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UGC-DEB Sponsored Orientation Programme on Post Graduate Bengali Counselling in ODL System: Report 

 

ইউ.জি.জ-জি-ই-জফ-য অথথানুকূল্রে ননতাজি ুবাল ভুক্ত জফশ্বজফদোরল্েয ভানফজফদো অনুলদ ১৯ ভার্থ , ২০১৬-ে ‘ভুক্ত জক্ষাক্রল্ভ ফাাংরা  স্নাতল্ াত্তয 

 াউল্ন্পজরাং ম্পজ থ ত উজ্জীফনী াঠভারা’ াংক্রান্ত এ টি  ভথারায আল্োিন  ল্য । উক্ত অনুষ্ঠাল্ন নমাগদান  ল্যন জফশ্বজফদোরল্েয জফজবন্ন স্টাজি-

নন্টাল্য স্নাতল্ াত্তয ফাাংরা বালা ও াজতে ঠন-াঠল্ন জনমুক্ত  াউল্ন্পরযযা ।  ভথারায ভূর আল্রার্ে জফলে জির, ভুক্ত জক্ষাক্রল্ভ স্নাতল্ াত্তয 

ফাাংরা াঠক্রল্ভ াঠদান দ্ধজত ।  

 ননতাজি ুবাল ভুক্ত জফশ্বজফদোরল্েয ফাাংরা বালা ও াজল্তেয াঠক্রভ এভনই এ  াঠক্রভ মা অনোনে প্রাজতষ্ঠজন  জফশ্বজফদোরল্েয ফাাংরা 

ঠন-াঠল্নয এ টি ভান্তযার াঠল্ক্ষল্েয জদগন্ত উল্ন্াজর্ত  ল্য জক্ষাথীল্দয াভল্ন । উন্নত ও আধুজন  ফাাংরা স্নাতল্ াত্তয াঠক্রভ ও উন্নত ভাল্নয 

াঠ-উ যণ এই ভুক্ত জক্ষায নক্ষেল্  জফসৃ্তজত জদল্েল্ি । জ ন্তু দূযজক্ষা লথৎ-এয প্রর্জরত ও প্রণারী ৃত প্র যণ অনুমােী এই াঠক্রভ ও স্বজক্ষা 

উল্মাগী াঠ-উ যণল্  জক্ষাথীল্দয াভল্ন আযও স্পষ্টবাল্ফ নফাধগভে  যায দাে জফশ্বজফদোরল্েয থাল্  । এখাল্ন, জক্ষাথীল্দয ল্ে াঠ-

উ যল্ণয াংল্মাগ ঘল্ে জফজবন্ন স্টাজি-নন্টাল্য জনমুক্ত  াউল্ন্পরযল্দয ভাধেল্ভ । পল্র, খুফ স্বাবাজফ বাল্ফই ভুক্ত জক্ষা াঠক্রল্ভ জফশ্বজফদোরে -

জিযী ৃত জফলেজবজত্ত  াঠদান জয ল্পনা নইভস্ত  াউল্ন্পরযল্দয জনজদথ ষ্ট ভে অন্তয জ্ঞাত  যায প্রল্োিন থাল্  । আয নই গুরুত্বূণথ প্রল্োিন 

নথল্ ই, স্নাতল্ াত্তয ফাাংরা স্তল্যয  াউল্ন্পরযল্দয ওজযল্েন্টন নপ্রাগ্রাভ ফা উজ্জীফনী  ভথারায আল্োিন  ল্যজির জফশ্বজফদোরল্েয ফাাংরা জফবাগ ও 

সু্কর অপ জউভোজনটিি ।   

 ১৯ ভার্থ , ২০১৬-ে  ার ১০:৩০ জভজনল্ে জনফন্ধী যল্ণয নল্ল শুরু ে উল্বাধনী অনুষ্ঠান । অনুষ্ঠাল্নয বাজতত্ব  ল্যন জফশ্বজফদোরল্েয 

