নফজ্ঞানভনস্ক  নযনফ তথা ভাচ নঘতন নাকনযও বতনযনত ব্রতী
নরস্ যানাননমন পয ানমন্স এি এনবামযননভন্ট (ল)
নদ্ধাথধ নাযামণ লচামাযদায
ম্পাদও, ল
ড: নদ্ধাথধ নাযামণ লচামাযদায বফানীুয নভত্র আননিনটঈননয ওৃনত ঙাত্র  লঙাটনফরা লথনওআ এওচন ননষ্ঠাফান নফজ্ঞান ওভধী।
নফধানঘন্দ্র ওৃনল নফশ্বনফদযারম লথনও প্রাণী নঘনওৎানফজ্ঞানন স্নাতও ফায য নতনন লফনযরীয আনিমান লবনটনযনাযী নযাঘধ আননিনটঈট
লথনও স্নাতনওাত্তয  নএআঘ.নড. নডনি রাব ওনযন। নতনন নিভফে প্রানী  ভৎনফজ্ঞান নফশ্বনফদযারনময ধযানা লমাক লদন।
দনটয লফন কনফলণা প্রওনল্প মুি থাওায ুফানদ নতনন লদড ভত কনফলণাত্র লদী  নফনদী চানধানর প্রওা ওনযনঙন। এওানধও
ফায ুযস্কৃত নমনঙন লশ্রষ্ঠ কনফলণা ানঠয স্বীওৃনত স্বরূ। ওনযনঙন দুনট লনটন্ট ননথবুিওযণ। নফজ্ঞান ম্প্রঘাযও  ংকঠও নননফ
নতনন এওানধও নফজ্ঞান ংকঠননয ানথ মুি  লফতায, দূযদধন  ংফাদনত্র চননপ্রম নফজ্ঞান ম্প্রঘানয ুনফনদত।

সারসংক্ষেপ
ভানচয ভি িনযয ভানুলনও মুনিফাদী, নফজ্ঞানভনস্ক  নযনফ নঘতন নাকনযও নননফ কনড লতারায রনেয ২০১৫ ানর
ফাংরায নোচকনতয ানথ মুি নওঙু নফজ্ঞাননপ্রম ভানুল কনড লতানরন এওনট নফজ্ঞান চননপ্রমওযণ ংস্থ্া – নরস্ নাননমন
পয ানমন্স এি এনবামযননভন্ট (ংনেন, ল)। তাাঁনদয ঈনেয র – (ও) ভাচনও ভি যওভ নফজ্ঞান, নফজ্ঞান ,
ধভধান্ধতা, ওুংস্কায, চাতাত - ম্প্রদাম - নরেকত বফলভয, লালণ - ীডণ লথনও ভুি ওযা; (ঔ) নফজ্ঞান ঘঘধা, নুীরন 
কনফলণা এনকনম নননম ঘরা; ক) নফজ্ঞান  প্রমুনিয ুপর গুনরা (অধুননও নঘনওৎা, স্বাস্থ্যওয ঔাদয, ঈন্নত লমাকানমাক ফযফস্থ্া,
আতযানদ) াধাযণ ভানুনলয ওানঙ ুরনব লৌাঁনঙ লদমা; (খ) াধাযণ ভানুনলয থধনননতও ভাননান্নমনন নফজ্ঞান  প্রমুনিনও মুি
ওযায ওাচনও বপূযানিত ওযা; (গ) ভি যওভ প্রানতষ্ঠাননও ধনভধয নফওল্প নননফ 'নফজ্ঞানভনস্ক ভানফধভধ' প্রঘায  প্রায ওযা; এফং
(ঘ) ভানচয প্রনতনট িনয বাযতীম ংনফধান- এ ওনথত (৫২এ ধাযা, এআঘ ঈধাযা) নফজ্ঞাননয লভচাচ (াআনন্টনপও
লটভাযানভন্ট) কঠনন ঈনদ্যাকী মা  এআ ভনভধ নাকনযওনদয লভৌনরও ওতধফয ম্বনন্ধ ফনত ওযা।
নফকত ওনমও ফঙয 'ল' নফজ্ঞান চননপ্রমওযনণয ওানচ নক্রমবানফ ংিণ ওযনঙ। স্কুনরয ঙাত্রঙাত্রীনদয ভনধয নফজ্ঞান 
নযনফ নঘতনতা ফাডাননা 'ল' এয ন্যতভ লখানলত ওভধূনঘ (ভযাননডট)। এআ ঈনেনয নননম ওরওাতা  অনানয লচরাম
