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ার্টিন  ভুর্িমুদ্ধ র্ফলয়ক গবফলণা প্রকল্প 
সন্টায পয রযাঙু্গবয়জ, ট্রান্সবরন  এন্ড কারচাযার স্টার্ডজ 

সনতার্জ ুবাল ভুি র্ফশ্বর্ফদযারয়, করকাতা 
 

আংর্র র্ডর্র্িন, খুরনা র্ফশ্বর্ফদযারয়, খুরনা, ফাংরাবদ 
 

অন্তজিার্তক অবরাচনাচক্র  কভিারা -১ 
র্ফলয়ঃ ার্টিন  ভুর্িমুবদ্ধয সৃ্মর্তঃ স্মযণ  র্ফস্মযণ 

১৩-১৪-আ জানুয়ার্য, ২০১৮ 
 

 ার্টিন  ভুর্িমুদ্ধ র্ফলয়ক এভন র্বনফ গবফলণা প্রকবল্প অনাবক স্বাগত জানাআ। এআ 
গবফলণা প্রকল্প একর্ট গণ গবফলণা প্রকল্প র্ববফ র্যকর্ল্পত। মাবক ফরা সমবত াবয 
‚র্ল স  র্যাচি প্রবজক্ট‛। মথাথি বথিআ গবফলণায সেবে উনু্মি র্যয ততর্য কযায রবেয 
এভন র্যকল্পনা। ভুি র্ফশ্বর্ফদযারবয়য প্রার্যত র্ো র্যবয এআ প্রকবল্পয র্ফস্তায। বাযত-
ফাংরাবদবয দুর্ট র্ফশ্বর্ফদযারবয়য সমৌথ উবদযাগ এআ প্রকল্পবক ফাস্তফার্য়ত কযবত প্রর্তশ্রুর্তফদ্ধ। 
প্রথভ মিাবয় প্রায় এক ফছয সভয়াবদ এআ প্রকবল্পয ভাধযবভ ার্টিন  ভুর্িমুদ্ধ-র্ফলয়ক 
ফযর্িগত সৃ্মর্ত, স্মাযক  ার্বতযয উাদান ংগ্র  তায ংযেবণয র্যকল্পনা র্ফলবয় 
অরা-অবরাচনা চরবফ। ভুি র্ফশ্বর্ফদযারবয়য র্যবয এআ গবফলণা প্রকল্প ুর্নর্দিষ্ট যীর্ত  
র্যকল্পনা নুু্মায়ী ভাবজয ফিস্তবযয অগ্রী ছােছােী, গবফলক, র্েক  াধাযণ ভানুল 
এআ প্রকবল্প ং র্নবত াবযন। প্রকল্পর্ট র্ফদযায়তর্নক ফৃবেয ফাআবয এআফ স্বয, সৃ্মর্ত  
দৃর্ষ্টবর্ঙ্গবক তুবর ধযবত প্রর্তশ্রুর্তফদ্ধ। প্রকবল্পয র্যকর্ল্পত প্রথভ অবরাচনাচক্র  কভিারা 
অবয়ার্জত বে করকাতায ল্টবরবক ফর্িত র্ফশ্বর্ফদযারবয়য ভূর বফবন। বযযগুর্র 
র্নর্দিষ্ট ভবয় সঘালণা কযা বফ।  প্রকল্পর্ট ম্পবকি র্ফস্তার্যত ায়া মাবফ বয়ফাআবট 
www.cltcsnsou.in 

র্ফলয়র্বর্েক প্রস্তাফনাঃ 

ার্টিন সৃ্মর্ত  ার্তয র্ফলয়ক সমৌথ গবফলণা প্রকবল্পয প্রথভ অবরাচনাচক্র  কভিারা 
অগাভী ১৩  ১৪-আ জানুয়ার্য করকাতায় নুর্িত বফ। অবরাচনাচক্র  কভিারার্ট ার্টিন 
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সৃ্মর্তয সপ্রর্েত  র্যয র্ফলবয় অবরাকাত কযবফ। ফাংরা-ার্টিন এয ঐর্তার্কতা  
তৎযফতিী র্ফর্বন্ন ঘটনাক্রবভয গুরুত্ব অবরাচনায ভবধয অবফ। বাযতীয় উভাবদব 
ভানফর্ফদযা চচিায একর্ট গুরুত্বূণি র্দক র্ববফ ার্টিন কীবাবফ দীঘিবভয়াদী র্যবয প্রবাফ 
র্ফস্তায কবযবছ এফং ফাংরা  আংযার্জ সরখার্রর্খয জগবত জায়গা র্নবয়বছ সফ র্ফলবয় 
অরা-অবরাচনা উক্রভর্ণকা র্ববফ এখাবন উত্থার্ত বফ। 

