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ভাষা, অনুবাদ ও সংসৃ্কতি চচচ া কেন্দ্র 

Centre for Language, Translation & Culture Studies 

School of Humanities 

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

Accredited Grade A by NACC 

 

স্বল্পমেয়াদী পাঠক্রে 

গ োয়েন্দোকোহিহি পোয়ের ভূহিকো 

Short Term Course 

On 

Introduction to Detective Fiction 
 

অনালাইন ভর্তি র র্লঙ্কঃ  https://ums.nsouict.ac.in/admission/forms 

উপমদষ্টা                                                                        কোসচ কো-অতডচ মনটর 

অধ্যাপে েননকুোর েণ্ডল                                                                  ডঃ অনাতেো দাস 

তবভাগীয় প্রধ্ান, বাংলা তবভাগ ও                                                   সহোরী অধ্যাপে, বাংলা তবভাগ 

অতধ্েিচ া, োনবতবদযা অনুষদ                                                       কনিাতি সুভাষ েুক্ত তবশ্বতবদযালয়                                                               

কনিাতি সুভাষ েুক্ত তবশ্বতবদযালয় 

 

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  

https://ums.nsouict.ac.in/admission/forms
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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), New Delhi110002. Recently National Council for Assessment & 

Accreditation (NAAC) has accredited NSOU with Grade A(1st Cycle) as the first State Open 

University of India. 

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.  

ককোর্স র্ম্পর্কস  

বিগত প্রোয় কেড় েশক িযোপী বিবিন্ন গণমোধ্যর্ম কে-ধ্োরোবি বির্শষ জনবপ্রয় হর্য় উর্ের্ে, কর্বি হল 

কগোর্য়ন্দোকোবহবন িো বির্িকবিি বিকশন। কিযোমর্কশ, কিলুেো, শির, কোকোিোিু কের্ক শুরু কর্র বমবতন মোবর্ -- 

কক কনই কর্খোর্ন ? কগোর্য়ন্দোকোবহবনর এই জনবপ্রয়তো আজ বির্নোেন জগর্তর গবি অবতক্রম কর্রর্ে । কর্ 

অনুপ্রবিষ্ট হর্য়র্ে উচ্চতর বশক্ষোর্ক্ষর্েও। বিবিন্ন বিশ্ববিেযোলর্য়র িোাংলো স্নোতক ( বর্বিবর্এর্ িো চর্য়র্ কির্ড  

কক্রবিি বর্র্ের্মর বিএর্ই িো বিবর্বিন কেবর্বিক ইর্লবিি ককোর্র্স) বকাংিো স্নোতর্কোত্তর স্তর্রর পোেযরূ্বচর্ত 

আজ তোই একবি প্রধ্োন অাংশ এই কগোর্য়ন্দোকোবহবন।  
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িতসমোন ককোর্র্স র্োবহতয ও আর্িসর বিবিন্ন আবির্ক কগোর্য়ন্দোকোবহবন পোর্ের প্রর্চষ্টো েোকর্ি। অেসোৎ, অপরোধ্ীর 

অপরোধ্-পদ্ধবত এিাং কগোর্য়ন্দোর অপরোধ্ী বচবিতকরণ — শুধু্ এই ককৌতূহল বনরশর্নই-কে কগোর্য়ন্দোকোবহবন পোে 

র্মোপ্ত হর্ত পোর্র নো; তোরই পেপ্রেশসক হর্ি এই ককোর্স। কর্খোর্ন একবের্ক েোকর্ি  

কগোর্য়ন্দোকোবহবনর উৎর্, গেন, প্রকোরর্িে র্াংক্রোন্ত প্রোেবমক পবরবচবতপ্রেোন। েোকর্ি, নর্গন্দ্রনোে গুপ্ত কের্ক 

শুরু কর্র একোর্লর কগোর্য়ন্দো বগবন্ন-র্হ িোাংলো কগোর্য়ন্দো কোবহবনর ক্রমবিিতসন তেো িোরতীয় কগোর্য়ন্দোকোবহবনর 

