ফাংরা নফজ্ঞাননয প্রায, চননপ্র ওযণ  প্রঘায: বনফলযনতয থ
তযফাঘী য
ওরওাতায লপ্রননডনন্স ওনরচ লথনও কনণনত াম্মাননও স্নাতও ফায য ওরওাতা নফশ্বনফদযারনময নফশুদ্ধ কনণত নফবাক লথনও
স্নাতনওাত্তয নডনি রানবয য লরঔও তযফাঘী য কনণত নেন  কনফলণায ওানচ অমনিনননমাক ওনযন। নতন দনওয লফন
ভম ধনয নত্রুযায ভাযাচা ফীয নফক্রভ ওনরনচ কনণনতয ধযানা ওযায য নতনন নফবাকীম প্রধান নম ফয িণ ওনযন।
নতনন দীখধনদন ধনয নত্রুযা নফশ্বনফদযারনম কনণনতয অভনন্ত্রত ধযাও নঙনরন। নওঙু ভম নতনন ওরওাতা লটওননা আনিমা ওনরচ
প লটওননারনচ লত কনণনতয ধযাও নঙনরন। নতনন ওরওাতা ভযাথানভনটওার লাাআনটয এ এন লফা ফাথধ লনন্টনাযী নযাঘধ
লপনরা  নঙনরন। নত্রুযায নফজ্ঞান তথা কনণনতয প্রঘায, প্রায  চননপ্রমওযনণ লনতৃবপূ নদনম ড: য নফনল চননপ্রমতা চধন
ওনযন। ফধবাযতীম নওঙু নফনি নফজ্ঞান ংস্থ্ায দস্য  ঈনদিা নননফ নতনন কনণতনো, নেণ, কনফলণা  চননপ্রমওযনণ এঔননা ভান নক্রম 
ৃচনীর। ধযাও য নফনবন্ন চাতীম  অন্তচধানতও লনভনানয নানা প্রফন্ধ ঈস্থ্ানা  অভন্ত্রণভূরও ফিৃতা ওনয অনঙন। কনণনতয আনতা 
কনণত নোয নফনলজ্ঞ নননফ নতনন আংনযনচ  ফাংরাম দুনায  লফী প্রফন্ধ নরনঔনঙন মা নানা নফনি চানধার  ত্র নত্রওাম প্রওানত নমনঙ 
নে। নতনন নফনবন্ন নত্রওা ম্পাদনায ওানচ মুি। এ মধন্ত তাাঁয প্রওানত ফআ এয ংঔযা দ। লরঔনওয স্বীওৃনত নননফ ফেীম নফজ্ঞান নযলদ লথনও
'যানভন্দ্রুিয স্মৃনত ুযস্কায' প্রানপ্ত এফং ২০১৫ ানরয কনণত ঈৎনফ 'অধুননও কনণত নিল'-য তযপ লথনও তাাঁওঙ ম্মাননা জ্ঞান ঈনেঔনমাকয।

সারসংক্ষেপ
প্রফন্ধনটয চনয নননদধনত াাঁঘনট ঈনফলনময প্রনতনটয নফনিলণ কবীযতা  তাৎমধ ঔুফ আ ফযাও। লম লওান এওনট ফা দুনট নননম নত
দীখধ প্রফন্ধ লরঔা ম্ভফ। এঔানন অনভ 'ভুদ্রন ভাধযনভ ফাংরা বালাম নফজ্ঞাননয প্রায  প্রঘায' এফং ' ফাংরা বালাম নফজ্ঞাননয
চননপ্রমওযণ: বনফলযনতয থ' নননম অনরাঘনা ীভাফদ্ধ যাঔফ।
ভানফবযতা এঔন এতটাআ নফওনত লম, অচনও অভযা লম ফ ওাচ ওযনত েভ নে ফা লম ফ খটনা ংখটন ওযনত ভথধ
নে, তা নওন্তু এও াচায নিিূফধানেয ভানুলযা বাফনত াযত না। ঈদাযণ নননফ ফরা মাম, অচ অভযা ফহু দূনযয ফা ওানচয
