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 About NSOU
Netaji Subhas Open University (NSOU), 
a premier State Open University in India, 
is committed to the mission of imparting 
quality education to a vast majority of 
Learners across the State of West Bengal 
and beyond, started its maiden journey in 
July,1998. The priority focus of its pedagogy 
is on the enhancement of the Learners’ 
knowledge in different disciplines in Open 
and Distance Modes of Learning (ODL). It 
was established in fulfilment of the Chief 
Minister’s vision of a State Open University 
of premier status that he articulated in a 
State Function way back in 1997, the year of 
Netaji Subhas Bose’s birth centenary, with a 
desire to hallow it in Netaji’s revered name 
and memory. West Bengal State Assembly’s 

Act-XIX, 1997 was a holistic follow-up to give 
shape to the-then Chief Minister’s vision, 
and NSOU was founded in the house of 
Sarat Chandra Bose’s house in July, 1998. 
University Grants Commission was prompt 
enough to recognize NSOU vide Memo 
No.F.9-2-97, dt.26.08.1998. NSOU came 
under the ambit of Distance Education 
Council’s recognition in April, 2008 vide its 
Memo No.F:DEC/ Recog/2008. As a centre 
of excellence in ODL (Open and Distance 
Learning) mode, NSOU was awarded the 
membership of AIU (Association of India 
Universities), N. Delhi110 002.
 

  About the Centre
The prime objective of CLTCS (Centre for 
Language, Translation & Cultural Studies) 
is the dissemination of the knowledge of 
language as part of cultural studies, as 
language is a powerful tool of the individual’s 
integration with socio-economic hierarchy 
and self-uplift. The introduction of Online 
news writing course is a break away from 
the traditional, long drawn process of 
learning in close-ended syllabi as followed 
by all variants of schooling in our country. 
The open-ended, intensely focussed and 
interactive mode of learning in PCP models 
(Personal Contact Programme) is now 
almost a compulsion of the day. In tune 
with this perception and objective, CLTCS 

provides a motivational frame to induct a 
large cross-section of students and give 
shape to their dreams. This underscores the 
fact that a significant number of students 
in mainstream, conservative academics 
flounders and is left wayside grovelling as 
abjectly unemployable burden. NSOU, its 
University Campus and its Study Centres 
spread-sheeted all-over West Bengal are 
dedicated to subserving the needs of an 
up-and-coming generation of Learners. Its 
outreach now encompasses a wide range 
of disciplines from short-term Certificate 
Courses to Bachelor and Postgraduate 
Programmes, alongside opening up 
avenues to Research fields.

 ক�ার্স রম্পম�্স
বিগর প্রায় নদড় দশক ি্াপী বিবভন্ন গণমাধ্মম 
নে-ধারাবি বিমশষ িনবপ্রয় হময় উমেমে, নসবি 
হল নগাময়ন্া কাবহবন িা বিমিকবিভ বিকশন। 

নি্ামমকশ, নিলুদা, শির, কাকািািু নেমক শুরু 
কমর বমবরন মাবস --- নক ননই নসখামন ? নগাময়ন্া 
কাবহবনর এই িনবপ্রয়রা আি বিমনাদন িগমরর 



গবডি অবরক্রম কমরমে। নস অনুপ্রবিষ্ট হময়মে 
উচ্চরর বশক্ামক্মরেও। বিবভন্ন বিশ্ববিদ্ালময়র 
িাংলা স্ারক ( বসবিবসএস িা চময়স নিসড্  মক্রবিি 
বসমটেমমর বিএসই িা বিবসবলিন নপেবসবিক 
ইমলবটিভ নকামস্) বকংিা স্ারমকাত্তর স্তমরর 
পাে্সূবচমর আি রাই একবি প্রধান অংশ এই 
নগাময়ন্া কাবহবন। 

