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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 রম্পর�্স
সতাংবতাধিকরতার এক গুরুত্বপূণ্ অংশ িল সংবতাি 
রচিতা। শুিু সংবতাি িে, সংবতাি-িমমী বণ্মে রচিতাও 
এর মসি্ পসে। এর ধকছু কৃৎসকৌশল এবং সৃিিশীল 
ধিক রসেসে। এই পতাঠশতালতাে সংবতািরচিতা সম্পসককে 
প্রতাসধগিক সব ধকছুই আসলতাচিতা িসব। আিকতাল 
ররুণ ররুণীরতা সতাংবতাধিকরতা নপশতা সম্পসককে আগ্রিী 
িসে উঠসে। সংবতাি রচিতার পতাঠশতালতাে ন�তাগিতাি 
করসল িতািতাধবি ধবষে উসঠ আসসব রতাসির সতামসি।  
এই িি্ পধচিমবসগির প্রর্ন্ত অঞ্চসলর সংবতািকমমী 
ও সতাংবতাধিকরতাে আগ্রিী ররুণসির সংবতাি রচিতার 
সংধলিষ্ট জ্তাি ও িক্ষরতা বৃধধির িি্ নসন্টতার ের 
ল্তাংগুসেি, ট্তান্সসলশি, এন্ড কতালচতারতাল স্্তাধিি, 
নিরতাধি সুভতাষ মুক্ত ধবশ্বধবি্তালে  এই নকতাস্ 
আসেতািি কসরসে।

সংবতাি রচিতা সম্পসককে �তাবরীে প্রতাসধগিক ধবষে 
রসেসে এই পতাঠক্রসম।  সংবতাি কীভতাসব ধলখসর িে  
রতা নশখতাসিতা িসব।  প্রধরসবিি রচিতার ধিধি্ষ্ট শশলী 
আসে, এবং রতার ধভধতি িসলতা নকৌশল, কী নসই 
নকৌশল রতা িতািসর পতারসবি েতাত্রেতাত্রীরতা।  সংবতাি 

ধলখসর নগসল ন� িক্ষরতার প্রস�তািি রতার িধিশ 
নিসবি অধভজ্ সতাংবতাধিক ও ধশক্ষকরতা। 

প্রধরসবিি ধলখসলই কতাি নশষ িসে �তাে 
িতা।শুরু িসে সম্পতািিতা। এই পসব্ই রচিতা পধরসবশি 
ন�তাগ্ িসে ওসঠ। সম্পতািিতারও ধকছু কৃৎসকৌশল 
আসে, নসিতাও থতাকসব এই পতাঠক্রসম। সম্পতািিতার 
িক্ষরতা অি্রকম, প্রথসম সংবতাি রচিতা, রতারপর ঐ 
রচিতা ধবসশষ প্রধক্রেতাে পধরসবশি ন�তাগ্ িসে ওসঠ। 
েতাত্রেতাত্রীরতা নসিতাও নবতাঝতার সুস�তাগ পতাসব।

গণমতাি্সম সংবতাি েতােতাও অি্তাি্ রচিতা 
পধরসবধশর িে।সংবতািপসত্র থতাসক ধেচতার, কলতাম 
ও লতাইে স্তাইল সম্পধককের ধবষে �তার িতাম নপি 
-ধরি সতাংবতাধিকরতা।নরধিও, ধিধভ নর থতাসক  িক্ 
-নশতা, ক্তাপসুল ধিউি ও ধরেতাধলধি নশতা।  এই 
ধবষেগুসলতারও সৃিিশীল ধিক রসেসে, এর িি্ 
িরকতার ধবসশষ িক্ষরতা �তা সতাংবতাধিকরতাসক  কসর 
নরতাসল আকষ্ণীে ও বণ্মে। পতাঠক্রসম েতাত্রেতাত্রীরতা 
এরও ধিশতা পতাসব।

 পোঠক্ররের উরদেশ্য
নপশতািতার সতাংবতাধিক ও অধভজ্ ধশক্ষকরতা 
েতাত্রেতাত্রীসির িক্ষরতা অি্সি সতািতা�্ করসবি, ভতাষতা 
ব্বিতাসরর ধিেমকতািুি ধশখসর পতারসবি। কীভতাসব 
সংবতাি সংগ্রি করতা িে এবং রতার পধরসবশি কর 

