ঈয।
5. তুাঁনতনত লওরা চনরয নযভাণ ননণধ ।

ঈনযয দুনটা ঈদাযণ লথনওআ এটা স্পিনম এআ ুনিওা অনরাঘয যীেণগুনরয ঈওযণ না ান ংি ওযা মানফ অয লগুনর
তযন্ত ওভ ঔযনঘ লশ্রণীওনে ম্পন্ন ওযা মানফ এফং তানদয ন্তঃস্থ্ নেণী ফস্তু  নযনভ । তফু ফৃৎ ঙাত্র ভানচয ওানঙ
এগুনরনও ননন লমনত লকনর অভানদয বাফনত নফ েু া ংঔযায ানেন নফদযারন নফদযারন প্রতুর ভানফ ম্পনদয ভযায
ওথা।
এপ্রনে অভযা নমানকতা ভূরও নঔননয ওথা বাফনত ানয। ুনিওা ঈনেনঔত যীেণগুনর নফভ লশ্রণীয ঙাত্র- ঙাত্রীযা নচআ
ম্পন্ন ওযনত াযনফ। লনেনত্র লম ওর নেও- ননেওা এআ যীেণগুনর ম্পনওধ ভযওবানফ ফনত তাাঁযা এআ লশ্রণীয 50 চন
ঙাত্র-ঙাত্রীনও আ যীেণ গুনরনত ুননেত ওনয তুরনত ানযন। যফতধী ওানর এযাআ এনদয লশ্রণীয নয াঠীনদয এফং
নফদযারন য ফাদফানও ঙাত্র-ঙাত্রীনদয নফজ্ঞাননয লভৌনরও নফল গুনর যীেননয াানময লঔানত েভ নফ।
নেও-ননেওাযা অিী ন ুনিওায যীো গুনরয নুীরন ওযনর তাাঁযা ফুছনত াযনফন নওবানফ ঙাত্র- ঙাত্রীনদয চনয প্রওল্প
বতনয ওযা মা । তাাঁযা মনদ ন্তত এআ 50 চন িণী ঙাত্র-ঙাত্রনদয নফনবন্ন নফলন প্রওল্প যঘনা ঈদ্বুদ্ধ ওযনত ানযন তানর তাাঁনদয
নফদযারন নফজ্ঞান নোয এও অদধ অফা া বতনয নফ। এযাআ নতুন নতুন প্রওল্প বতনযনত েভ নফ।
এআ প্রনক্র ায ভাধযনভ চে লননফ ংকনঠত ৃনিীর এওদর ঙাত্র-ঙাত্রী মাযা নফজ্ঞান নো অিী ন নফজ্ঞান নোনও ঈন্নীত
ওযনফ ঈচ্চতয মধান । অয তা খটনর লটাআ নফ এআ ওামধক্রভ এফং ুনিওায াথধওতা।