একবি র্োমবিক রূপর্রখো। কীিোর্ি উত্তর-ঔপবনর্িবশকতো কগোর্য়ন্দোকোবহবনর্ক প্রিোবিত কর্রর্ে ---- এই 

ককোর্র্স কর্ই আর্লোচনোর র্মোন্তরোর্ল কেখোর্নো হর্ি, অপরোধ্কোবহবন-ককবন্দ্রক িোাংলো ও বহবন্দ চলবচ্চে বনমসোর্ণর 

আকবিক উর্েযোর্গর কপ্রক্ষোপর্ি-েোকো বিশ্বোয়র্নর রোজনীবত। 

 অনযবের্ক অপরোধ্কোবহবনর মনস্তোবিক পোে-র্ম্ভোিনোর্ক েশস কর্র বনিসোবচত-কগোর্য়ন্দোকোবহবনর্ত-

উবিবখত মোনির্ের্হ বিষ-এর প্রিোি রোর্োয়বনকিোর্ি কতেূর িোস্তির্ম্মত — কর্বের্কও আর্লোকপোত করর্ি 

এই ককোর্স। কগোর্য়ন্দোকোবহবনর্ত কীিোর্ি ইলোর্েশন িযিহৃত হয়, কীিোর্িই-ই িো গর্ড় ওর্ে কগোর্য়ন্দো 

কোবহবনবনিসর একবি িোবিক নর্িল; অযোকোর্িবমক বশক্ষোর্ক্ষর্ে অনোর্লোবচত কর্ই িক্তর্িযর পোশোপোবশই েোকর্ি 

স্বল্পোর্লোবচত আর্রকবি বিষয়—কগোর্য়ন্দোকোবহবনর অনুিোে, েোর িরর্কর্ন্দ্র েোকর্ি কগোর্য়ন্দোকোবহবন অনুিোর্ের 

র্ময় ককোন  ককোন  বিষর্য়র প্রবত অনুিোেকর্ক র্র্চতন েোকর্ত হয়, অনূবেত কগোর্য়ন্দোকোবহবন পোর্ের কক্ষর্ে 

পোেক বেক কী আশো কর্রন এিাং িোাংলো কের্ক ইাংবরবজ ও ইাংবরবজ কের্ক িোাংলোয় কেবশ-বির্েবশ বিবিন্ন 

কগোর্য়ন্দোকোবহবন অনুিোর্ের র্ময় কর্গুবল কতেূর মূল কিক্সট -এর রর্োস্বোেী হর্য় ওর্ে।  

 পোেযরূ্বচর্ত উবিবখত বিষয়গুবল বনর্য় আর্লোচনো করর্িন বিষয়-বিবত্তক বির্শষজ্ঞ িযবক্তিগস। েোকর্িন 

মনস্তিবিে, রর্োয়নবিে, অনুিোেক, বচেবশল্পী প্রমুখ। 

পাঠক্রমের উমেশ্য  

িতসমোন পোেক্রর্মর মূল উর্েশয মোনিবিেযো ও র্মোজবিেযোয় স্নোতক ও স্নোতর্কোত্তর স্তর্র পোেরত বশক্ষোেসীর্ের 

ককোর্নো একবি আখযোনমূলক কিক্সি িো কোবহবন-পোর্ের র্ম্ভোিয বেকগুবল র্ম্পর্কস র্র্চতন কর্র কতোলো । 

কগোর্য়ন্দোকোবহবন কর্ই পোর্ের একবি মোধ্যমমোে । র্োবহতযপোে মোর্নই-কে আর্িগ-গদ গে িোিোস্বোেন নয়, ককোর্নো 

একবি কিক্সট -এর র্র্ি-কে অিোিীিোর্িই জবড়র্য় েোর্ক নোনোবিধ্ বিষয় --- কর্ই বিষয়গুবলর্ক কীিোর্ি বচর্ন 

