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ইউ.জি.জি-জি-ই-জি-র অর্থানুকূল্যে ননতাজি িুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্োযল্ের মানিজিদ্ো অনুষদ্ ১৮ আগষ্ট, ২০১৭-ে মুক্ত জিক্ষাক্রল্ম স্নাতক-স্তরীে িাাংযা ভাষা ও 

িাজিতে পঠন-পাঠন িাংক্রান্ত একটি কমথিাযার আল্োিন কল্র । উক্ত অনুষ্ঠাল্ন ন াগদ্ান কল্রন জিশ্বজিদ্োযল্ের জিজভন্ন স্টাজি-ল্িন্টাল্র স্নাতক-স্তরীে িাাংযা 

ভাষা ও িাজিতে পঠন-পাঠল্ন জন ুক্ত কাউল্েযররা । কমথিাযার মূয আল্যাচ্ে জিষে জিয, মুক্ত জিক্ষাক্রল্ম স্নাতক িাাংযা পাঠক্রল্ম পাঠদ্ান পদ্ধজত ।  

 ননতাজি িুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্োযল্ের িাাংযা ভাষা ও িাজিল্তের পাঠক্রম এমনই এক পাঠক্রম  া অনোনে প্রাজতষ্ঠজনক জিশ্বজিদ্োযল্ের িাাংযা পঠন-

পাঠল্নর একটি িমান্তরায পাঠল্ক্ষল্ের জদ্গন্ত উল্মাজচ্ত কল্র জিক্ষার্ীল্দ্র িামল্ন । উন্নত ও আধুজনক িাাংযা স্নাতক পাঠক্রম ও উন্নত মাল্নর পাঠ-উপকরণ 

এই মুক্ত জিক্ষার নক্ষেল্ক জিসৃ্তজত জদ্ল্েল্ি । জকন্তু দূরজিক্ষা পষথৎ-এর প্রচ্জযত ও প্রণাযীকৃত প্রকরণ অনু ােী এই পাঠক্রম ও স্বজিক্ষা উপল্ াগী পাঠ-উপকরণল্ক 

জিক্ষার্ীল্দ্র িামল্ন আরও স্পষ্টভাল্ি নিাধগমে করার দ্াে জিশ্বজিদ্োযল্ের র্াল্ক । এখাল্ন, জিক্ষার্ীল্দ্র িল্ে পাঠ-উপকরল্ণর িাংল্ াগ ঘল্ে জিজভন্ন স্টাজি-

নিন্টাল্র জন ুক্ত কাউল্েযরল্দ্র মাধেল্ম । ফল্য, খুি স্বাভাজিকভাল্িই মুক্ত জিক্ষা পাঠক্রল্ম জিশ্বজিদ্োযল্ের জিরীকৃত জিষেজভজিক পাঠদ্ান পজরকল্পনা নিইিমস্ত 

কাউল্েযরল্দ্র জনজদ্থ ষ্ট িমে অন্তর জ্ঞাত করার প্রল্োিন র্াল্ক । আর নিই গুরুত্বপূণথ প্রল্োিন নর্ল্কই, স্নাতক িাাংযা স্তল্রর কাউল্েযরল্দ্র ওজরল্েন্টিন 

নপ্রাগ্রাম িা উজ্জীিনী কমথিাযার আল্োিন কল্রজিয জিশ্বজিদ্োযল্ের িাাংযা জিভাগ ও সু্কয অফ জিউমোজনটিি ।   

 ১৮ আগষ্ট, ২০১৭-ে িকায ১০:৩০ জমজনল্ে জনিন্ধীকরল্ণর নিল্ষ শুরু িিে উল্বাধনী অনুষ্ঠান । অনুষ্ঠাল্নর িভাপজতত্ব কল্রন জিশ্বজিদ্োযল্ের 

মাননীে উপাচ্া থ অধোপক শ্রী শুভিঙ্কর িরকার । উপজিত জিল্যন স্টাজি-ল্িন্টার জিভাল্গর অজধকতথ া অধোপক শ্রী অজিতিরণ আইচ্ এিাং মানিজিদ্ো অনুষল্দ্র 