 সমৌথ উবদযাবগয এআ গবফলণা প্রকল্পর্টয একর্ট গুরুত্বূণি র্দক ’র ার্টিন সৃ্মর্ত  ফযর্িক 
র্যবয ার্টিন-সরখার্রর্খ ংগ্র কযা। ুর্নর্দিষ্ট  র্চর্িত র্যবয এআ কাজ কযা বফ—
র্ফবার্জত জাতীয় ীভাবন্তয দু’াব। অগ্রী গবফলকযা এআ ংগ্র  ংযেবণয প্রাথর্ভক 
বফিয কাজ কযবফন। অবরাচনাচক্রর্টয ভাধযবভ র্িভফবঙ্গয র্নফন্ধীকৃত  র্নফিার্চত র্ফর্বন্ন 
গবফলবকয াভবন এআ প্রকল্প তুবর ধযবফ তায প্রতযাা  কাবজয র্যকল্পনা। 

 ফযর্িক নুবূর্ত  র্বজ্ঞতায ংযেবণয দ্ধর্ত সকাবনা র্চযাচর্যত দ্ধর্তবত মূ্পণি কযা 
এখাবন র্বপ্রায় নয়। আর্তা  ভাজর্ফজ্ঞাবনয র্ফর্বন্ন র্ফবল দ্ধর্ত-প্রকযবণয অরা-
অবরাচনা সানা  সফাধগভযতায ভবধয অনা গবফলকবদয র্নজস্ব দার্য়ত্ব। মর্দ এআ প্রকল্প 
ভাজতার্ত্বক র্ফবেলবণয গুরুদার্য়ত্ব র্নবয় র্যকর্ল্পত নয়, ফযং এখাবন ঐর্তার্ক ঘটনায 
ফযর্িক ফয়ান, তায গল্প-ফয়ান (নযাবযর্টব), ার্বতযয াযাবনা ফয়ান, ডাবয়র্য, বফিার্য সৃ্মর্তয 
কথয ফয়াবনয (memory speech) য দাাঁর্িবয় দুআ যাবেয ফাংরা  ফাঙার্রয ার্তযবক 
সদখবত চায়াআ এখাবন রেয। ফযর্িগত ফয়াবন নীযফতা (silence)য ভাবজাক-এয অগ্র 
থাকবফ। উঠবফ র্যর্চর্ত োয(Identity) প্রশ্ন, সদ-ীভান্ত আতযার্দয সৃ্মর্তবালয, সকভন 
‘াযাবনা সদ’ (Lost Home) সৃ্মর্তয ভবধয জায়ভান –স ফ আর্ঙ্গত, আাযা।  

 উেয প্রজবন্ময দৃর্ষ্টবত ার্টিন ফাস্তফতা সকভন? কীবাবফ ’৪৭  ’৭১ এয ঐর্তার্ক ফাস্তফ 
অজ অথি-াভার্জক র্যবয জায়গা কবয র্নবয়বছ, জন্ম র্দবয়বছ র্ফর্ফধ জর্টরতায--সফ 
র্নবয় এআ প্রকল্প অগ্রী। উেয প্রজবন্ময সচাবখ ার্টিন  তায যর্চত ার্বতয কীবাবফ সআ 