লফ নওঙু স্কুনর 'লঅ 'লমাচন ওনযনঙ নফজ্ঞাননবনত্তও ওুযআচ, নফতওধ, তাৎেনণও ফিৃতা, লািায প্রদধনী  ফন অাঁনওা
প্রনতনমানকতায অয। এনদয ভনধয দনেণ ওরওাতায ারতু স্কুর য কারধ, ানরয ভারঞ্চ াআস্কুর, ওাাঁঘযাাডায রাী
অঘামধ দুকধাপ্রন্ন কারধ াআস্কুর, ওাাঁঘযাাডা ঈনদ্বাধনী কারধ াআস্কুর, ঈত্তয ওরওাতায শ্রীযাভওৃষ্ণ াযদা ংখ,  ভননায
এওানডভী ঈনেঔনমাকয। চাতীম নফজ্ঞান নদফ (২৮ল লপব্রুমানয)  নফশ্ব নযনফ নদফ (৫আ চুন) ারননয ভনধয নদনম 'ল'
২০১৫ ার লথনও ভানচয ফধিনয নযনফ  নফজ্ঞান নঘতনতায ওাচ ওযনঙ। লযানভও ওনরচ, লন্ট লচানস্ এম্বুনরন্স, 
ঘাওদ ুযবায ানথ লমৌথবানফ নযনফ নদফ ানরত নমনঙ। প্লানিও দূলনণয নফদ ম্পনওধ চনাধাযণনও মানওফার
ওযনত  প্লানিনওয ফযফানযয নফত্নদ্ধ চনভত কনড তুরনত ্াভফাচায াাঁঘ ভাথায লভানয থবায অনমাচন ওযা ম। ননওটফতধী
ফাচানয প্রঘায ঘারাননা ম। ২০১৭, ২০১৮  ২০১৯ ানর মথাক্রনভ ফেীম নফজ্ঞান নযলদ, লভৌরানা অফুর ওারাভ অচাদ
প্রমুনি নফশ্বনফদযারম  প্রানী  ভৎনফজ্ঞান নফশ্বনফদযারনময ানথ লমৌথবানফ 'ল' চাতীম নফজ্ঞান নদফ ারন ওনয। নফজ্ঞান
নদফন স্কুর, ওনরচ  নফশ্বনফদযারনময ডুমানদয নননম অনমানচত ম নফজ্ঞানীনদয ভুনঔাভুনঔ নুষ্ঠান, ওুযআচ, নফতওধ,  লািায
প্রদধনী প্রনতনমানকতা। নথধ ূফধাঘর লডনবরনভন্ট যানাননমননয নে লমৌথবানফ যণয প্তা ানরত ম। ২০১৮ ানরয ১৪আ
এনপ্রর 'াযাবাযত চননফজ্ঞান লনটমাওধ' এয অহ্বানন নিভফে নফজ্ঞান ভনঞ্চয ঈনদ্যানক লম 'ললাফার ভাঘধ পয ানমন্স' ংকনঠত
ম, 'ল' তানত নক্রমবানফ ংিণ ওনয। নফকত নতন ফঙয মাফত 'ল' লমৌথবানফ ওাাঁঘযাাডা নফজ্ঞান দযফায  লকাারঘন্দ্র
বট্টাঘামধ নফজ্ঞান প্রায নভনতয নে প্রওৃনতনফজ্ঞানী লকাারঘন্দ্র বট্টাঘানমধয চেনদফ ারন ওযনঙ। ফেীম নফজ্ঞান নযলনদয

ঈনদ্যানক অনমানচত অঘামধ নতযন্দ্রনাথ ফুয ১২৫ তভ চেফানলধওী ারনন (দমাত্রা  নফনবন্ন নুষ্ঠানন) 'ল' নক্রমবানফ
ংিণ ওনযনঙ।
'ল' অকাভী নদনন নযনফ ংক্রান্ত (নযনফ দূলণ, কাঙ, নদী, চরাম, ফৃনিয চর ংযেণ), ওৃনল  ঔাদয ংক্রান্ত (বচফ ওৃনল,
ঔাদয লবচার), চনস্বাস্থ্য (ভাফানত লযাক, ানয নফল, প্রাণীফানত ঈঠনত লযাক), াভানচও নফজ্ঞান (ডাআননং প্রথা, ব্লযাও
ভযানচও, ছা-গুননন) নফলনম ওাচ ওযায নযওল্পনা িণ ওনযনঙ।

