ফাংরা বালাম নফজ্ঞান-লমাকানমাক, চননপ্রমওযণ  ম্প্রাযণ ॥ অকাভী থ
ুব্রত নফশ্বা, নফজ্ঞানওভধী,ানন্তুয ান ন্স ক্লাফ
লরঔও ঙাত্রচীফন লথনও নফজ্ঞান অনিারনন মুি ন নেন৷ ওরযাণী নফশ্বনফদযারন োয ভ কনে লতানরন ান ন্স লপাযাভ৷
এযয ানন্তুয ান ন্স ক্লানফয নফজ্ঞানওভধী নননফ ফাকানওাটা,ুওুযবযাট নফনযাধী অনিারনন লমাক লদন৷ নফদ্বীন থাওাওারীন
নযনফ ংকঠন 'েন' কনে লতানরন৷ তভরুনও ুষ্পনপ্রনভওবায লনঘাযিানড আঈনননটয নে দীখধওার মুি নঙনরন৷ ওুংস্কায
নফনযানধতা,লচযানতল এয নফনে লচযানতনফধজ্ঞাননয প্রঘায, নফদযারন য ঙাত্রঙাত্রী  াধাযনণয ভনধয নফজ্ঞানচননপ্র ওযনণ দীখধ ঘাযদও
ধনয নক্র যন নঙন৷ নফজ্ঞান নফল ও কল্প, ওনফতায লরঔও নননফ এফং নফজ্ঞাননত্রওা ফুচওরভ-এয ম্পাদওরূন ফতধভানন
চননপ্র ৷ ানন্তুনযয ৪২নট কণংকঠননয লমৌথ ভঞ্চ নযনফ বাফনা ভনঞ্চয বানত নতনন৷

সংক্ষেপ্তসার
১॥ নফজ্ঞান চননপ্রমওযণ  ম্প্রাযনণ নফজ্ঞান প্রনতষ্ঠান ভূনয বূনভওা ॥ চীফন  চকৎ ম্পনওধ নফজ্ঞানম্মত দৃনিবনে কনড
তুরনত এফং ফযনিকত  াভানচও চীফনন তায প্রনতপরন খটানত নফজ্ঞান প্রনতষ্ঠানভূনয গুত্বপূ নযীভ৷ নো প্রনতষ্ঠান ঙাডা
নফজ্ঞান ক্লাফ,প্রওৃনতফাদী ংকঠন, নফজ্ঞাননয লৌনঔন লওন্দ্র ফা নফ লন্টায, জ্ঞান-নফজ্ঞাননয িন্থাকায, ংফাদত্র আতযানদ নফজ্ঞাননয
প্রঘায  প্রানয নফনল বূনভওা ারন ওনয থানও৷ ভি প্রনক্রমায ভনধযআ ওামধওাযণ ম্বন্ধ অনঙ এআ মুনিননবধয নফজ্ঞানননষ্ঠ
দৃনিবনে ফযনি ভানুনল ঞ্চানযত ওযনত - ওুংস্কায নফনযানধতা,ন্ধনফশ্বা  ভ্রান্ত ধাযণা ননযন এওনট চত্নয নফলম৷ অওলধণীম 
চ দ্ধনতয ভাধযনভ এআ ওাচ ওযনত নফজ্ঞান প্রনতষ্ঠানভূনয অনযা ংঔযা  নক্রমতা ফৃনদ্ধ চত্নয৷ তনফআ ৃচনীর
নফজ্ঞানভাননয প্রানপ্ত ম্ভফ নফ৷
২॥ ফাংরা বালাম নফজ্ঞান-লমাকানমানক ভুদ্রণ এফং বফদুযনতন ভাধযনভয বূনভওা ॥ ১৮১৮ ানর নদকদধন নত্রওা ফাংরা বালাম প্রথভ
নফজ্ঞান নফলমও ননফন্ধনট প্রওানত ম৷ নফচাকযনণয মুনক েম ওুভায দত্ত, যানভন্দ্রুিয নত্রনফদী, প্রপুে ঘন্দ্র যাম, চকদীঘন্দ্র
ফু, চকদানি যাম,নতযন্দ্রনাথ ফু নফজ্ঞান চননপ্রমওযনণ ভুদ্রণভাধযনভ নক্রম নঙনরন৷ ১৮১৭ ানরয লভ ভান ফনকভঘন্দ্র যনঘত
নফজ্ঞানযয িন্থনট ফাংরা বালাম প্রওানত প্রথভ নফজ্ঞান িন্থ৷ নফজ্ঞান নফলমও ত্র-নত্রওা  ুিওানদ নফজ্ঞান লমাকানমাক কনড
তুরনত ফধদাআ ঈনেঔনমাকয বূনভওা নননম ঘনরনঙ৷ ফতধভানন ঈৎ ভানুল,জ্ঞান-নফজ্ঞান, নফজ্ঞান নিলও,ফুচ ওরভ- এয ভনতা
