ফাংরাম নফজ্ঞান ঞ্চাযণা – ভুনদ্রত  বফদুযনতন কনভাধযনভয বূনভওা
ড: ম্পা ঘক্রফতধী
ধযানওা, ওরওাতা নফশ্বনফদযারম
ড: ম্পা ঘক্রফতধী ওরওাতা নফশ্বনফদযারনময লওনভওযার আননিচননমানযং নফবানকয ধযানওা। নযনফ তাাঁয কনফলণায নযতভ
নফলম। এমাফৎ প্রওানত কনফলণানত্রয ংঔযা প্রাম ৭৫ নট। ভুনদ্রত ফআ দুনট–এওনট কনফলণাত্র; ন্যনট ফাংরাম লরঔা নফজ্ঞান
নফলমও প্রফনন্ধয ংওরন।

সারসংক্ষেপ
প্রধানত নফজ্ঞান  প্রমুনিয াত ধনযআ ভানফবযতায িকনত। প্রনতনদনআ নফজ্ঞান  প্রমুনি অভানদয চীফনন লওান না লওান নতুন
নদকন্ত ঔুনর নদনে। নওন্তু াধাযণ ভানুনলয বদননিন চীফন মানন নফজ্ঞান লঘতনা এঔননা ধযা। তাআ ভানচ অচ নানাযওভ
ওুংস্কায যনম লকনঙ; নযনফ নঘতনতায বানফ লফনড ঘনরনঙ দূলণ। নফজ্ঞান এঔননা াধাযণ ভানুনলয ওানঙ বীনতপ্রদ এও দূনযয
ফস্তু–দূনফধাদ্ধতায প্রাঘীনয লখযা। নওন্তু াধাযণ ভানুনলয লযাচওায বাফনা-নঘন্তায ভনধয নফজ্ঞাননফাধ না থাওনর ভাচ  নযনফনয
ফযও েনতয অকা। এআ ওানচ ফনথনও গুত্বপূূণধ বূনভওা নননত ানয ভুনদ্রত  বফদুযনতন কনভাধযভ।
দূযদধনন ম্প্রঘানযয লদৌরনত লওাননদন নক্রনওট না লঔরা কৃনণীযা অচওার ক্রীডা নুযাকী। যান্নায নুষ্ঠান ািন লদনঔন
কৃওতধা। নফজ্ঞান নননম নওন্তু এঔন এধযননয অওলধও নুষ্ঠান দূযদধনন অচ লদঔাননা ম না মানত ওনয নুৎাীযা
ঈৎানত নম নঠন। নফজ্ঞাননও নীয  কম্ভীয ফিৃতা লথনও অওলধও নুষ্ঠানন নযনত ওযায ঈাম বফদুযনতন কনভাধযভনও
লবনফ লদঔনত নফ। এওআ ওথা ংফাদ নত্রয লেনত্র প্রনমাচয। ক্রীডা ফা ঘরনচ্চত্র নফলমও লক্রাডনত্রয ভত মনদ অওলধণীম নফজ্ঞান
নফলমও লক্রাডত্র ননমনভত বানফ ংফাদ নত্র লফনযাম, তানর াধাযণ ভানুল লটা ননিমআ ডনফন–লমভন নডন ঘরনচ্চত্র ফা
ক্রীডা চকনতয নেত্রনদয াাঁনডয ঔফয। চননপ্রম নফজ্ঞান নফলমও ত্র নত্রওায মনথি বাফ যনমনঙ–নফনলত ফাংরাম। প্রঘনরত 
প্রনতনষ্ঠত নত্রওাগুনরনত প্রামআ নুনস্থ্ত ননমনভত নফজ্ঞান নফবাক। থাওনর তা ননতান্তআ ননমভযো। থঘ, এআ ওাচ নওঙুটা
নর ওনয লকনঙন যানভন্দ্রুিয নত্রনফদী, ুওভু ায যাম, েমওুভায দত্ত, এভননও স্বমং যফীন্দ্রনাথ  ফনকভঘন্দ্র। এঔননা শ্রী নথও
গু ফা শ্রী অীল রানডী ফাংরাম নফজ্ঞান ঞ্চাযণায ধাযানট ফন ওযনঙন, তনফ প্রনমাচননয তুরনাম তা ননতান্তআ নকণয।
ঠাৎ মনদ নফনল লওাননা মুকান্তওাযী বফজ্ঞাননও অনফষ্কায ফা খটনা খনট, দু'এওনদন তা নননম কনভাধযভ নওঙুটা ভাতাভানত ওনয ফনট,
তনফ তানত ভরা লফন থানও, নফজ্ঞান ওভ। লঘাঔ ধাাঁধাননা পরাপনরয ফাআনয স্বনদন ফা নফনদন ননও নফজ্ঞানী, তথা বাযতীম 
ফাোরী নফজ্ঞানী, নীযনফ ননও ওাচ ওনয ঘনরনঙন মানত ওনয বযতায কনত ফযাত যনমনঙ। কনভাধযনভয ওাচ মা ঈনঘত
যর  অওলধণীম বানফ নফজ্ঞান চকনতয ওথা াধাযণ ভানুনলয ওানঙ তুনর ধযা মানত ওনয নফজ্ঞান তাাঁনদয ফন্ধু নম ঈঠনত ানয।