লওাননা খটনায ম্প্রাযণ  ংযেণ ওযনত াযনঙ, লনওনিয েুদ্র বগ্াংনয নযভা ওযনত াযনঙ, ননও দূনয তাৎেনণও
ফাতধায অদান-প্রদান ওযনত াযনঙ, ি-িান্তনযয নানা তথয ংি ওযনত াযনঙ, ননও দূযানযাকয ফযানধ লথনও নননচনদয যো
ওযনত াযনঙ, আতযানদ। এগুনর ম্ভফ নমনঙ নফজ্ঞাননয নফওা, ঈন্ননত  প্রানযয পনর। অনর অচ অভযা নফজ্ঞান-ম্পৃি 
নফজ্ঞান-ম্বৃদ্ধ মুনক ফা ওযনঙ। তনফ ভনন যাঔনত নফ, এআ মুনক নফজ্ঞাননয প্রায, প্রঘায  চননপ্রমওযণ ানফধও রূ নননত ানয
নন। নফজ্ঞান লৌাঁঙনত ানয নন ফধিনযয ভানুনলয ওানঙ। তাআ বাফনত নফ, নফজ্ঞাননয ানফধও রূ লদফায লেনত্র অভযা নও নও ফাধায
ম্মুঔীন নে, নও নও ভযায লভাওানফরা ওযনঙ, অয লওান লওান ন্থা নফজ্ঞাননয প্রায  প্রঘানযয লেনত্র নুখটনওয ওাচ ওযনত
ানয। নুন্ধান ওযনত নফ, নওবানফ ফাাঁধা াযণ ওনয, ভযায ভাধান ওনয অভযা রনেয ঈনীত নত ানয। এগুনরয
ভনধয নননত অনঙ প্রফনন্ধয ভূর ুয। লআ নে ভনন যাঔনত নফ বনফলযনত নথয ন্ধান  এয ন্তকধত।
অভযা চানন আনতা তীতনও ঈেুি ওনয ফতধভাননও ফুছনত াাময ওনয, অয ফতধভাননও নঠও বানফ নুধাফন ওযনরআ ামা
মানফ বনফলযনতয থ'। ভনন যাঔনত নফ নফজ্ঞাননয আনতা র ভানফবযতায আনতানয ং নফনল এফং ভানুনলয ফুনদ্ধফৃনত্তয
নফওানয দনরর।
'ভুদ্রন ভাধযনভ ফাংরা বালাম নফজ্ঞাননয প্রায  প্রঘায' ীলধও অনরাঘনাম ফাংরাম নফজ্ঞান নফলমও যঘনায ওথা নফনফনঘত নফ। এ
প্রনে
ননম্ননরনঔত নদওগুনরয অনরাঘনা ওযা নফ:
১) অনরাঘনায চনয নফজ্ঞান নফলমও লওান্ লওান্ যঘনা ন্তবুধি ওযা নফ, তা ননধধাযণ;

২) ননফধাঘননয চন্য নফজ্ঞান নফলমও যঘনায বফনিয ননরূণ;
৩) যঘনাগুনর ওানদয চনয তা নঘনিতওযণ;
৪) ফাংরাম নফজ্ঞান নফলমও যঘনায ংনেপ্ত আনতা;
৫) ফাংরা বালাম নফজ্ঞান নফলমও যঘনায লেনত্র ভযা ননধধাযণ  ভাধাননয রূনযঔা প্রণমন।
'ফাংরা বালাম নফজ্ঞাননয চননপ্রমওযণ: বনফলযনতয থ' ীলধও অনরাঘনা ানফধও বানফ নফজ্ঞাননও নননম নর কনণনতয
চননপ্রমওযনণয ঈয নফনল লচায লদমা নফ। এ প্রনে নীনঘয প্রশ্নগুনরয ঈত্তনযয ভনধয ামা মানফ প্রফন্ধনটয নযূণধতা।
প্রশ্নগুনর র:
১) ওানদয চন্য চননপ্রমওযণ?
২) চননপ্রমওযনণয লেনত্র ফাধা গুনর ওী ওী?
৩) লওান্ লওান্ ঈাদান চননপ্রমওযনণয ামও?
৪) তীনতয নবজ্ঞতা ওী?
৫) নও বানফ চননপ্রমওযণ এফং বনফলযনতয নযওল্পনা ওী?

