‘গ োয়েন্দোকোহিহি পোয়ের ভূহিকো’ শীর্ষ ক স্বল্পয়িেোদী গকোর্ষ র্িোহি র্ংক্রোন্ত একটি প্রহিয়েদি

নেতাজি সু ভাষ মু ক্ত জিশ্বজিদ্যালয়ের ভাষা, অেু িাদ্ ও সংস্কৃজত চচচা নেন্দ্র এিং মােিজিদ্যা অেু ষয়দ্র ন ৌথ
উয়দ্যায়ে ‘নোয়েন্দাোজিজে পায়ের ভূজমো’ শীষচে এেটি স্বল্পয়মোদ্ী অেলাইে নোয়সচর আয়োিে েরা
িয়েজিল । সমেসীমা জিল – ১৫ িােু োজর নথয়ে ৬ মাচচ, ২০২২ । আট সপ্তায়ি প্রজত শজে ও রজিিার েয়র
নমাট নষায়লাটি ক্লাস এর অন্তভুচক্ত জিল । এই নোয়সচর নটেজেেযাল সিােে জিয়লে টিমজলি এডয়টে
জলজময়টয়ডর েমীিৃ ন্দ ।
নোসচটির মূ ল উয়েশয জিল, নোয়ো এেটি নটক্সট-এর সয়ে েীভায়ি িজিয়ে থায়ে োোজিধ জিষে,
ু জক্তসংেত অেু মায়ে েীভায়ি নসগুজলয়ে জচজিত েরা াে, েীভায়িই-িা নসই নটক্সটটিয়ে জিজভন্ন প্রয়ের
মু য়িামু জি দ্াাঁি েজরয়ে নদ্য়ি জেয়ত িে, নসই নটক্সট েতিাজে ঘাতসি --- নসই জচন্তেয়ে উসয়ে নদ্ওো ।
নোসচটি নমাট দুটি মজডউয়ল জিভক্ত জিল --- তাজিে পজরসর এিং সাজিজতযে প্রয়োে পজরসর । প্রজত
মজডউল চারটি েয়র এেয়ে জিেযস্ত জিল । অথচাৎ, দুটি মজডউয়লর নমাট আটটি এেে জিল এই নোয়সচর
পােযসূ জচ । নোয়সচ িক্তা জিয়সয়ি আমজিত জিয়লে ভারয়তর জিজভন্ন জিিযাত জশক্ষাপ্রজতষ্ঠায়ের অধযাপেিৃ ন্দ ।
জিয়লে মেস্তিজিদ্-ও । প্রজতজদ্য়ের ক্লায়সর সমেসীমা জিল দু’ ঘন্টা, ার নশষ জতজরশ জমজেট জেধচাজরত জিল
প্রয়োত্তর পয়িচর িেয ।
নমাট চুোন্ন িে এই নোয়সচ তাাঁয়দ্র োম েজথভুক্ত েয়রজিয়লে । অংশগ্রিণোরীয়দ্র অজধোংশই
জিয়লে নোয়ো স্কুল, েয়লি িা জিশ্বজিদ্যালয়ের অধযাপে জেংিা নোয়েন্দাোজিজে জিষয়ে জিজভন্ন প্রজতষ্ঠায়ে
েয়িষণারত । জসংিভাে অংশগ্রিোরী প্রজত শজে ও রজিিায়রর ক্লায়স স্বতঃস্ফূতচ অংশগ্রিণ েরয়তে ।
নোয়সচর জেেমােু ােী এেটি MCQ-ধমী পরীক্ষার আয়োিে েরা িয়েজিল এিং নোসচ নশয়ষ সফল সমস্ত
অংশগ্রিণোরীয়ে নেতাজি সু ভাষ মু ক্ত জিশ্বজিদ্যালয়ের ভাষা, অেু িাদ্ ও সংস্কৃজত চচচা এিং মােিজিদ্যা
অেু ষয়দ্র পক্ষ নথয়ে ই-শংসাপত্র প্রদ্াে েরা িে ।
প্রাে সমস্ত অংশগ্রিণোরী-ই জফডিযাে ফয়মচ িাোে ন , এই নোসচ েয়র তাাঁরা উপেৃত িয়েয়িে
এিং ভজিষযয়ত তাাঁরা এইধরয়ের নোয়সচ ন ােদ্াে েরয়ত জিয়শষভায়ি আগ্রিী ।
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