নফজ্ঞান নত্রওা ভূ ননযর প্র াী৷ বফদুযনতন ভাধযভ লমভন লযনড,নটনব নমফাআট, আ-লভর আতযানদ ভাধযনভ জ্ঞান-নফজ্ঞাননয
অদান-প্রদাননয নভত ম্ভাফনায নং দুমায ঈনোনঘত নে৷
৩॥ ফাংরাবালা নফজ্ঞান চননপ্র ওযণ—অকাভী থ ॥ নফজ্ঞান প্রঘাযও ংকঠন গুনরয ভনধয লমাকানমাক প্রনতষ্ঠায ভাধযনভ অকাভী
নফজ্ঞান প্রানযয থ ওুুভািীণধ নম ঈঠনত ানয৷ ফতধভানন যাচয যওায নযঘানরত নফজ্ঞাননভরা নফজ্ঞান ক্লাফ ভূনয
ংিনণয নফবাকনট তুনর লদমা নমনঙ৷ নফদযারন যওানয নফজ্ঞান ংকঠন ভূনয নফজ্ঞান প্রঘায যওানযবানফ নুনভাদনপ্রাপ্ত
নম, তফু স্থ্ানীম লেনত্র নফদযারম ওতৃ
ধ ে এফং নেওফকধ এওনমানক ওানচয গুত্বপূ ঈরনি ওনয নফজ্ঞান প্রানযয ওাচ ওনয
ঘনরনঙন৷ ঙাত্র-ঙাত্রী  াধাযনণয ভনধয নুনন্ধৎা  তায ননযন এফং ৃচনীর নফজ্ঞানভাননয ঈনেল খটানত িাভ- নযয
ফুননমাদী িনয নভনরনভন ওাচ ওযনত নফ৷ প্রনতষ্ঠান,ভুদ্রণভাধযভ এফং বফদুযনতন ভাধযনভয নত্রনফণী েভআ অকাভী থ৷
৪॥ াভানচও ভাধযনভয ভাধযনভ নফজ্ঞান-চননপ্র ওযণ ॥ ফতধভানন অধুননও ভানুল তায ভনময ননওটাআ াভানচও লমাকানমানকয
ভাধযভগুনরানত ফযম ওনয থানওন৷ লপফুও, লামাটযা, আনিািাভ, আঈনটঈফ, টুআটায, নমফাআট আতযানদ লমাকানমানকয নতুন
নতুন নদকন্ত ঈনোনঘত নে৷ লাযার নভনডমা ফা াভানচও ভাধযনভয লেনত্র নফজ্ঞাননয জ্ঞান, ওনফতা,কল্প, নফজ্ঞান- নুষ্ঠান ফা
অনিারননয ংফাদ এআফ ভাধযনভ নদওনদকনন্ত ঙনডনম ডনত ভম লনম না৷ এয পনর লমভন াধাযণ জ্ঞান চধন ওযা,
ভ্রান্তধাযণা ননযন ওযা লমভন ম্ভফ, লতভন নফজ্ঞান প্রানয  ভ্রান্তধাযণা প্রঘানয এআ ভাধযনভয বূনভওা অনঙ৷ নফজ্ঞান,

নফজ্ঞান  বুরফযাঔযা আতযানদ লথনও ভুি নম চনভানন মানত নফজ্ঞাননফাধ কনড ঈঠনত ানয লফযাানয নফজ্ঞানওভধীনদয এআ
নভনডমাম অনযা মত্নীর মা ঈনঘত৷
৫॥ ভানচয াভনিও ঈন্ননত নফধানন নফজ্ঞান লমাকানমানকয বূনভওা ॥ চনংঔযায ভযা, নো,স্বাস্থ্য,নযনফ দূলণ,ঔানদয
লবচার, ঘানল ওীটনাও  যাামননও ায প্রনমাক এয ভনতা ফযানধ াভানচও চীফননও নফমধি ওনয তুনরনঙ৷ এয লথনও ভুনিয
এওভাত্র ঈাম কণচাকযণ৷ লটওআ ঈন্নমননয চনয ঘাআ নফজ্ঞানফাদী দৃনিবনেয ননভধাণ৷ নশুওার লথনও নযনফভনস্কতা,
মুনিীরতা এফং ৃনিীরতায নো লনর তনফআ ভাচ ওুংস্কাযভুি  প্রকনতীর নম ঈঠনত াযনফ৷ অনযা লফী নফজ্ঞানলমাকানমাকআ ভানুলনও ন্ধনফশ্বা  ওুংস্কাযভুি ভন এফং নযনফযোওাযী ঈন্নমনন ঈন্নীত চীফন নদনত ানয৷ ভানচয াভনিও
 প্রওৃত ঈন্ননত নফধানন তাআ নফজ্ঞাননও চীফননয েীবূত ওযাআ নফজ্ঞান-লমাকানমাক স্থ্াননয এওভাত্র ঈনেয মা ঈনঘত৷