সুচতারু ভতাসব সম্ভব রতাও িতািতা �তাসব। এই পতাঠক্রম 
িসব নপশতািতার সতাংবতাধিকরতার প্রথম পিসক্ষপ। ন� 
নকতাি ধবষসের মসরতাই পধরসবশি খুব গুরুত্বপূণ্, 
এিতা কীভতাসব সেল করতা �তাে রতা নবতাঝতাসিতা িসব।



ে্যূেতম ক�টাগযূতটা
কসলসি পতাঠরর ন� নকতাসিতা শতাখতার েতাত্র/েতাত্রী।

প্রদয়টাজেীয়তটা
বতাংলতা ভতাষতাে িক্ষরতা।

রিক্ষণ পদ্ধরত
অিলতাইি ক্তাসরুসমর সুধবিতা অধভজ্ ধশক্ষক ও িক্ষ সতাংবতাধিকরতা নশখতাসবি 

পটাঠযূর্চী
মডিউল ১: প্রধরসবিি রচিতা -ভতাষতা -শশলী 
- বীি এধরেতা ধরসপতাধিকেং -ধচে ধরসপতাধিকেং -ধবসশষ 
সংবতািিতারতা - সংসিীে প্রধরসবিি -প�্তাসলতাচিতা 
রচিতা : ধসসিমতা, ধশল্প ও বই - সম্পতািিতা িীধর - 
সম্পতািকীে -ধশসরতািতাম রচিতা - সতাক্ষতাৎকতার-ধেচতার- 
সংবতাি এবং ধেচতাসরর পতাথ্ক্

মডিউল ২: নবরতার রচিতা -নবরতার সংবতাি 
রচিতার নকৌশল-নবরতার কধথকতা -নবরতার সংবতাি 
রচিতার কতাঠতাসমতা -ভসেস ওভতার -সংবতাি পতাঠক 
-নিধলধভশি সংবতাি রচিতা পধিধর -ভসেস ওভতার, 
সংবতাি ক্তাপসুল -ধপস িু  ক্তাসমরতা -ধিধভ সঞ্চতালিতা 
-সতাক্ষতাৎকতার -িক্ নশতা -ওসেসবর িি্ সংবতাি রচিতা 
-ওসেব সতাংবতাধিকরতার পধরধচধর

ক�টাদর্সর কময়টাে
২ মতাস

রিক্ষণ পদ্ধরত
অিলতাইি (Zoom Platform)

রিক্ষণ মটাধযূম বতাংলতা ক্টাদরর রময় সপ্তাসি দুধি
(৫:৩০ -৭:৩০) সন্্তা (বুিবতার)
(১১:০০-১:০০) সকতাল (রধববতার)

কপ্রটাগ্টাম রি
১৫০০ িতাকতা (শুল্ক অধরধরক্ত)। শুিুমতাত্র অিলতাইি ধলসকের মতাি্সম ধে প্রিতাি করতা �তাসব।

ম্লযূটায়ে
ধিধি্ষ্ট পরীক্ষতার মসি্ ধিসে িসব মূল্তােি। এর 
দুধি প�্তাে আসে, এক: এম ধস ধকউ (মতাধটিপল 
চসেস নকতাসেসচিি) ৫০ মতাককেস, দুই: অ্তাসতাইিসমন্ট 
(প্রধরসবিি রচিতা (সংবতািপত্র/ধিধভ/নরধিও) ৫০ 

মতাককেস। এই দুই প�্তাসে ধমধলসে থতাকসব একসশতা 
িম্বর �তাসর েতাত্রেতাত্রীসির ৪০(40) শরতাংশ মতাককেস 
নপসর িসব। প্রধরধি েতাত্রেতাত্রীসক অন্তরঃ ৮০ 
শরতাংশ অিলতাইি ক্তাসস উপধথির থতাকসর িসব।

সফল ডিক্ষার্থীদের ই-সষার্টিডফদেট প্রেষান েরষা হদে। 
সষার্টিডফদেদটর মুডরিত সংস্করণ (হষািটি  েডি) সংগ্রহ েরষার 

জন্য অডতডরক্ত ১০০টষােষা ডফ প্রেষান েরদত হদে। এই প্রডরিয়ষা 
ই-সষার্টিডফদেট প্রেষান েরষার ির শুরু েরষা হদে।