বনর্ত হয়, কীিোর্ি েীবক্ষত হর্ত হয় র্োবহতযপোর্ে, এই পোেক্রম তোর-ই একবি নমুনোমোে । ককোর্র্স 

অাংশিহণকোরী ককোর্নো একজন বশক্ষোেসী-ও েবে এই পোেক্রম-কের্ক-প্রোপ্ত জ্ঞোর্নর প্রর্য়োর্গ র্োবহতযপোর্ের 

আনন্দলোর্ির পোশোপোবশ র্োবহতয র্মোর্লোচনোয় ব্রতী হন, কর্বিই এই ককোর্র্সর একমোে প্রোবপ্ত । 

ককোর্র্সর কময়োে – আি র্প্তোহ (08 Weeks) 
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ক্লোর্র্র র্ময় – র্প্তোর্হ ২দিন;  শবনবার : সন্ধ্যা ৫:৩০ – ৭:৩০ এবং  রবিিোর : সকাল ১১টা – িুপুর ১টা 
বশক্ষণ পদ্ধবত – ককিলমোে অনলোইন (জুম িযোিিমস ) Online Zoom Platform 
বশক্ষণ িোষোমোধ্যম – িোাংলো 
পোেযসূহি –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
নূযনতম কেোগযতো – মোনিবিেযো (বহউমযোবনবির্) ও র্মোজবিেযোর (র্র্োর্যোল র্োর্য়র্ের্)-এর কে-ককোর্নো শোখোয় 
স্নোতক ও স্নোতর্কোত্তর স্তর্র পোেরত েোেেোেী অেিো এই বিষর্য় আিহী কে-ককোর্নো িযবক্ত। 
ককোর্র্স অাংশিহর্ণর প্রবক্রয়ো – ককিলমোে বনবেসষ্ট বলর্ে বক্লক কর্র বনিন্ধীকরণ বনর্েসশ পূরণ করর্ত হর্ি এিাং 
ককোর্স-বি অনলোইন প্রেোন করোর র্োর্পর্ক্ষ িবতস হওয়ো েোর্ি। 
বনিন্ধীকরণ বলে : https://ums.nsouict.ac.in/admission/forms 

করবজর্েশন বি –  ৭৫০িোকো (করমূলযর্হ) 
মূলযোয়ন ও শাংর্োপে প্রেোন – র্োির্লযর র্র্ি ককোর্স/পোেক্রম র্মূ্পণস করোর জনয বনিন্ধীকৃত বশক্ষোেসীর পর্ক্ষ 
অন্তত আবশ শতোাংশ ক্লোর্র্ উপবিত েোকো িোধ্যতোমূলক । অন্তিসতসী মূলযোয়ন কশর্ষ র্কল র্িল বশক্ষোেসীর্ের   
ই-র্োবিসবির্কি প্রেোন করো হর্ি ।   
 

মবিউল ১ : তোবিক পবরর্র 

একক – ১ : কগোর্য়ন্দোকোবহবন তেো অপরোধ্কোবহবনর  
            র্োধ্োরণ পবরবচবত 
একক – ২ : িোাংলো তেো িোরতীয় কগোর্য়ন্দোকোবহবন 
একক – ৩ : কগোর্য়ন্দোকোবহবনর অনুিোে 
একক – ৪ : অপরোর্ধ্র মনস্তি 

 

মবিউল ২ : র্োবহবতযক প্রর্য়োগ পবরর্র 
একক – ১ : গণমোধ্যর্ম কগোর্য়ন্দোকোবহবন  
একক – ২ : িোস্তি–অিোস্তর্ির র্ীমোর্রখোয়   
              কগোর্য়ন্দোকোবহবনপোে 
একক – ৩ : কগোর্য়ন্দোকোবহবনর্ত েবি, েবির্ত  
             কগোর্য়ন্দোকোবহবন 
একক – ৪ : বনবেসষ্ট কগোর্য়ন্দোকোবহবনর  
             কিক্সিবিবত্তক অনুপুঙ্খ পোে 

 

https://ums.nsouict.ac.in/admission/forms

