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নাজী াজরল মবশমববিালয
আসাাসসাল, পম্্ বর্্াা

বাংলা ভাষা ও সামিতি মবভাগ
ম্বামষ্ন বাংলা সামামান পাঠক্

(২০১৬-২০১৭ মিকাবষ্ থেসন পসরাজি)

থ্া� াম্ - ১৩০০

থ্া� থসস্সা্ – ০৬

১্ থসস্সা্ থেসন ৬য থসস্সাস্্

অাুক্ উদুত ফল

(PROGRAM OUTCOME)

 মস.মব.মস.এস মসসসস্্ অরীসা মব.এ. অাাস্ এবং বাংলা ভাষা ও সামিসতি্ থপাোা্ থনাস্সন অাাস্ এবং থপাোা্

থনাসস্্ মিকাে্ীসব্ জাি মবমভন অংসি মবভক ন্া িসযসে। রোকস্- ১. থনা্ থনাস্, ২. মিমসম্া থ্মসমফন

থনাস্, ৩. থজসাম্ন ইসলম্ভ থনাস্, ৪. ম্ল এািিযস্স থনাস্, ৫. এমবমলম� এািিযস্স থনা্ থনাস্ বা (বাংলা

নম্উমাসনিা থনাস্) এবং ৬. ্িাা্ ইম্যাা লিাাুসযজ (MIL) থনাস্।

 এই থনাস্ গমলসত সং্্ত ও ইংস্মজ সামিসতি্ মাব্ামচত ইমতিাস মবষয জাাা্ সুসরাগ ্সযসে। এ্ পািাপামি বাংলা

ভাষা ও সামিসতি্ ইমতিাস, েনিাশ, অলঙা্িাশ এবং ভাষাতত সমসন্ জাাা্ মবস্ত সুসরাগ ্সযসে।

 এই থনাস্ এনজা মিকাে্ীসন ভমবষিসত পম্িীমলত বাংলা থলখা, পড়া এবং নো বলা্ বকতা অজ্া ন্সত সািারি

ন্সব। এই থনাস্ম� সম্প্ ন্া্ প্ মিকাে্ী তা্ মাজ ন্্সকস্ সফল িওযা্ সমাবাা নসযসে।
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 অাাসস্্ ১৪ম� আবমিিন থনাসস্্ ্সরি পাচীা ও ্রিরুগীয বাংলা সামিতি, আরুমান বাংলা সামিতি, বাংলা াা�ন,

বাংলা থোস�াগপ, বাংলা উপািাস, বাংলা পবর, ্বীন সামিতি এবং বি্সা্ ্সতা অসান আনষ্পীয এবং জাাবর্ন

মবষয পাঠিস্মচসত ্সযসে থরগমল অরিযা নস্ মিকাে্ী্া মবষসয্ স্প উপলম্ ন্সত পা্সব।

 বাংলা োড়া অািাাি মবষসয্ মিকাে্ী্া বাংলা ভাষা, সামিতি, সং্্মত সমসন্ স্িন রা্পা পাসব GE থনাসস্্

্ারিস্।

 এই অাাস্ মব.এ. থপাোাস্্ ্ারিস্ মিকাে্ী্া সামিতি, স্াজ ও ্াাবজীবা সমসন্ মবস্তজাা লাভ ন্সত সক্

িসব । থসই সসা ভা্তীয এবং বাঙামল সং্্মত, ঐমতিি সমসন্ তাসব্ জাাভাভা্ স্্ম্লাভ ন্সব।

অাুক্ মামব্ি উদুত ফল

(PROGRAM SPECIFIC OUTCOME)

 মতা বেস্্ মব.এ. অাাস্ মিমো (পে্ থেসন ষষ থসস্সা্) অাুক্ম� সফল স্াম্্ প্ এনজা মিকাে্ী

মামমলমখত উস্িিগমল চম্তাে্ ন্সত সক্ িসব।

 বাংলা সামিসতি্ মিকাে্ী্া এই অাুক্ পাসঠ পাচীা, ্রিরুগীয এবং আরুমান বাংলা সামিসতি্ এনম� স্িন রা্পা

পাসব।

 ভাষাচচ্া্ থক্ মবা মবা বাড়সে। বাড়সে নাসজ্ সুসরাগ। ফসল বাংলা ভাষাচচ্া্ থকস্ মিকাে্ীসব্ ্সরি ভাষাতত ও

ভাষামবজাা সমসন্ জাালাভ সাে্ন িসয উঠসব।

 েন, অলঙা্, ্ালনাবি, পবাবমল সামিতি (ববষব ও িাক), অাুবাব সামিতি, ইং্ামজ ও সং্্ত সামিসতি্