ভাননীে উার্ামথ অধো  শ্রী শুবঙ্কয য ায । উজিত জিল্রন স্টাজি-নন্টায জফবাল্গয অজধ তথ া অধো  শ্রীঅজতফযণ আইর্, ভানফজফদো 

অনুলল্দয বাযপ্রাপ্ত আজধ াজয  অধো  শ্রী ভনন কুভায ভণ্ডর,  র াতা জফশ্বজফদোরল্েয অধো  শ্রী জফশ্বনাথ যাে, ননতাজি ুবাল ভুক্ত জফশ্বজফদোরল্েয 

স্নাতল্ াত্তয ফাাংরা জফলে-জভজতয দে অধো  নৎ কুভায নস্কয, এফাং িঃ শ্রাফণী ার ।   

 ুষ্পস্তফ  প্রদাল্নয ভাধেল্ভ এঁল্দয প্রল্তে ল্  ফযণ  ল্য ননন জফশ্বজফদোরল্েয জতনিন অধো  । এযয  ভথারায জফলেজবজত্ত  প্রস্তাফনা 

 ল্যন অধো  শ্রী ভনন কুভায ভণ্ডর । তাঁয ফক্তফে জফলল্েয জল্যানাভ জির, ‘ভুক্ত জফশ্বজফদোরল্েয স্নাতল্ াত্তয ফাাংরা ন াথ : এ টি াভজগ্র  ভূরোেন’ 

।জফশ্বজফদোরল্েয প্রস্তাজফত জয ল্পনা অনুমােী  ীবাল্ফ ভুক্ত জক্ষাক্রল্ভ স্নাতল্ াত্তয-াঠদান প্রজক্রোয উৎ লথাধন ুজনজিত  যা মাে --- ভূরত নই 

জফলল্েই জতজন আল্রা াত  ল্যন । অধো  শ্রী অজতফযণ আইর্ স্টাজি নন্টায জফবাল্গয অজধ তথ া জল্ল্ফ বালণ প্রদান  ল্যন । জফশ্বজফদোরল্েয 
ভাননীে উার্ামথ তথা অনুষ্ঠাল্নয বাজত অধো  শুবঙ্কয য াল্যয ভূরেফান ফক্তফে াংল্মািন ও ধনোফাদ-জ্ঞাল্নয ভাধেল্ভ উল্বাধনী অনুষ্ঠাল্নয 

ভাজপ্ত ঘল্ে ।  

 দ জভজনল্েয র্া-ান জফযজত নল্ল শুরু ে প্রথভ প্রাল্োজগ  অজধল্ফন । এই ল্ফথ বাজতত্ব  ল্যন ভানফজফদো অনুলল্দয বাযপ্রাপ্ত 

আজধ াজয  অধো  শ্রী ভনন কুভায ভণ্ডর । ‘ভুক্ত জক্ষাক্রল্ভ স্নাতল্ াত্তযফাাংরা  জল্রফা’ --- এই জল্যানাল্ভ, ভুক্ত জক্ষাক্রল্ভয আদথল্  াভল্ন 

নযল্খ, ফাাংরা স্নাতল্ াত্তয াঠক্রল্ভয ঠন-াঠন জফলে  আল্রার্না  ল্যন  অধো  নৎ কুভায নস্কয ।  াঠ-উ যণল্  মথাতথবাল্ফ জক্ষাথীল্দয 

াভল্ন উিাল্নয ন ৌরটি অনুষ্ঠাল্ন আগত জফজবন্ন  াউল্ন্পরযল্দয  াল্ি নৌঁল্ি নদওোই জির তাঁয ভূর উজিষ্ট । এযয ‘ াউল্ন্পজরাং-এয শরী’ 

জফলল্ে আল্রা াত  ল্যন িঃ শ্রাফণী ার । 

ভধোহ্ন-নবািল্নয জফযজত নল্ল শুরু ে জবতীে প্রাল্োজগ  অজধল্ফন । এই ল্ফথয ঞ্চার  জিল্রন অধো  শ্রী ভনন কুভায ভণ্ডর । এই ল্ফথ 