ির্মান নকামস্ সাবহর্ ও আমিটের বিবভন্ন 
আবগিমক নগাময়ন্াকাবহবন পামের প্রমচষ্টা োকমি। 
অে্াৎ, অপরাধীর অপরাধ-পদ্ধবর এিং নগাময়ন্ার 
অপরাধী বচবনিরকরণ --- শুধু এই নকৌরূহল 
বনরশমনই-নে নগাময়ন্াকাবহবন পাে সমাপ্ত হমর 
পামর না; রারই পেপ্রদশ্ক হমি এই নকাস্। 
নসখামন একবদমক োকমি নগাময়ন্াকাবহবনর 
উৎস, গেন, প্রকারমভদ সংক্রান্ত প্রােবমক 
পবরবচবরপ্রদান। োকমি, নমগন্দ্রনাে গুপ্ত নেমক 
শুরু কমর একামলর নগাময়ন্া বগবন্ন-সহ িাংলা 
নগাময়ন্াকাবহবনর ক্রমবিির্ন রো ভাররীয় 
নগাময়ন্া সাবহমর্র একবি সামবরিক রূপমরখা। 
কীভামি উত্তর-ঔপবনমিবশকরা নগাময়ন্াকাবহবনমক 
প্রভাবির কমরমে — এই নকামস্ নসই আমলাচনার 
সমান্তরামল নদখামনা হমি, অপরাধ কাবহবন-নকবন্দ্রক 
িাংলা ও বহবন্ চলবচ্চরে বনম্ামণর আকবমিক 
উমদ্ামগর নপ্রক্াপমি-োকা বিশ্বায়মনর রািনীবর।

অন্বদমক অপরাধ কাবহবনর মনস্তাব্বিক 
পাে-সম্ািনামক পেশ্ কমর বনি্াবচর-নগাময়ন্া-
কাবহবনমর-উবলিবখর মানিমদমহ বিষ-এর প্রভাি, 
রাসায়বনকভামি করদূর িাস্তিসম্মর --- নসবদমকও 
আমলাকপার করমি এই নকাস্। নগাময়ন্াকাবহবনমর 
কীভামি ইলাম্রেশন ি্িহৃর হয়, কীভামিই-ই িা 
গমড় ওমে নগাময়ন্া কাবহবনবনভ্র একবি রিাবিক 
নমভল; অ্াকামিবমক বশক্ামক্মরে অনামলাবচর 
নসই িক্তমি্র পাশাপাবশই োকমি স্বল্ামলাবচর 
আমরকবি বিষয় --- নগাময়ন্াকাবহবনর অনুিাদ, 
োর ভরমকমন্দ্র োকমি নগাময়ন্াকাবহবন অনুিামদর 
সময় নকান্  মকান্  বিষময়র প্রবর অনুিাদকমক 
সমচরন োকমর হয়, অনূবদর নগাময়ন্াকাবহবন 
পামের নক্মরে পােক বেক কী আশা কমরন এিং 
িাংলা নেমক ইংবরবি ও ইংবরবি নেমক িাংলায় 
নদবশ-বিমদবশ বিবভন্ন নগাময়ন্াকাবহবন অনুিামদর 
সময় নসগুবল করদূর মূল নিক্সট্ -এর রসাস্বাদী 
হময় ওমে। 

পাে্সূবচমর উবলিবখর বিষয়গুবল বনময় 
আমলাচনা করমিন বিষয়-বভবত্তক বিমশষজ্ঞ 
ি্বক্তিগ্। োকমিন মনস্ত্বিবিদ, রসায়নবিদ, 
অনুিাদক, বচরেবশল্ী প্রমুখ।

 পাঠক্রমের উমদেশ্য
ির্মান পােক্রমমর মূল উমদেশ্ মানিবিদ্া ও 
সমািবিদ্ায় স্ারক ও স্ারমকাত্তর স্তমর পােরর 
বশক্ােথীমদর নকামনা একবি আখ্ানমূলক নিক্সি িা 
কাবহবন-পামের সম্াি্ বদকগুবল সম্পমকটে সমচরন 
কমর নরালা। নগাময়ন্াকাবহবন নসই পামের একবি 
মাধ্মমারে। সাবহর্পাে মামনই-নে আমিগ-গদ্ গদ 
ভািাস্বাদন নয়, নকামনা একবি নিক্সট্ -এর সমগি-নে 
অগিাগিীভামিই িবড়ময় োমক নানাবিধ বিষয় --- 