তুলাা্্লন পাঠ মাসয সমঠন রা্পা এবং াীমতগমল পসযাগ ন্সত মিখসব।

 গবি সামিতি, নোসামিতি, াা�িসামিতি , নমবতা এবং সামিতি স্াসলাচাা মিকাে্ীসব্ ্সরি সামিতিসবার গসড় তুলসব।
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 াা�ন, উপািাস, থোস�াগপ, নমবতা্ পন্পগমল সমসন্ মিকাে্ী্া জাালাভ ন্সব। এই অংি পাঠ মিকাে্ীসব্

্সরি াানমানতা্ থবার জামগসয তুলসব।

সসব্াপম্, সুমবািস এই অাুক্ম� সামামান মিকাে্ীসব্ ভমবষিসত উচত্ অরিযা ও গসবষপানাসজ সাফলি অজ্সা

সািারি ন্সব।

CC- থনা্ থনাস্ (আবমিিন পাঠক্)

MIL- MODERN INDIAN LANGUAGE (BENGALI)- আরুমান ভা্তীয ভাষা (বাংলা), মবষযন পাঠক্

AECC(B) – ABILITY ENHANCEMENT COMPULSORY- (বাংলা ভাষা্ বকতাব্ম্্ আবিমিন পাঠক্)

SEC- SKILL ENHANCEMENT COURSE – ভাষাসবার ও ্চাািমক্ বাপুাি ব্ম্্ পাঠক্)

DSE(C)- DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE COURSE- (সাতন বাংলা ঐম্ন পাঠক্)

GE(C)- GENERIC ELECTIVE COURSE- (বাংলা অাাসস্্ মিকাে্ী োড়া অািাাি অাাস্ মবষসয্ ো্ো্ীসব্ জাি

ঐম্ন পাঠক্)

CA- CONTINUOUS ASSESSMENT - (রা্াবামিন অভিয্ীপ ্্লিাযা)

ESE- END SEMESTER EXAMINATION- (চ্ড়ায থসস্সা্ প্ীকা)
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নাজী াজরল মবশমববিালয
আসাাসসাল,পম্্ বর্্াা

বাংলা ভাষা ও সামিতি মবভাগ
ম্বামষ্ন বাংলা সামামান পাঠক্

(২০১৬-২০১৭ মিকাবষ্ থেসন পসরাজি)

থ্া� াম্ - ১৩০০

থ্া� থসস্সা্ – ০৬

 ৬ ম� থসস্সা্ থনা্ থনাস্ বা আবমিিন থনাস্ ১৪ ম� । । থসস্সা্ – ১ এবং ২ এ থনা্ থনাস্ ২ ম� নস্।

থসস্সা্ ৩ ও ৪ এ থনা্ থনাস্ ৩ ম� নস্এবং ৫ ও ৬ ান্ এ থনা্ থনাস্ ২ ম� নস্ ] পমতম� থনা্ থনাস্ এ্

প্প্্াা ৫০ ( মলমখত ৪০ এবং অভিয্ীপ ্্লিাযা – ১০)

 ৬ম� থসস্সাস্্ ্সরি ৫্ ও ৬ষ থসস্সাস্ ৫ম� নস্ সামামান বাংলা ঐম্ন পাঠক্ (DSE) োনসব। ৫্

থসস্সাস্ ৫ম� মি.এস.ই-্ ্সরি থরসনাা ২ম� এবং ৬ষ থসস্সাস্্ ৫ম� মি.এস.ই-্ ্সরি থরসনাসাা ২ম� থনাস্

মাসত িসব। পমতম� থনাসস্্ প্প্্াা ৫০ (৪০ + ১০)

 ৬ম� থসস্সাস্্ ্সরি ৩য ও ৪ে্ থসস্সাস্ এনম� নস্ ্চাািমক্ বাপুপি (SEC) পাঠক্ োনসব। ৩য

থসস্সাস্ ২ম� থনাসস্্ ্সরি থরসনাসাা ১ম� এবং ৪ে্ থসস্সাস্্ ২ম� থনাসস্্ ্সরি থরসনাসাা ১ম� থনাস্ মাসত

িসব। পমতম� থনাসস্্ প্প্্াা ৫০ (৪০ + ১০)

 ২য থসস্সাস্ নলা, মবজাা ও বামাজি িাখা্ ো্ো্ীসব্ জাি AECCB (বাংলা নম্উমাসনিা)-এ্ এনম� থনাস্

োনসব। সব িাখা্ সামামান ো্ো্ীসব্ বাংলা ভাষা, সামিতি, অাুবাব ও পমতসববা সমসন্ এই পাঠক্ অাুস্প