ার্টিবনয অফ র্পবয অবছ তা র্নবয় অবরাচনায মবথষ্ট প্রবয়াজন যবয়বছ।  

 ার্টিবনয প্রতযে র্বজ্ঞতা, উদ্বাস্তু অগভন  উদ্বাবনয আর্তফৃে ফহুভার্েক। এবফয 
ডকুবভবন্টবনয সকাবনা সল সনআ। এআ ডকুবভবন্টবনয কাবজ নতুন ভাো মুি কবযবছ 
ার্টিন র্বজ্ঞতায সৃ্মর্ত-ংযেণ। র্ফবলত নবয়য দবকয ভাঝাভার্ঝ সথবক এআ র্ফলয়র্ট 
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র্নবয় গবফলক  অগ্রীভবর নতুন কবয নািাচািা শুরু য়। বাযতফবলি স্বাধীনতায ঞ্চা 
ফছয ূর্তি উরবেয ার্টিবনয র্ফধ্বংী তীত নতুন কবয াভবন অনায সপ্রোট ততর্য 
য়। তাযয দুর্ট দবক এআ ফযর্িক সৃ্মর্ত (Personal memory) ংগৃর্ত বয়বছ 
নানাবাবফ, র্ডর্জটযাল  ংযেণ, াোৎকাবযয নুর্রর্ প্রকা, ফযর্িগত সৃ্মর্তভূরক সরখার্রর্খয 
একর্ট র্যয দুআ ফাংরাবতআ ততর্য বয়বছ। ািাবতযয র্ফর্বন্ন র্ফশ্বর্ফদযারয় গুর্রয ‘াউথ  
এর্য়ান স্টার্ডজ্ ’ এয ন্তগিত র্ফদযায়তর্নক চচিায র্যবয সআ ংযেণ র্বন্ন ভাো রাব 
কবযবছ। সফ র্কছু প্রয়া অবছ ফযর্িগত স্তবয এফং সফযকার্য স্তবয। সভাবটয য এফ 
সৃ্মর্ত ংযেসণয সেবে গুরুত্ব সবয়বছ নাগর্যক প্রর্তবফ (ভূরত যফাী উচ্চ-ভধযর্ফে 

ভাবজয প্রর্তর্নর্ধবদয ংখযার্ধকয এধযবনয াোৎকায গ্রসণয সেবে সচাবখ বি)। 
র্দ্বতীয়ত, সজরা  সজরা দবযয াশ্বিফতিী ঞ্চবর, গ্রাভাঞ্চবর র্যকর্ল্পত  ফরূফিক সকাবনা 
উদ্বাবনয (Forced migration) সেবে ার্টিন সৃ্মর্তয একর্ট র্ফুর র্যয বি অবছ 
সমখাবন দৃর্ষ্টবে কযা প্রবয়াজন। 

 অবরাচনায র্যযঃ গবফলণাবেয ংর্েপ্তায অহ্বান 
গবফলণা প্রকল্প অবয়ার্জত প্রথভ অবরাচনাচক্রর্ট র্নম্নর্রর্খত র্ফলয়গুর্রয গুর্রয য 
অবরাকাত কযবত চায়। 
১। ১৯৪৭এয ফাংরা-ার্টিন  বাযতফবলিয স্বাধীনতায ফযর্িগত সৃ্মর্ত ংযেবণয 
প্রবয়াজনীয়তা  তায ফাস্তফতা 
২।ার্টিন সৃ্মর্ত ংযেবণয র্ফর্বন্ন প্রকল্প  উবদযাগ 
৩। সদবাবগয ীভান্তবযখা  তায র্ফভ্রভ 
৪। প্রকার্ত ডাবয়র্য  র্চর্ঠে (ার্টিন–উদ্বান  ভুর্িমুদ্ধ ভকারীন র্বজ্ঞতা) 
৫। গ্রাভ  ভপঃস্ববরয উদ্বান র্বজ্ঞতা (উেয ২৪যগনা, দর্েণ ২৪যগনা, নদীয়া, 
ভুর্িদাফাদ, ািা, হুগর্র, সভর্দনীুয, ফধিভান, ফীযবূভ) র্বর্ড/র্ড-সট াোৎকায 
(বফিাচ্চ ৩০র্ভর্নট), াোৎকায প্রাথিীয ফয় নূযনতভ ৭০ফছয।  
৬। র্ফসৃ্মত  ার্যবয় মায়া ার্টিন  উদ্বাস্তু র্ফলয়ক গল্প-উনযা-নাটক-কর্ফতা ংকরন; 
করকাতায ফাআবয প্রকার্ত গ্রন্থ; 
৭। ভুর্িমুবদ্ধয সৃ্মর্তঃ র্িভফঙ্গীয় সপ্রোট   
৮। ফাংরাবদ ভুর্িমুবদ্ধয র্বঘাতঃ ফাঙার্রয সচতনা    
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 উবযাি র্ফলয়গুর্রয য অবরাকাত কবয অবরাচনাচক্র  কভিারায় উিান কযায 
জনয প্রফবন্ধয াযংবে অহ্বান কযা বে। াযংবেবয ব্দংখযা ৬০০-৭৫০ এয ভবধয 
য়া ফাঞ্ছনীয়। াযংবে াঠাসনা মাবফ শুধুভাে ফাংরা ভ্র পট য়াবয টাআ কবয র্নর্দিষ্ট 
আ-সভর ভাযপৎ।  
াযংবেবয ফয়ান বফ র্নম্নরূঃ 
 র্বযানাভ(১৪বয়ন্ট), সরখবকয নাভ-প্রর্তিান-র্ঠকানা-আ-সভর/দূযবাল(১২ বয়ন্ট), 
সরখা(১২বয়ন্ট); ফাংরা বর ভ্রবত টাআ কযবত বফ, ‘কারুরুল’, ‘ফৃন্দা’ পবন্ট। আংবযর্জ 
বর ‘টাআভস  র্নউ সযাভান’ পবন্ট। সকাবনাবাবফআ স্তােবয সপ্রর্যত সকাবনা াযংবে 
উিাবনয জনয র্ফবফর্চত বফ না। মর্দ অগ্রী সম-সকাবনা র্িভফবঙ্গয নাগর্যক/ প্রফাী 
বাযতীয় তাাঁবদয সরখা াঠাবত াবযন প্রকল্পর্টবক ভৃদ্ধ কযায জনয। সআ সরখায মথাতথ 