ভূর আল্রার্ে জফলে জির ‘াঠ-উ যল্ণয গুরুত্ব ও াে  গ্রন্থ’ । এই জফলল্ে আল্রার্না  ল্যন ননতাজি ুবাল ভুক্ত জফশ্বজফদোরল্েয স্নাতল্ াত্তয ফাাংরা 
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জফলে-জভজতয দে অধো  নগাা দত্ত নবৌজভ  । এিাড়া,   াউল্ন্পরয-ভোনুোর জফলল্ে  ল্থা থন, অোাইনল্ভন্ট প্রল্ে  াউল্ন্পরযল্দয  ৃৃ্  তে 

ম্পজ থ ত আল্রার্না ও প্রজতজনজধল্দয ফক্তফে ---- ইতোজদও জির এই ল্ফথয আল্রার্ে জফলে  । অোাইল্ভন্ট যর্না ও ভূরোেন জফলল্ে জফশ্বজফদোরল্েয 
জয ল্পনা  াউল্ন্পরযল্দয িানাল্না এফাং নই ম্পজ থ ত ন াল্না ভোয  থা  াউল্ন্পরযল্দয  াি নথল্  নানায িনেই এই প্রাল্োজগ  অজধল্ফল্নয 

আল্োিন ।  

জফজবন্ন  াউল্ন্পরযযা, ভুক্ত জক্ষাক্রল্ভ স্নাত ত্তয ফাাংরা াঠক্রল্ভয ঠন-াঠন াংক্রান্ত জনল্িল্দয অজবজ্ঞতা ও অুজফল্ধয  থা বাজতয 

নগার্ল্য আল্নন । াভজগ্র বাল্ফ স্নাতল্ া ত্তয ফাাংরা াঠদাল্নয নক্ষল্ে  াউল্ন্পরযায  ী  ী অুজফল্ধয মু্মখীন ল্েন,  ীবাল্ফ নই অুজফল্ধ নথল্  

উত্তযণ ম্ভফ --- নই জফলল্ে আগত  াউল্ন্পরযযা তাঁল্দয ভূরেফান ফক্তফে যাল্খন । নইল্ে, াঠ-উ যল্ণয ত্রুটি-দুফথরতায জদ টিও জর্জহ্নত  ল্য 

বজফলেল্ত মথাাধে ত্রুটিভুক্ত াঠ-উ যণ প্রস্তুজতয নক্ষল্ে নতুন জদা নদখান তাঁযা । তাঁল্দয অুজফল্ধয জদ গুজর গুরুত্ব  াল্য জফল্ফর্না  ল্য 

মথাাধে উত্তযপ্রদাল্নয ভাধেল্ভ তাঁল্দয ন্তুজষ্টজফধান  ল্যন বাজত অধো  শ্রী ভনন কুভায ভণ্ডর ।   

স্বল্প ভল্ে অল্ন   াউল্ন্পরযল্ ই তাঁল্দয ফক্তফে ন  যায িনে মল্থামুক্ত ভে-জযয নদওো মােজন । তল্ফ,  ল্রই এ ভত ন নম, 

বজফলেল্ত জক্ষাথীল্দয স্বাল্থথই আযও নফজ াংখোে এই ধযল্নয  ভথারায আল্োিন প্রল্োিন ।  

অনুষ্ঠাল্নয এল্ ফাল্য অজন্তভ ল্ফথ ‘ভুক্ত জক্ষাক্রল্ভ ফাাংরা  স্নাতল্ াত্তয  াউল্ন্পজরাং ম্পজ থ ত উজ্জীফনী াঠভারা’   ভথারাে নমাগদান যী 

প্রল্তে   াউল্ন্পরযল্  াংাে ও ম্মানদজক্ষণা প্রদান  যা ে ।  

Coordinator: Dr. Anamika Das, Assistant Professor of Bengali, Academic Campus, Kalyani, NSOU 

 

 


