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Notice 

Applications are invited for the Short Term Self-Financed Training Programme 

organized by the Centre for Language, Translation & Cultural studies of School of 

Humanities of NSOU as per following details. 

Name of the 
Programme 

Duration Eligibility Programme 
Fees 

Mode 

Cinemar 
Pathshala  
(Film 
Appreciation 
Course) 

2 Weeks 
(22nd November 
to 7th December, 
2021) 

Passed HS or 
10+2 Level 
with Bengali & 
English 

INR 600 + 
GST 

Online 
Zoom 
platform 

e-Prospectus & admission link will be available at the University website 

(www.wbnsou.ac.in) and Centre website (www.cltcsnsou.in). Applicants are required to 

fill in online admission form available in the link provided in the website. Programme 

fees shall be paid through admission link only, fees once paid cannot be refunded. All 

live classes will be held through online mode only. Selection will be made by first come 

first served basis. 

Enrolment opens: 1st November, 2021  
Last date of submission of online application along with fees: 16th November, 2021 at 

12pm (Midnight)  

Admission link: https://ums.nsouict.ac.in/admission/forms 

 

 

Sd/- 

 

Professor Manan Kumar Mandal 

Director, School of Humanities & 

Coordinator, CLTCS 

 
 

Copy to: 

 

1. ITO, NSOU for website upload 

2. For circulation  
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বিজ্ঞবি 

নেতাবি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মােিবিদ্যা অেুষয়দ্র অন্তর্গত ‘ভাষা, অেুিাদ্ ও সংসৃ্কবত চচগা নেন্দ্র’ 
আয়োবিত স্বল্পয়মোদ্ী চলবিত্র চচগা ও সমায়লাচো বিষেে পাঠক্রয়মর িেয দ্রখাস্ত আহ্বাে েরা হয়ে। 
আগ্রহী বিক্ষার্গীরা অেলাইে আয়িদ্েপত্র ও প্রয়দ্ে নোসগ-বি িমা নদ্িার িেয প্রয়োিেীে বলঙ্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের  
(www.wbnsou.ac.in) ও নসন্টায়রর (www.cltcsnsou.in) ওয়েিসাইয়ে পায়িে। 

নপ্রাগ্রায়মর 
োম 

নমোদ্ ন ার্যতা নপ্রাগ্রাম বি েীভায়ি 
আয়োবিত হয়ি 

বসয়েমার 
পাঠিালা 

দু্ই সিাহ 
(২২ েয়ভম্বর – ৭ 
বিয়সম্বর, ২০২১) 

উি-মাধ্যবমে ও সমতুল, 
১০+২ প গাে পাি, িাংলা ও 
ইংয়রবি ভাষার পাঠসহ 

৬০০োো + 
বি.এস.বে 

অেলাইে িুম 
প্ল্যােিমগ 

ই-প্রয়েক্টাস ও অেলাইে আয়িদ্েপয়ত্রর বলংে বিে েয়র প্রয়োিেীে িমগ পূরণ েরয়ত হয়ি এিং প্রয়দ্ে বি 
িমা েরয়ত হয়ি। নেিলমাত্র অেলাইে বলয়ঙ্কর মাধ্যয়মই বি িমা েরা  ায়ি। প্রদ্ত্ত বি প্রতযপগে সম্ভি েে। 
নেিলমাত্র আয়র্ আসার বভবত্তয়ত বেবদ্গষ্ট বদ্ে প গন্ত আয়িদ্েপত্র িমা নেওো হয়ি। সেল িাস নেিলমাত্র 
অেলাইে মাধ্যয়ম আয়োবিত হয়ি। 

ভবতগ শুরুর তাবরখঃ ১ েয়ভম্বর, ২০২১ 
আয়িদ্েপত্র ও বি িমা নদ্িার নিষ তাবরখঃ ১৬ েয়ভম্বর, ২০২১ (রাবত্র ১২.০০বমবেে) 
আয়িদ্েপয়ত্রর ওয়েিবলঙ্কঃ https://ums.nsouict.ac.in/admission/forms  
 
 
অধ্যাপে মেেেুমার মণ্ডল 
অবধ্েতগা, মােিবিদ্যা অেুষদ্ ও 
নোবিগয়েের, ভাষা, অেুিাদ্ ও সংসৃ্কবত চচগা নেন্দ্র 
 
...................................................................................................... 
প্রবতবলবপঃ  
১। তর্যপ্র ুবক্ত আবধ্োবরে, নেতাবি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালে 
২। অবিস িাইল, মােিবিদ্যা অেুষদ্ 
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