ভারপ্রাপ্ত আজধকাজরক অধোপক শ্রী মনন কুমার মণ্ডয ।  

 পুষ্পস্তিক প্রদ্াল্নর মাধেল্ম এলঁ্দ্র প্রল্তেকল্ক িরণ কল্র ননন জিশ্বজিদ্োযল্ের জতনিন অধোপক । িাাংযা জিভাল্গর িিকারী অধোপক শ্রীমতী 

অনাজমকা দ্াি তাঁর স্বাগত ভাষল্ণ কমথিাযার উল্েিে পজরসু্ফে কল্রন । এরপর কমথিাযার জিষেজভজিক প্রস্তািনা কল্রন অধোপক শ্রী মনন কুমার মণ্ডয । 

জিশ্বজিদ্োযল্ের প্রস্তাজিত পজরকল্পনা অনু ােী কীভাল্ি মুক্ত জিক্ষাক্রল্ম স্নাতক-পাঠদ্ান প্রজক্রোর উৎকষথিাধন িুজনজিত করা  াে --- মূযত নিই জিষল্েই জতজন 

আল্যাকপাত কল্রন । অধোপক শ্রী অজিতিরণ আইচ্ স্টাজি নিন্টার জিভাল্গর অজধকতথ া জিল্িল্ি ভাষণ প্রদ্ান কল্রন । জিশ্বজিদ্েযাল্ের মাননীে উপাচ্া থ তর্া 

অনুষ্ঠাল্নর িভাপজত অধোপক শুভিঙ্কর িরকাল্রর মূযোিান িক্তিে িাংল্ ািন ও ধনোিাদ্-জ্ঞাপল্নর মাধেল্ম উল্বাধনী অনুষ্ঠাল্নর িমাজপ্ত ঘল্ে ।  

 দ্ি জমজনল্ের চ্া-পান জিরজত নিল্ষ শুরু িে প্রর্ম প্রাল্োজগক অজধল্িিন । এই পল্িথ িভাপজতত্ব কল্রন মানিজিদ্ো অনুষল্দ্র ভারপ্রাপ্ত আজধকাজরক 

অধোপক শ্রী মনন কুমার মণ্ডয । দুটি প থাল্ে জিভক্ত জিয নিই পিথটি । প্রর্ম পল্িথ মুক্ত জিক্ষাক্রল্ম স্নাতক-স্তরীে িাাংযা পাঠক্রল্মর পঠন-পাঠন জিষেক আল্যাচ্না 

কল্রন অধোপক শ্রীমতী অনাজমকা দ্াি । প্রর্ম নর্ল্ক অষ্টম --- নমাে আেটি পেই জিয তাঁর আল্যাচ্নার জিষেিস্তু । প্রজতটি পল্ের িনে জিক্ষার্ীর িুজনজদ্থ ষ্ট 

নিাধগমেতার িুজিল্ধ-অিুজিল্ধর কর্া নভল্িই নিই আল্যাচ্না অগ্রির িে ।  জদ্ও, িমোভাল্ি িি ক’টি পল্ের জিষদ্ আল্যাচ্না স্বাভাজিকিাল্ভই িম্ভি জিয না 

। তল্ি, মুক্ত জিক্ষাক্রল্ম নকাল্না একটি নেক্স ে কীভাল্ি পড়াল্না উজচ্ত, কীভাল্ি স্বল্প িমল্েও নকাল্না একটি নেক্স েল্ক জিক্ষার্ীল্দ্র কাল্ি প্রাণিন্ত কল্র নতাযা 

 াে --- জিজভন্ন পে নর্ল্ক কল্েকটি উদ্ািরণ জনিথাচ্ল্নর মাধেল্ম তা পজরসু্ফে কল্রন জতজন । মুক্ত জিক্ষাক্রল্মর আদ্িথল্ক িামল্ন নরল্খ পাঠ-উপকরণল্ক 

 র্াতর্ভাল্ি জিক্ষার্ীল্দ্র িামল্ন উপিাপল্নর নকৌিযটি অনুষ্ঠাল্ন আগত জিজভন্ন কাউল্েযরল্দ্র কাল্ি নপৌলঁ্ি নদ্ওোই জিয তাঁর মূয উজেষ্ট ।  

