
NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY  

School of  Humanit ies  

Established By Act (W.B. Act (XIX) of 1997 and Recognised by U.G.C.) 

Head Office: DD-26, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-700064;Phone: 033 40663214 

Kalyani Campus: KalyaniGhoshpara, Kalyani 741235; Phone: 033 25820103 

Website: www.wbnsou.ac.in; Email: nsou@wbnsou.ac.in 

Accredited by NAAC with Grade ‘A’ 

Ref. No.: SoH-KC/22-254                                                                                                                                    Date: 12/12/2022 

 

গ োয়েন্দোকোহিনী পোঠপ্রসঙ্গ শীর্ষক আয় োচনোসভোর প্রহিয়েদন 

 

ননতাজি ুবাল ভুক্ত জফশ্বজফদযারয়েয ভানফজফদযা ানুলয়দয ক্ষ নথয়ে জফগত ২৩ নয়বম্বয, ২০২২ তাজযয়ে ‘নগায়েন্দাোজনী 

াঠপ্রঙ্গ’ ীলষে এেটি াঅয়রাচনাবায াঅয়োিন েযা য়েজির । জফশ্বজফদযারয়েয ল্টয়রে েযাম্পায়য নফাডষ  রুয়ভ ভানফজফদযা 

াণুলয়দয াজধেতষ া তথা ফাাংরা বালা ও াজতয জফবায়গয প্রধান াধযাে ভননকুভায ভণ্ডয়রয বাজতয়ে ানরাাআন ও াপরাাআন 

উবে ভাধযয়ভাআ এাআ াঅয়রাচনা ানুজিত ে । ানুিান ঞ্চারনায দাজেয়ে জিয়রন ফাাংরা বালা ও াজতয জফবায়গয োযী াধযাে 

তথা ননতাজি ুবাল ভুক্ত জফশ্বজফদযারে গয়ফলণায প্রেল্প জযচারে ানাজভো দা । ফক্তা জয়য়ফ াঅূত য়েজিয়রন চন্দননগয 

েয়রয়িয যােন জফবায়গয য়মাগী াধযাে ডাঃ জোংশুে দা এফাং জফজষ্ট নরেে শ্রী াজযন্দভ দাগুপ্ত ভাে । 

 নফরা ফায়যাটাে াঅয়রাচনাবায ূচনা েয়যন ানাজভো দা । উক্ত াঅয়রাচনাবা-নম প্রেৃতয়ক্ষ ননতাজি ুবাল ভুক্ত 

জফশ্বজফদযারে গয়ফলণা প্রেয়ল্পয াাংজফয়ল, তা উয়েয়েয য জতজন এাআ াঅয়রাচনায উয়েয ফযক্ত েয়যন ।  াধাযণবায়ফ গয়ফলণা 

প্রেয়ল্পয নানা জদে ম্পয়েষ  উজিত নরাতৃফৃন্দনে য়চতন েয়যন বাজত াধযাে ভননকুভায ভণ্ডর । এযয শুরু ে বায ভূর 

াজধয়ফয়নয প্রথভ ফষ । নাআ য়ফষ ফক্তা জিয়রন ডাঃ জোংশুে দা । ‘বফলাক্ত অনু-ন্ধান’ বরযানারভ তাাঁ য ভূর ফক্তফয বির, 

গগারেন্দাকাবনীরত াধাযণবারফ বফলপ্ররোগ ও তায প্রবতবিো গমবারফ গদখারনা ে, তা ফাস্তরফ ঠিক কতখাবন যােনম্মত । 

বফববন্ন অযাধকাবনীয বনদশন তুরর ধরয খুফ রে যােনবফদযা ও গাস্টভরটশ রভয আররাচনায গভরফন্ধরন বতবন অতযন্ত বনুণ 

দক্ষতাে াওোয রেন্ট গপ্ররেরন্টরন তাাঁ য ফক্তফয বযরফন করযন । প্রথভ অবধরফরনয গরল প্ররনাত্তয রফশ অনরাইন ও 

অপরাইন ভাধযরভ উরে আর গফ বকিু গুরুত্বূণশ প্রন ও তায ভাধান ।  

 বিপ্রাবযক গবােনবফযবত গরল শুরু ে আররাচনাবায বিতীে অবধরফন । এই রফশ ফক্তা বিররন জফজষ্ট নরেে শ্রী 

াজযন্দভ দাগুপ্ত ভাে । ‘য়েয নগায়েন্দায াজিে জে াংেয়ট ?’---এাআ জয়যানায়ভ জতজন তাাঁ য ফক্তফয াঠ েয়যন । ফতষ ভায়ন 

প্রমুজক্তয মুয়গ নেন ও েীেী োযয়ণ য়েয নগায়েন্দায াজিে ক্রভ াংেয়ট, নটিাআ জির তাাঁ য ভূর াঅয়রাচয জফলে । ঊনজফাং তে 

নথয়ে শুরুয েয়য জফাং তয়েয নানা াযাধোজনীয জনদষন জতজন তাাঁ য মুজক্তয ফুজনয়ট জযয়ফন েয়যন । জিতীে াজধয়ফয়নয 

নয়ল াধাযণ প্রয়নাত্তয য়ফষয য উজিত নরাতৃফৃন্দয়ে ধনযফাদজ্ঞান েয়য এফাং বজফলযয়ত এাআধযয়ণয ভয়নাজ্ঞ াঅয়রাচনাবায 

াঅয়োিয়নয প্রজতশ্রুজতয়ত বায ভাজপ্ত ন ালণা েয়যন ানাজভো দা । 
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