ভাতৃবালা নফজ্ঞান প্রানয ফেী নফজ্ঞান নযলনদয বূনভওা
তননভান ঘক্রফতধী
লরঔও ওভধচীফনন যওানয ওনরনচ ধযানা  যাচয যওানযয ঈচ্চনো দপ্তনযয নধওতধায দান বপূ াভনরনঙন। ফেী নফজ্ঞান
নযলনদয ওামধওযী নভনতয দয  প্রওানা ঈনভনতয অহ্বা ও। জ্ঞান  নফজ্ঞান নত্রওায ম্পাদওভিরীয নযতভ দয।
তাাঁয ম্পাদনা এফঙয নযলনদয েনথনও 'নতযন্দ্রনাথ ফু চীফন  ওৃনত' ফআনট প্রওানত ন নঙ। নফনবন্ন ত্রনত্রওা
ফাংরাবালা লরঔনওয চননপ্র প্রফন্ধ প্রওা ন থানও।

সারসংক্ষেপ
স্বাধীনতায ফযফনত নয নফজ্ঞানাঘামধ নতযন্দ্রনাথ ফু  তাাঁয নমাকী ফহু নফজ্ঞানুযাকী ফযনি ভনন ওনযনঙনরন লম াধাযণ
ভানুনলয ধভধান্ধতা  ওুংস্কায দূয ওনয তাাঁনদয ভনধয নফজ্ঞান লঘতনা চািত ওযা, বফজ্ঞাননও বাফধাযায নফিায এফং ভানচয
ওরযানণ নফজ্ঞাননয প্রন াক ুনননিত ওযায চনয তাাঁনদয এওটা দান বপূ অনঙ। 1947-এয 18 নক্টাফয তানযনঔ ওরওাতায নফজ্ঞান
ওনরনচ নুনষ্ঠত এওনট বা নদ্ধান্ত  ভাতৃবালা নফজ্ঞান প্রঘায  প্রানযয চনয এওনট প্রনতষ্ঠান স্থ্ানা ওযা নফ এফং তায
নাভ নফ ফেী নফজ্ঞান নযলদ। নযঘারওভিরীয বানত ন নতযন্দ্রনাথ ফু। 1948-এয 25 চানু ানয যাভনভান রাআনব্রনয
নর প্রা ঘাযনাচন জ্ঞানীগুণী ফযনিয ঈনস্থ্নতনত ফেী নফজ্ঞান নযলনদয মাত্রা শুত্  । এআ নুষ্ঠাননআ নযলনদয ভুঔত্র 'জ্ঞান
 নফজ্ঞান'-এয প্রথভ ংঔযানট প্রওানত  ।
জ্ঞান  নফজ্ঞাননয প্রথভ ংঔযা নফনবন্ন যঘনায নফল নঙর নফজ্ঞান চননপ্র ওযণ, ফাংরা বফজ্ঞাননও নযবালা  নফজ্ঞান নযলনদয
অদধ  ঈনেয। 1948-এয চুন ংঔযা লথনও নওনাযনদয চনয অরাদা এওটা নফবাক 'লঙাটনদয াতা' ঘারু  । ঈনেয নঙর
নওনাযনদয ওানঙ নফজ্ঞাননয অওলধনী নদওগুনর তুনর ধযায ানথ ানথ তানদয ভাতৃবালা নফজ্ঞান যঘনা ঈৎানত ওযা। 1966
ানর নক্টাফয ভান প্রওানত জ্ঞান  নফজ্ঞাননয প্রথভ াযদী া ংঔযানটয প্রেদ নফনা ানযশ্রনভনও এাঁনও লদন তযনচত যা । প্রনত
ফঙয নফনি নফজ্ঞানী  গুণীচননয লরঔা ভৃদ্ধ ন জ্ঞান  নফজ্ঞাননয এওনট নফনল ংঔযা প্রওানত  । কত ফঙয (2018) লভ
ভানয ংঔযানট নফজ্ঞানাঘানমধয 125- তভ চেফলধ ঈরনেয নতযন্দ্রনাথ ফু ংঔযা নননফ প্রওানত ন নঙ। কত তােীয অনয
দও লথনও জ্ঞান  নফজ্ঞান নত্রওায ণুনপ্রযণা ফাংরা বালা লফ ওন ওনট নফজ্ঞান নত্রওা প্রওানত নত লদঔা লকনঙ। ফাংরা
লদন এয প্রবাফ রেণী ।
নযলনদয িন্থাকানয ফাংরা বালা নফজ্ঞান ংক্রান্ত ফহু ভূরযফান  দুষ্প্রায ফআ অনঙ। লফ নওঙু আংযানচ  ফাংরা নফজ্ঞান নত্রওা
যাঔা  । নতযন্দ্রনানথয স্মৃনতনত প্রনতনষ্ঠত ংিারা তাাঁয ফযফহৃত ফহু নচননত্র যাঔা অনঙ।
প্রনত আংযানচ ভানয নদ্বতী ননফায নফীন  প্রফীন লরঔওনদয ননন নযলদ বফনন 'জ্ঞান  নফজ্ঞাননয অয' ফন। 1948 ার
লথনওআ নযলদ প্রনত ফঙয চননপ্র নফজ্ঞাননয নফনবন্ন নফল ননন নন নভত ফআ প্রওা ওনয ঘনরনঙ।
নফনল নফনল ভাচাকনতও খটনা লমভন- ূণধিা ূমধ িণ (1995), লর ফ ধূভনওতু (1997) আতযানদ মধনফেনণয চনয নযলদ
নফনল ফযফস্থ্া ওনয থানও। প্রনত ফঙয নযলদ ননওগুনর স্মৃনত ফিৃতা  স্মৃনত ুযস্কানযয ফযফস্থ্া ওনয থানও। ানন্ত  ঈন্ন ন
ম্পনওধত কনফলনায চনয প্রনত ফঙয এওচন কনফলওনও ফৃনত্ত লদ া  ।
2018 ারনট নঙর অঘামধ নতযন্দ্রনাথ ফুয 125 তভ চেফলধ। এআ ঈরনেয নযলদ নতযন্দ্রনানথয বফজ্ঞাননও ফদান, নফজ্ঞান

লঘতনা  নফজ্ঞান চননপ্র ওযনণ তাাঁয াভানয বূনভওা চনাধাযণ নফনলত স্কুর ওনরনচয ঙাত্রঙাত্রীনদয ওানঙ লৌাঁনঙ লদফায প্র া
িণ ওনয।
অঘামধ নতযন্দ্রনাথ ফু প্রনতনষ্ঠত ফেী নফজ্ঞান নযলদ ভাতৃবালা নফজ্ঞান ঘঘধায নথওৃৎ স্বরূ। চনভানন নফজ্ঞাননঘতনা প্রানযয
ওানচ এআ প্রনতষ্ঠাননট এওনট ঈজ্জ্বর বূনভওা ারন ওনয ঘনরনঙ।