স্বীকৃর্ত  কৃতজ্ঞতা প্রকল্প স্বীকায কযবফ । াযংবেব ূে  টীকা / সনাটস  সবল উবেখ 
কযবত বফ। র্ফদ গ্রন্থর্ি প্রবয়াজন সনআ। াযংবে বফ ভূর ফিফয সকর্িক। ফিবফযয 
স্পষ্টতা প্রাথিনীয়। 
 ভবনানীত াযংবে উিাবনয জনয র্ফবফর্চত বর আ-সভর কবয জানাবনা বফ। প্রস্তুর্ত 
 ১০র্ভর্নবটয প্রফন্ধ উিান কযবত বফ। ২-৫র্ভর্নট থাকবফ সরাতাবদয ভতাভত অদান-
প্রদাবনয জনয।  
 যফতিীবত অবরাচনায ভতাভতবক গুরুত্ব র্দবয় ূণি তদবঘিয প্রফন্ধ াঠাবত বফ। ূণি তদবঘিযয 
প্রফন্ধ াঠাবনায ভয়ূর্চ আ-সভর কবয জার্নবয় সদয়া বফ। ুর্নর্দিষ্ট র্যর্বউ প্রকৃয়ায য 
মথাতথ র্যভাজিন াববে তা গৃর্ত বফ। ভবন যাখবত বফ এআ প্রকল্পর্ট ভানর্ফকীর্ফদযায 
একর্ট র্নর্দিষ্ট এরাকায় দৃর্ষ্ট র্নফদ্ধ কযবত অগ্রী। ২০১৮াবরয সলর্দবক প্রকবল্পয প্রথভ 
মিাবয়য ভার্প্তবত দুর্ট র্ফশ্বর্ফদযারবয়য সমৌথ প্রকানা (ISBN ) র্ববফ ভবনানীত প্রফন্ধর্ট 
র্ফসৃ্তত প্রকল্প র্যবাবটিয বঙ্গ গ্রন্থাকাবয প্রকার্ত বফ। 
 উবযাি র্ফলয়গুর্রবত সনয়া াোৎকায অবরাচনাচবক্র উিান কযা সমবত াবয। 
সবেবে ৩০র্ভর্নবটয র্ড/র্বর্ড াোৎকায সট জভা র্দবত বফ থফা র্নর্দিষ্ট র্জ-সভআর 

