নফজ্ঞান নো  প্রায ফনাভ নশু নফজ্ঞান ওংনি
ুনরন নফাযী ঘক্রফতধী
ডঃ ুনরন নফাযী ঘক্রফত্তধী ১৯৫১ ানরয ২যা নক্টাফয অানভ চে। ভৃনত্তওা  চর ংযেণ নফনলজ্ঞ। নফশ্বনফদযার িনয
ভৃনত্তওা, চর, অফা া, নযনফ, ওৃনল ওানযকনয আতযানদ নফলন দীখধ ৩৪ ফঙয ধযানা  কনফলণা। নফকত দুআ দনওয নধও
ভ ওার ধনয নফদযারন নফজ্ঞান নো নঘতনতা নফিানয এফং লদ  ে প্রনতস্থ্ান অনিারননয নে নননফেবানফ মুি।
বাযত যওানযয নফজ্ঞান  প্রমুনি নফবানকয ধীন এন্ ন এস্ নট ন এফং নফজ্ঞান প্রানযয নফনবন্ন ওামধযক্রনভয নে মুি ন ভূঔয
বূনভওা ারন। ফতধভানন এন ন এ নট ন, নফজ্ঞান  প্রমুনি নফবাক, বাযত যওায“এয নশু নফজ্ঞান ওংনিনয নযাননর
যাওানডনভও ওনভনটয নক্র দয।

সংক্ষেপ্তসার
নফনশ্বয ঈন্নত লদগুনরায ভৃনদ্ধয নযতভ ওাযণ ’র ল’ফ লদনয নাকনযনওযা নফজ্ঞান নঘতন – এ’ ফধচনস্বীওৃত। অয এ’লন
নাকনযও বতযীয অতুয-খয ’র নফদযার ; লমঔানন নশুয ভননানফওা খনট। নফদযারন য স্বাবানফও ঠন-াঠননয ানথ ানথ
নশুওার লথনওআ মনদ নফজ্ঞান-ম্মত অঘায-অঘযণ লঔাননা মা এফং লওান নফলন য ওামধয-ওাযণ ম্পওধ নশুনও তায ননচস্ব
(ভাতৃ বালা) বালা তযন্ত চবানফ নফফৃত ওযা মা তনফ তা নশুভনন নননফি  ; অয তা লথনওআ মুনিফাদী, ভননীর, নফজ্ঞান
নঘতন নাকনযও (ফা প্রচে) বতযীয ম্ভাফনা দৃঢ়  । তা’ঙাো লশ্রণীওনেয ফাআনয প্রাওৃনতও নযনফন ানত-ওরনভ যীোননযীোয ভাধযনভআ নশুভন নুনন্ধৎুপ্রফণ ’ল নঠ মা’ নফজ্ঞান নোয প্রাথনভও তধ। নওন্তু অভানদয লদনয নফজ্ঞান নোনেন দ্ধনত এভনআ মা নশুভননও প্রবানফত না ওনয, ফযং ননত্ৎা ওনয। এয নঙনন নননত ওাযণগুনরা মনথানঘত প্রধানয নদন
মধযানরাঘনা লমভন নফনল চত্যী, লতভনআ, অভানদয লদনয লবৌকনরও  অথধ-াভানচও নফনবন্নতায ননযীনঔ, নয লওান নফওল্প
ফযফস্থ্া ননণধ ওযা তনতানধও চত্যী ।
নশু নফজ্ঞান ওংনি এভনআ এও নফওল্প ওামধযক্রভ মা বাযত যওানযয ধীন নফজ্ঞান  প্রমুনি নফবাক দ্বাযা নফকত অোআ দও
ধনয াযা বাযনত নুনষ্ঠত ন অনঙ। ১০ লথনও ১৭ ফঙয ফ ী নশুযা তানদয দরকতবানফ ওযা কনফলণাভূরও প্রওল্প
ভাতৃবালা তযন্ত অননিয ানথ ঈস্থ্ানা ওনয । এ এভনআ এও ওামধযক্রভ মানত শুধু নশুযা ন , তানদয নেও, নববাফও,
ফন্ধু-ফান্ধফ  স্থ্ানী নধফাীযা ওনরআ প্রতযে ফা নযােবানফ নশুনদয প্রওনল্পয ওানচয নে নতানপ্রাতবানফ চনেন মা ;
পনর নফজ্ঞাননয ধযান-ধাযণা প্রানয া ও  । অয লমনতু ংিণওাযী নশুযা লওাননা স্থ্ানী ভযা-ননবধয কনফলণানবনত্তও
প্রওল্প ওনয, তাআ নোয লকাোনতআ নশুযা ননেত ন নঠ নফজ্ঞাননয দ্ধনত নুযনন  মুনি-ননবধয মধযানরাঘনা । এনন ঘঘধা
ক্রনভ এওচন নফজ্ঞান-নঘতন নাকনযনওয চে লদ । তাআ শুধু নফজ্ঞান- নো ন , নফজ্ঞান- ঘঘধা  প্রানযয লেনত্র এ’টা এওনট
ফযনতক্রভী ওামধযক্রভ। ফতধভান ননফনন্ধ ভাতৃবালা (এ’লেনত্র ফাংরা বালা) নফজ্ঞান নো  প্রানযয ননযীনঔ নশু নফজ্ঞান ওংনি-এয
নফনবন্ন নদনও অনরাওাত  অনরাঘনা ওযা ন নঙ।