নসই বিষয়গুবলমক কীভামি বচমন বনমর হয়, কীভামি 
দীবক্র হমর হয় সাবহর্পামে, এই পােক্রম রার-
ই একবি নমুনামারে। নকামস্ অংশরিহণকারী নকামনা 
একিন বশক্ােথী-ও েবদ এই পােক্রম-নেমক-প্রাপ্ত 
জ্ঞামনর প্রময়ামগ সাবহর্পামের আনন্লামভর 
পাশাপাবশ সাবহর্ সমামলাচনায় ব্ররী হন, নসবিই 
এই নকামস্র একমারে প্রাবপ্ত।



ন্যূনতম য�োগযূতো
মানিবিদ্া (বহউম্াবনবিস) ও সমািবিদ্ার 
(নসাস্াল সাময়মসেস)-এর নে-নকামনা শাখায় 
স্ারক ও স্ারমকাত্তর স্তমর পােরর োরেোরেী 
অেিা এই বিষময় আরিহী নে-নকামনা ি্বক্ত।

নকামস্ অংশরিহমণর প্রবক্রয়া – নকিলমারে বনবদ্ষ্ট 
বলমকে বলিক কমর বনিন্ীকরণ বনদশ্ পূরণ করমর 
হমি এিং নকাস্-বি অনলাইন প্রদান করার 
সামপমক্ ভবর্ হওয়া োমি।

প্রয়োজনী়তো
িাংলা ভাষায় দক্রা।

শিক্ষণ পদ্ধশত
নকিলমারে অনলাইন (জুম লি্ািিম্)

পোঠযূস্চী
মডিউল ১ : তযাম্বিক পমরসর

একক – ১ : নগাময়ন্াকাবহবন রো অপরাধ 
কাবহবনর সাধারণ পবরবচবর

একক – ২ : িাংলা রো ভাররীয়  
নগাময়ন্াকাবহবন

একক – ৩ : নগাময়ন্াকাবহবনর অনুিাদ
একক – ৪ : অপরামধর মনস্ত্বি

মডিউল ২ : সযামিমত্ক প্রয়�যাগ পমরসর
একক – ১ : গণমাধ্মম নগাময়ন্াকাবহবন 
একক – ২ : িাস্তি – অিাস্তমির সীমামরখায় 

নগাময়ন্াকাবহবন পাে
একক – ৩ : নগাময়ন্াকাবহবনমর েবি,  

েবিমর নগাময়ন্াকাবহবন
একক – ৪ : বনবদ্ষ্ট নগাময়ন্াকাবহবনর 

নিক্সিবভবত্তক অনুপুঙ্খ পাে

য�োযসসের যম়োদ
আট সপ্যাি (১৬ মদন)

শিক্ষণ পদ্ধশত
অনলাইন (Zoom Platform)

শিক্ষণ ভোষোমোধযূম
িাংলা

ক্োযসর সম় সপ্তামহ ২ বদন
শবনিার: সমন্ ৫:৩০ - ৭:৩০
এিং রবিিার: সকাল ১১িা - দুপুর ১িা

যরজজয্রেিন জি 
৭৫০ িাকা (করমূল্সহ)

ম্লযূো়ন ও িংসোপত্র প্রদোন 
সািমল্র সমগি নকাস্/পােক্রম সম্পূণ্ করার 
িন্ বনিন্ীকৃর বশক্ােথীর পমক্ অন্তর আবশ 
শরাংশ লিামস উপবথির োকা িাধ্রামূলক। 

অন্তি্রথী মূল্ায়ন নশমষ সকল সিল বশক্ােথীমদর 
ই-সাবিটেবিমকি প্রদান করা হমি।

Registration & admission open: 20th December, 2021
Last date of admission by online payment: 12th January, 2022

Commencement of online class:  15th January, 2022