ভাযপৎ াঠাবত বফ। সংযুক্ত করতে হতে সাক্ষাৎকার প্রার্থীর নাগররকতের প্রমাণ ও 
সম্মরেপত্র। প্রদে র্ড/র্বর্ড সট র্নর্দিষ্ট এর্ডর্টং-এয য প্রকবল্পয র্ডর্জটযার ংগ্রব 
অবরাড কযা বফ; সবেবে মথাতথ স্বীকৃর্ত র্নর্িত কযবত প্রকল্প প্রর্তশ্রুর্তফদ্ধ। 
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উিাবকয প্রস্তুত কযা াোৎকাবযয নুর্রর্ যফতিীবত সনয়া বত াবয। াোৎকাযর্ট 
কভিারায় উিান জনয অর্ন ভয় াবফন ১০র্ভর্নট। সবেবে র্নফিার্চত ং 
ুর্নর্দিষ্টবাবফ গুর্ছবয় প্রস্তুর্ত র্নবত বফ। 
 উিাবনয জনয ফযর্িগত ংগ্রবয অবরাকর্চে র্ফবফর্চত বফ। সবেবে নূযনতভ ১২র্ট 
অবরাকর্চে জভা কযবত বফ। ংমুি কযবত বফ প্রকল্পবক প্রদাবনয ম্মর্তে। 
অবরাকর্চে গুর্রবক উবযাি র্ফলবয়য সপ্রোবট র্ফচামি য়া ফাঞ্ছনীয়। অবরাকর্চেগুর্রয 
শুধুভাে র্ডর্জটযাল  কর্ প্রকল্প গ্রণ কযবফ প্রদানকাযীয ম্মর্ত াববে। গৃর্ত অবরাকর্চে 
প্রকবল্পয বয়ফাআবট প্রদর্িত বফ প্রদানকাযীয মথাতথ স্বীকৃর্ত । 
ংর্েপ্তায াঠাবনায সল র্দনঃ ০৫/০১/২০১৮ 
ভবনানীত ংর্েপ্তায এয তার্রকা প্রকাঃ ৭/০১/২০১৮ 
আ-সভআরঃ cltcs.nsou@gmail.com     সভাফাআরঃ ৯৪৩৩২৭৪৮১৫, ৯৮৩০২২২১১৬ 
বয়ফাআটঃ www.cltcsnsou.in 

 
 

র্কছু গুরুত্বূণি জ্ঞাতফয র্ফলয় 
 

 অবরাচনাচবক্রয বালাঃ ফাংরা  আংবযর্জ; প্রাবয়ার্গক র্ধবফবনয বালাঃ ফাংরা 
 প্রর্তর্নর্ধবদয প্রর্তর্ট ফিৃতা  র্ধবফবন উর্ির্ত অফর্যক।  
 কভিারায র্নফন্ধীকযবণয জনয প্রবদয় ৩০০টাকা(ছাে-

ছােী/গবফলক),৫০০টাকা(র্েক)। র্নফন্ধীকৃত প্রর্তর্নর্ধযা াবফন কভিারায জনয 
প্রস্তুত কযা সপাল্ডায, দুুবযয রাঞ্চ যাবকট, ংাে। সকাবনা থাকায ফযফিা কযা 
ম্ভফ বফ না। র্কন্তু দূবযয প্রর্তর্নর্ধযা প্রবয়াজবন সমাগাবমাগ কযবর র্ফশ্বর্ফদযারবয়য 
ফাআবয র্নকটফতিী সাবটর, সগস্ট-াউবয র্ঠকানা, সপান নং সদয়া সমবত াবয। 
সবেবে প্রর্তর্নর্ধ ভস্ত ফযয়বায ফন কযবফন।  

 সযর্জবেন কযবত বর ৭আ জানুয়ার্যয ভবধয আ-সভআর কবয জানাবত বফ। নযথায় 
অবরাচনাচবক্রয প্রথভ র্দন কার ৯.৩০টা-১১.৩০টা মিন্ত স্পট সযর্জবেন কযা 
মাবফ। স্পট  সযর্জবেবনয থিভূরয ৫০০টাকা  

mailto:cltcs.nsou@gmail.com
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 সযর্জবেবনয জনয ৫০০টাকায র্ডভান্ড ড্রাপট  কাটবত বফ “CLTCS-NSOU” 
payable at Kolkata  
র্ডভান্ড ড্রাপট  ১০আ জানুয়ার্যয ভবধয র্নবচয র্ঠকানায় ডাকবমাবগ াঠাবত বফ থফা 
জভা কযবত বফ। ভার্ন-ট্রান্সপায কযা সমবত াবয (৫০০টাকা) র্নম্নর্রর্খত একাউবন্টঃ 
(১০জানুয়ার্যয ূবফি) 
Allahabad Bank Ac No: 50375446309   Branch Code: 1829 
Account Name: CLTCS-NSOU;     IFSC: ALLA0211829  

