NSS UNIT
BARASAT GOVERNMENT COLLEGE
NATIONAL SERVICE SCHEME
‘NOT ME BUT YOU’
“Personality Development of Students Through Community Service”
“Education Through Community Service”
ন্যাশন্াল সার্ভি স র্িম(NSS), ভারত সরকাররর যুব র্বষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রক দ্বারা পর্রচার্লত
একটি পাবর্লক সার্ভি স প্রাগ্রাম। NSS ন্ারম জন্র্রয় এই প্রাগ্রামটি 1969 সারল জাতীর র্পতা
গান্ধীজীর জন্মশতবরষি চালু করা হরয়র্িল। সমাজ প্সবার মাধ্যরম র্শক্ষার্থীরের বযর্িরের র্বকারশর
লরক্ষয স্বাধ্ীন্তার পর ডঃ সবিপল্লী রাধ্াকৃ ষ্ণরন্র প্ন্তৃ রে র্বশ্বর্বেযালয় মঞ্জুর্র কর্মশন্ একারডর্মক
রর্তষ্ঠান্গুরলারত প্স্বচ্ছারসবী জাতীয় পর্ররষবা চালু করার সুপার্রশ কররর্িরলন্। পরবতীকারল 1958
সারল পর্িত জহরলাল প্ন্রহরু মুখ্যমন্ত্রীরের কারি একটি র্চঠিরত সমাজরসবার ধ্ারাটিরক স্নাতরকর
পূবিশতি র্হরসরব র্বরবচন্া করার জন্য বরলন্। র্তর্ন্ র্শক্ষা মন্ত্রণালয়রক র্শক্ষারর্তষ্ঠারন্ জাতীয় প্সবা
রবতি রন্র জন্য একটি উপযুি পর্রকল্পন্া রণয়রন্র র্ন্রেি শ প্েন্ আর তার ফলস্বরূপ 24প্শ প্সরেম্বর,
1969 সারল 37 টি র্বশ্বর্বেযালরয়র 40,000 র্শক্ষার্থীরের র্ন্রয় পর্থ চলা শুরু হয় NSS এর।

The Main Objectives of NSS :1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

সমারজর সারর্থ র্শক্ষার্থীরের সম্পকি গর়ে প্তালা;
সমারজর চার্হো ও সমসযা র্চর্িত করা এবং তার সমাধ্ারন্র রর্িয়ায় তারের অন্তভুি ি করা;
র্শক্ষার্থীরের মরধ্য সামার্জক ও ন্াগর্রক োর্য়েরবাধ্ গর়ে প্তালা;
েলবদ্ধ র্থাকা এবং োর্য়ে ভাগ করর প্ন্ওয়ার জন্য ররয়াজন্ীয় েক্ষতার র্বকাশ ঘটারন্া;
প্ন্তৃ রের গুণাবলী এবং গণতার্ন্ত্রক মরন্াভাব অজি ন্ করা;
জরুরী পর্রর্ির্ত এবং জাতীয় েুরযিাগ প্মাকার্বলায় তারের সক্ষমতার র্বকাশ ঘটারন্া;
জাতীয় সংহর্ত ও সামার্জক সম্প্রীর্ত অন্ুশীলন্ করা।

NSS Activities :NSS ACTIVITIES
Regular Activities
(120 Hours)
Orientation Programme
(20 Hours)

Seven Days Special Camp

Community Work
(70 Hours)

Campus Work
(30 Hours)

Motto of NSS :NSS এর ন্ীর্তবাকয “NOT ME BUT YOU”, গণতার্ন্ত্রক জীবন্যাপরন্র সারমমি এবং র্ন্ঃস্বার্থি
প্সবার ররয়াজন্রক সমর্থিন্ করর। এটি র্শক্ষার্থীরের অন্য বযর্ির েৃর্িরকাণ প্র্থরক উপলর্ি কররত
প্শখ্ায় এবং অন্যান্য জীর্বত রাণীর রর্ত সহান্ুভূর্ত ও সাহারযযর মান্র্সকতা ততর্র করর। এই
ন্ীর্তবারকয NSS এর ধ্ারণাটি ভারলাভারব বযি করা হরয়রি যা এই র্বশ্বারসর উপর র্ন্ভি র করর
প্য, একজন্ বযর্ির কলযাণ প্শষ পযিন্ত সমগ্র সমারজর কলযারণর উপর র্ন্ভি রশীল।

NSS Regular Activities :•
•
•
•
•
•
•
•
•

র্বর্ভন্ন র্শক্ষামূলক প্রাগ্রাম;
মর্হলারের জন্য প্রাগ্রাম;
রিোন্, চক্ষু োন্ র্শর্বর;
রার্থর্মক র্চর্কৎসা রর্শক্ষণ কমিসূর্চ;
বৃক্ষররাপণ কমিসূর্চ;
গুরুেপূণি র্েন্ উেযাপন্;
গ্রাম েত্তক প্ন্ওয়া;
মােরকর অপবযবহার/এইডস(ইউটিএ)/এইচআইর্ভ মূলক সরচতন্তামূলক র্শর্বর;
অযার্ি-রযার্গং প্রাগ্রাম;

NSS Special Camp :র্বরশষ কযার্ম্পং জাতীয় পর্ররষবা রকরল্পর একটি অর্বরচ্ছেয অংশ। এটি র্শক্ষার্থীরের কারি র্বরশষ
গুরুত্বপূর্ন কারণ এটি তাদের েলবদ্ধ র্থাকা, প্যৌর্থ অর্ভজ্ঞতা ভাগ করর প্ন্ওয়া এবং সমারজর সারর্থ
িমাগত প্যাগারযারগর অন্ন্য সুরযাগ রোন্ করর। জাতীয় গুরুরের র্বর্ভন্ন উন্নয়ন্মূলক ইসুযরত
সাধ্ারণত র্বরশষ কযার্ম্পং করা হয়।

NSS Certificate :একজন্ প্স্বচ্ছারসবক যে 240 ঘন্টা (120hrs X 2yrs) র্ন্য়র্মত কাযিিম এবং সাত র্েরন্র
র্বরশষ কযাম্প সম্পন্ন করযে যে NSS সাটিির্ফরকট পাওয়ার জন্য প্যাগযতাসম্পন্ন হদে।
NSS সম্পরকি এক কর্থায় বলরত প্গরল এটি এমন্ একটি র্বরশষ জাতীয় পর্ররষবা
রকল্প যা স্বার্থি িা়ো সবিো সমারজর উন্নয়ন্ ও তার সহায়তায় রয়াসী হরয়রি। NSS হল
আরমাপলর্ি করার জায়গা। এটি িাত্রসমাজরক যেশ ও েমাদের কলযারণর ের্য েক্রক্রয়ভাদে কাদের
েুদোগ ক্রেদয় তাদের েযক্রিত্ব ক্রেকাদশ েহায়তা কদর। তাই িাত্রসমারজর ররতযকরক সমারজর কলযারণর
জন্য এর্গরয় এরস NSS এ যুি হওয়া উর্চত।

