নফজ্ঞান চননপ্র ওযণ এফং ম্প্রাযনণয ঈনেনয ফাংরাবালা ভৎ প্রনতারন নফজ্ঞান  লনানফরচ ী
চীনফফজ্ঞানী নফল ও প্রফন্ধ যঘনা –
এওনট ননচস্ব অন্তনযও প্র া
ুব্রত লখাল
ুব্রত লখাল ২০০৩ ানর পনরত চরচ প্রাণী প্রনতারন নফলনম লবাার ফযওতুো নফশ্বনফদযারম লথনও স্নাতনওাত্তনয প্রথভ নফবানক
প্রথভ স্থ্ান চধন ওনযন। এযয নিভফে প্রাণী  ভৎনফজ্ঞান নফশ্বনফদযারম, লওন্দ্রীম ন্তনদধীম ভৎ কনফলণা প্রনতষ্ঠান,
এফং লওন্দ্রীম নভঠাচর ভৎ প্রনতারন কনফলণা প্রনতষ্ঠানন কনফলণা প্রওনল্প কনফলও নননফ মুি নঙনরন। ঈৎওৃিতভ নফশ্বনফদযারনম
স্নাতনওাত্তয ভৎনফজ্ঞান নফবানক স্থ্ামী প্রবালও নদ ওাচ ওযায য ২০১৩ ানর যাচয ভৎ দপ্তনয নপাযী নপল্ড যানটযান্ট
নদ ননমুি ন, ফতধভানন দনেণ ২৪ যকনা লচরায ভৎ ম্প্রাযণ অনধওানযও নদ যনমনঙন।

সারসংক্ষেপ
াম্প্রনতওওানর কনফলনা প্রনতষ্ঠানন ভৎনফজ্ঞানীনদয দ্বাযা ঈদ্ভানফত নতুন প্রমুনি লমভন থধনননতও গুত্বপূ ম্পন্ন ন্তনদধীম ভাঙ
(লবটনও, লফামার, নঘতর)-এয প্রননানদত প্রচনন  রাবধাদাগুনরয প্রনতারন দ্ধনত- এয ঈয এফং নওঙু প্রকনতীর 
নবজ্ঞতাপ্রাপ্ত ভৎঘালী তানদয ঐনতনিও জ্ঞান বািায, লওৌর  নফজ্ঞাননও ফরম্বন ওনয লওভন দ্ধনতনত ুওনু য ঈনেনঔত 
নযানয ভাঙ লভৌযরা, যুাঁনট, াযনর, ননে প্রনতারন ওনয ফাচাযচাত ফস্থ্াম ঈন্নীত ওযনঙন, নফনবন্ন ভনম লরঔও াঁনানদয নে
ওনথাওথন ওনয লম নবজ্ঞতা চধন ওনযনঙন, লনট ফণধনা ওনয লরঔও ফাংরা বালাম প্রফন্ধ যঘনা ওনযনঙন। কত অনঠনযা ফঙয
ধনয ন্তনদধীম ভৎ প্রনতারননফজ্ঞান, প্রকনতীর ভৎঘালীয নত াোৎওায, ভানঙয লযাক দূযীওযনণ ভৎঘালীদ্বাযা ঈদ্ভানফত
ওামধওযী প্রমুনি, িাভীণ অথধ-াভানচও ফস্থ্ায ঈন্ননতওযনণ ভাঙ ঘাল, নভনথয চীফনফজ্ঞাননয ঈয নতুন কনফলণাম পর, নফনি
প্রমাত ভৎযচীফীনদয ওথা, লদীম রুপ্তপ্রাম ভানঙনদয ংযেণ, ভানঙয স্বাস্থ্য নযঘমধা  লযাক ননমন্ত্রনণয ঔুাঁনটনানট নফলম, ভাঙ ঘানল
ঐনতনিও প্রামুনিও জ্ঞানবাণ্ডানযয প্রনমাক, আনর ভানঙয ংযেণ ফযফস্থ্ানা, তযাধুননও দ্ধনতনত ফাকদা নঘংনড ঘানলয ওুপ্রবাফ,
ুংনরে নফনি নতরানমায ফীচ ঈৎাদন  প্রনতারন“এভন নফনবন্ন নফলনম নফজ্ঞানও টুট লযনঔ াধাযণ ভানুনলয ওানঙ লফাধকভয 
িণনমাকয লরঔনওয প্রফন্ধগুনর ফওমনট প্রনতনষ্ঠত ফাংরা নফজ্ঞান নত্রওাম ওঔননা না ওঔননা প্রওানত নমনঙ। দনেণ ২৪ যকনা 
দনেণ নদনাচুয লচরায এওানধও ব্লনও ব্লও িনয  িাভঞ্চানমত িনয ভৎঘাল প্রনেণ ওামধক্রনভ নেও নননফ ংিণ ওযায
ভম স্বযনঘত ঈনেঔনমাকয ২-৩ নট প্রফনন্ধয নুনরন ননচ প্রনঘিাম প্রাম প্রনতযওফাযআ বতনয ওনয নননম প্রনেণ ওনে অিী
প্রনেণাথধী ভৎঘালীনদয ানত তুনর লদমা নমনঙ। এনত রেনীমবানফ প্রনেণাথধীযা নুপ্রানণত নম ফানড নপনয নননচযা নডনঙন,
প্রনতনফী ভৎঘালীনদয তা ডনত নদনমনঙন, নননওআ অফায লগুনরয নুনরন বতনয ওনয লযনঔনঙন নননচয চনয। দুআনট ুনিওা
'ওনমওচন নফশ্বফনযণয অণনফও চীফনফজ্ঞানী  তাাঁনদয ফদান' এফং নফং তােীয লনানফরচমী ভনরা চীফনফজ্ঞানীনদয ওথা', লফ
ওনমওচননয লনানফরচমী নঘনওৎানফজ্ঞানী  অণনফও চীফনফজ্ঞানী, ওনঠন নযনস্থ্নতনত াঁনানদয ফড নম ঠা, কনফলণায ওথা এফং
াভনিও বানফ নফজ্ঞাননয িকনতনত াঁনানদয ঈনেঔনমাকয ফদাননয ওথা প্রাঞ্জর বানফ ফণধনা ওনয ফাংরাবালাম অরাদা অরাদা
বানফ প্রফন্ধ যঘনা ওনযনঙন লরঔও, মা প্রওানত নমনঙ। লরঔনওয এআ প্রমা াধাযণ ভানুনলয ভনধয অধুননও চীফনফজ্ঞান
চননপ্রমওযনণ এফং িাভফাংরাম ভৎ প্রনতারননয ম্প্রাযণ  ফযাওতা ফৃনদ্ধনত নওঙুটা নর াাময ওযনফ, নতুনতয নুপ্রানণত
ভৎঘালীনদয ফরম্বন ওযনত ঈৎানত ওযনফ।

