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বিজ্ঞবি
নেতাবি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, মােিবিদ্যা অনুষদদ্র অন্তর্গত িাাংলা, ইাংরাবি ও ই এল বি’র স্নাতদ াত্তর স্তদরর স ল
বিক্ষার্গীদদ্র িন্য এ বি অবতবরক্ত “বিক্ষার্গী- সহায়তা-প্র ল্প” সূচো রা হদে। এই তর্যপ্রযুবক্ত বেভগর পর্দদ্ি প্র ল্পবি বপবসবপ’র অবতবরক্ত বিক্ষাবিষয় -সহায়তা সাংবিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদদ্র াদছ নপ দৌঁ ছ নদ্দি। NSOUএর বিভার্ীয়
অধ্যপ -অধ্যাবপ ার্ণ এই প্র দল্প অেলাইে র্া দিে। বেবদ্গষ্ট সূবচ অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীরা তাৌঁদদ্র সদে সরাসবর নযার্াদযার্
রদত পারদিে।
 প্র ল্প োমঃ অেলাইে বিক্ষার্গী-সহায়তা প্র ল্প # প্র ল্প পবরচালোঃ স্কুল অি বহউমযাবেবিস
 মাধ্যমঃ বি-নমল এিাং নেসিু

# পবরদষিা প্রাবির তাবরখঃ ১৫নেব্রুয়াবর নর্দ ৮এবপ্রল ২০১৬

 সময়সূবচঃ নসামিার নর্দ শুক্রিার;( বিষয়বভবত্ত বেম্নবলবখত সময়-সারবণ নদ্খুে)


ারা এই সহায়তা নপদত পাদরেঃ স্নাতদ াত্তর িাাংলা, ইাংদরবি ও ই.এল.বি’র বেিন্ধী ৃ ত (Enrolled)ছাত্র-ছাত্রী



ী রদত হদিঃ ইন্িারদেি সাংদযার্সহ নেক্সিপ বিউিার অর্িা স্মািগদোে বেদয় বেিস্ব বিধ্ বি-নমল
অযা াউন্ি অর্িা নেসিু অযা াউন্ি খুলদত হদি; এরপর বি-নমল লর্-ইে দর চযাি অপশ্নে বর্দয় বিষয় ও
সময় অনুযায়ী বেধ্গাবরত বিক্ষ দ আমন্ত্রণ িাোদত হদি। নেসিু হ’নল বেিস্ব অযা াউন্ি নর্দ বেবদ্গষ্ট বিষদয়র
বিক্ষ দ ‘নেন্েস্ বরদ াদয়স্ট’ পাঠাে। ‘বরদ াদয়স্ট’ র্ ৃবহত হ’নল চযাট্ অপশ্দে বর্দয় আপোর প্রদয়ািেীয়
বিজ্ঞাসা বেদয় বিক্ষদ র সদে িাতগালাপ রুে। নসদক্ষদত্র শুরুদতই আপোদ

বেদির োম, এেদরালদমন্ি োম্বার,

স্টাবে নসন্িাদরর পবরচয় বদ্দত হদি।
 প্রদয়ািেীয় অযাপঃ বি-নমল, নেসিু , নমদসঞ্জার।
 সহায়তা-প্র দল্পর ধ্রণঃ বেবদ্গষ্ট ন াদসগর পাঠক্রম বভবত্ত

বিজ্ঞাসার বেরসদের িন্য সরাসবর ছাত্র-ছাত্রীরা

অেলাইদে বিশ্ববিদ্যালদয়র অধ্যাপ -অধ্যাবপ াদদ্র সদে িাতগালাপ

রদত পারদিে। (ন াদো ধ্রদণর প্রিাসবে

বিষদয়র বিজ্ঞাসা ও পরীক্ষা িযিস্থা-সাংক্রান্ত খির এখাদে অপ্রাসবে িদল বিদিবচত হদি)


নযার্াদযাদর্র ভাষাঃ িাাংলা ও ইাংদরবি (অভ্র-িাাংলায় িাইপ রুে; সমসযা হদল ইাংরাবি হরদে িাাংলা িাইপ রুে)

পবরদষিা প্রাবির সময় সারবণ

Sd/-

Name of the
NSOU Faculty
Dr Manoranjan
Goswami
Dr Anamika Das

Subject

Srideep
Mukherjee
Dr Oindrila
Ghosh
Dr Sumana
Bandopadhyay
Dr Manan Kumar
Mandal

English

Bengali
Bengali

Days of
Availability
Mon, Wed

English

Tue,
Thrusday
Mon,
wednesday
Tue, Fri

ELT

Tue, Thu

Officer in Charge,
SoH

Dr Manan Kumar Mandal
Officer-in-charge, SoH

Timings

G-mail ID

Fb ID

12 noon to
3 pm
12 noon to
3 pm
11.30 am
to 3 pm
12 noon to
3 pm
12 noon to
3 pm
Friday
11.30am
to 3pm

soh.bengali@gmail.com

soh.bengali

soh.english2016@gmail.
com

soh.english

soh.elt2016@gmail.com

soh.elt2016

soh.bengali@gmail.com

soh.bengali
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NOTICE
Post-Graduate learners of Netaji Subhas Open University registered for the PG Programs in Bengali, English and ELT
offered by the School of Humanities are hereby informed of the commencement of a ICT based additional
‘Student Support Service’ scheme. Under this pilot project, learners will now receive direct online academic
support from Departmental faculty in addition to existing PCP’s.








Project Name: Online Student Support Service # Project Coordination: School of Humanities
Medium: Gmail and Facebook
Period of Service Availability: February 15, 2016 to April 8, 2016
Timings for Receiving Support: Monday to Friday. For subject specific details, see chart below
Target Group: Registered Post Graduate learners of Bengali, English and ELT
What the learner needs to do: Create a valid Gmail account on an internet enabled
computer/smart phone; log in to this gmail account, go to chat option and send invite to the
relevant faculty ID from the list below. For users of Facebook, similarly send Friend Request to
the relevant Fb ID. Once the request is accepted, the learner can initiate subject specific chat
with the concerned faculty according to timings mentioned on Gmail or Facebook. To begin a
chat, the learner’s name, enrolment no. and study centre must first be mentioned.
 App required for Access: Gmail, Facebook Messenger
 Nature of Support: Faculty of the University will be available online to provide support of a
strictly academic nature. No administrative or examination process related queries will be
entertained
 Language of Communication: Bengali and/or English as may be required for the subject.

Schedule of Availability of Faculty
Name of the
Faculty
Dr Manoranjan
Goswami
Dr Anamika
Das
Srideep
Mukherjee
Dr Oindrila
Ghosh
Dr Sumana
Bandopadhyay
Dr Manan
Kumar Mandal

Subject

Days of
Availability
Mon, Wed

Bengali
Bengali

English

Tue,
Thrusday
Mon,
wednesday
Tue, Fri

ELT

Tue, Thu

English

Officer
charge

in

Fri

Sd/-

Dr Manan Kumar Mandal
Officer in Charge, School of Humanities

Timings

Gmail ID

Fb ID

12 noon to
3 pm
12 noon to
3 pm
11.30 am to
3.00 pm
12 noon to
3 pm
12 noon to
3 pm
11.30 am to
3 pm

soh.bengali@gmail.com

soh.bengali

soh.english2016@gmail.com soh.english

soh.elt2016@gmail.com

soh.elt2016

soh.bengali@gmail.com

soh.bengali