 প্রর্ম অজধল্িিল্নর জবতীে প থােটি জনধথাজরত জিয জনিন্ধীকৃত কাউল্েযরল্দ্র িক্তিে ও প্রল্নাির পল্িথর িনে । এই পল্িথ জিজভন্ন কাউল্েযররা, মুক্ত 

জিক্ষাক্রল্ম স্নাতক-স্তরীে িাাংযা পাঠক্রল্মর পঠন-পাঠন িাংক্রান্ত জনল্িল্দ্র অজভজ্ঞতা ও অিুজিল্ধর কর্া িভাপজতর নগাচ্ল্র আল্নন । িামজগ্রকভাল্ি স্নাতক-

স্তরীে িাাংযা পাঠদ্াল্নর নক্ষল্ে কাউল্েযরার কী কী অিুজিল্ধর িমু্মখীন িল্েন, কীভাল্ি নিই অিুজিল্ধ নর্ল্ক উিরণ িম্ভি --- নিই জিষল্ে আগত 

কাউল্েযররা তাঁল্দ্র মূযেিান িক্তিে রাল্খন । নিইিল্ে, পাঠ-উপকরল্ণর ত্রুটি-দুিথযতার জদ্কটিও জচ্জিত কল্র ভজিষেল্ত  র্ািাধে ত্রুটিমুক্ত পাঠ-উপকরণ 
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প্রস্তুজতর নক্ষল্ে নতুন জদ্িা নদ্খান তাঁরা । তাঁল্দ্র অিুজিল্ধর জদ্কগুজয গুরুত্ব িিকাল্র জিল্িচ্না কল্র  র্ািাধে উিরপ্রদ্াল্নর মাধেল্ম তাঁল্দ্র িন্তুজষ্টজিধান কল্রন 

িভাপজত অধোপক শ্রী মনন কুমার মণ্ডয ।  

 মধোি-ল্ভািল্নর জিরজত নিল্ষ শুরু িে জবতীে প্রাল্োজগক অজধল্িিন । এই পল্িথর িঞ্চাযক জিল্যন অধোপক শ্রী মনন কুমার মণ্ডয । এই পল্িথ মূয 

আল্যাচ্ে জিষে জিয কাউল্েযর-মোনুোয জিষল্ে কল্র্াপকর্ন, অোিাইনল্মন্ট প্রিল্ে কাউল্েযরল্দ্র কৃস তে িম্পজকথ ত আল্যাচ্না ও প্রজতজনজধল্দ্র িক্তিে শ্রিণ 

। অোিাইল্মন্ট রচ্না ও মূযোেন জিষল্ে জিশ্বজিদ্োযল্ের পজরকল্পনা কাউল্েযরল্দ্র িানাল্না এিাং নিই িম্পজকথ ত নকাল্না িমিোর কর্া কাউল্েযরল্দ্র কাি 

নর্ল্ক নিানার িনেই এই প্রাল্োজগক অজধল্িিল্নর আল্োিন ।  

স্বল্প িমল্ে অল্নক কাউল্েযরল্কই তাঁল্দ্র িক্তিে নপি করার িনে  ল্র্াপ ুক্ত িমে-পজরির নদ্ওো  ােজন । তল্ি, িকল্যই একমত িন ন , 

ভজিষেল্ত জিক্ষার্ীল্দ্র স্বাল্র্থই আরও নিজি িাংখোে এই ধরল্নর কমথিাযার আল্োিন প্রল্োিন ।  

অনুষ্ঠাল্নর এল্কিাল্র অজন্তম পল্িথ ‘মুক্ত জিক্ষাক্রল্ম স্নাতক িাাংযা পাঠক্রল্ম পাঠদ্ান পদ্ধজত’-নকজিক কমথিাযাে ন াগদ্ানকরী প্রল্তেক 

কাউল্েযরল্ক িাংিাপে ও িম্মানদ্জক্ষণা প্রদ্ান করা িে ।  
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