 র্ডভান্ড ড্রাফ ট থফা ফযাবে ভার্ন ট্রান্সপায কযা থি সপযৎবমাগয নয়। 
 অবরাচনাচবক্র কভিারায় ংগ্রবণ আেুক ভস্ত প্রর্তর্নর্ধবদয ূবফি প্রদে র্নদির্ট 

ূযণ কযা অফর্যক। সযর্জবেন কযা এফং দু’র্দবনয উর্ির্ত ফাধযতা ভূরক। 

উিাকবদয ংাসে প্রফন্ধ র্বযানাভ  তাাঁয প্রদে তথযআ উর্ের্খত থাকবফ। মত্ন 
কাবয  র্ঠকবাবফ সআ তথয প্রদান উিাবকয দার্য়ত্ব। 

 ূবফি সপ্রর্যত ূযণ কযা র্নদবিয র্বর্েবত অগ্রী  ভবনানীত প্রর্তর্নর্ধযাআ প্রথভ 
প্রাবয়ার্গক র্ধবফবন থাকবত াযবফন। নযথায় সমাগাবমাগ কবয সআ র্নদি ূযণ 
কযবত বফ ৫আ জানুয়ার্যয ভবধয। 

 প্রাবয়ার্গক র্ধবফবন অবরাচনা  কাবজয ুর্ফধাবথি প্রর্তর্নর্ধবক এন্ড্রবয়ড  সভাফাআর 

সপান বঙ্গ যাখবত নুবযাধ কযা বে। সায়াট এ, সভবিায ফযফায ম্পবকি 
নূযনতভ ধাযণা প্রাথিনীয়।  

 অবরাচনাচক্র ফিফয উিাবনয জনয র্র্র্ট সপ্রবজবন্টন/ ায়ায-বয়ন্ট 
সপ্রববন্টনবক উৎার্ত কযবফ। উিাবনয র্ডর্জটযার কর্ ূবফি সপ্রর্যত বর 
ফযফিানায ুর্ফধা বফ।  

 অবরাচনাচবক্র প্রদে াযংবে  যফতিীবত াঠাবনা প্রফবন্ধয র্ডর্জটযাল  কর্ 
থফা ভুদ্রবণয মূ্পণি ত্ত্ব প্রকল্প কতৃিক ংযর্েত।   

 ংগ্রণকাযী অগ্রীবদয যফতিী কভিারা গুর্রবত এআ প্রকল্প অহ্বফান জানাবত 
চায়।  

 এআ গণ গবফলণা প্রকবল্পয ন্তগিত র্ফর্বন্ন র্যকল্পনা ধাযাফার্ক বাবফ প্রকার্ত বফ। 
ফয়, র্ো, স র্নযবেবাবফ কর অগ্রীজবনয দথিক ভতাভতবক গুরুবত্বয বঙ্গ 
র্ফবফচনা কবয এবগাবফ এআ প্রকল্প। 
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 াযংবেবয র্নফিাচন মূ্পণিবাবফ গবফলণা প্রকল্প  র্ এর র্ট র্ এ এয ুর্নর্দিষ্ট 

কর্ভর্টয স্বাধীন দার্য়ত্ব। র্নফন্ধীকযণ  গবফলনা ে উিানায র্ফলবয় তাবদয 
র্ন্ধান্তআ চূিান্ত। 
  

 

ধনযফাদাবন্ত 

ড ভননকুভায ভণ্ডর                                                   শ্রীদী ভুখার্জি 
সকার্ডিবনটয, র্ এর র্ট র্ এ                             এর্স্টযান্ট সকার্ডিবনটয  
র্পায-আন-চাজি, সু্কর ফ র্উভযার্নর্ট            srideep.nsoueng@gmail.com                                                        
mkmnsou@gmail.com                                                                                                                                                                                                                 

 

  
  
 
 

সন্টায পয রযাঙু্গবয়জ, ট্রান্সবরন এণ্ড কারচাযার স্টার্ডজ 
www.cltcsnsou.in 

সনতার্জ ুবাল ভুি র্ফশ্বর্ফদযারয় 
সু্কর ফ র্উভযার্নর্ট 

র্ড র্ড ২৬, সক্টয ১, ল্টবরক র্র্ট, করকাতা ৬৪ 
 

সমাগাবমাগঃ ৯৮৩০২২২১১৬ 
           ৯৪৩৩২৭৪৮১৫ 
Cltcs.nsou@gmail.com 
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