ন্সত িসব। থনাস্ম�্ প্প্্াা ৫০ (৪০ + ১০)

 বাংলা মবভাসগ্ ো্ো্ী োড়াও অািাাি িাখা ও মবষসয পাঠ্ত মিকাে্ীসব্ জাি পে্, ম্তীয, ত্তীয ও চতুে্

থসস্সাস্্ পমতম�সত এনম� নস্ থজসাম্ন ইসলম্ভ থনাস্ (GE) োনসব। এম� Inter Disciplinary Course।
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পে্ থসস্সাস্ এনম�, ম্তীয থসস্সাস্ এনম�, ত্তীয থসস্সাস্ এনম� নস্ থনাস্ োনসব। চতুে্ থসস্সাস্

২ম� থনাসস্্ ্সরি থরসনাসাা এনম� থনাস্ মাব্াচা ন্সত িসব। পমতম� থনাসস্্ প্প্্াা ৫০ (৪০ + ১০)

SYLLABUS – BENGALI (HONOURS)
পাঠক্ – বাংলা সামামান

(PROGRAM LEARNING OUTCOME)

SEMESTER- 1ST
COURSE NAME- BANGLA SAHITYER ITIHAS (PRACHIN O MADHYAYUG)

COURSE CODE- BAHBNGC101

COURSE TYPE-C Course Details- CC-1 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

।। থসস্সা্ -১ ।।
থনা্ থনাস্/১ [C-1]

বাংলা সামিসতি্ ইমতিাস (পাচীা ও ্রিরুগ)
BANGLA SAHITYER ITIHAS (PRACHIN O MADHYAYUG)

ো্ো্ী্া এই থনাস্ থেসন বাংলা ভাষা ও সামিসতি্ জন ও ইমতিাস জাাসত পা্সব। বি্ থেসন অিাবি িতাবী

পর্য বাংলা্ ইমতিাস ও ্াজনামতন পম্বত্সা্ নো জাাসত পা্সব। থবদ্, তুন্ী, থ্ালল ও ইংস্জ রুসগ্ স্চাা্

স্াজ-সং্্মত ও সামিতি পবপতা্ পম্চয জাাসত পা্সব। স্াজ ও সামিসতি বচতাি সং্্মত ও াবজাগ্সপ্

স্সপ্ নো জাাসত পা্সব। ্িানাবি, গীমতনাবি, আখিাানাবি এবং জীবাীনাসবি্ ্সরি নী পাে্নি ্সযসে, থসম�

বুঝসত মিখসব। র্্ীয থচতাা্য সামিসতি্ ্রি থেসন মচ্াযত ্াাব জীবা ও সামিতিসবাসর্ পম্চয পাওযা রাসব।
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বাংলা সামিসতি্ ইমতিাস ( পাচীা ও ্রিরুগ )

ন. চর্াগীমত ; বাঙামল ্মচত সং্্ত-পান্ত-অপভংি সামিতি; তুমন্ মবজয ও ফলশমত ; শন্ষনীত্া; মববিাপমত;

চভীবাস; ্ালার্ বসু; ্াসা্াল; শ্া্ পাঁচামল ও ন্ম্বাস ওঝা।

খ. বাংলা বচতািচম্ত সামিতি; জাাবাস; থগামবন বাস; বল্া্ বাস; চভী্াল; ভা্ত পাঁচামল ও নািী্া্ বাস;

াােসামিতি; আ্ানাা ্াজসভা্ সামিতি; ভা্তচন ও অনবা্াল ; নমবগাা; লালা ও বাউলগাা।

SEMESTER- 1ST
COURSE NAME- MADHYAYUGER KAVITA

COURSE CODE- BAHBNGC102

COURSE TYPE-C Course Details- CC-2 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

থনা্ থনাস্/২ [C-2]

্রিরুসগ্ নমবতা
MADHYAYUGER KAVITA

ো্ো্ী্া, ববষব তত ও বি্া সমসন্ অবমিত িসব। ভা্তীয সামিসতি্ ববষব ঐমতিি সমসন্ জাালাভ ন্সব।

মবমিি ববষব নমবসব্ ্চাা্ ভাব ও ্প জাাসব। ববষব সামিসতি্ সামিতি্্লি অাুরাবা ন্সত পা্সব। প্বত্ী

মিপ সামিসতি পবাবমল্ পভাব সমসন্ ো্ো্ী্া অবগত িসব। ্রিরুসগ ্মচত নাবি-নমবতা্ গমতপন্মত অাুরাবা

ন্সত পা্সব। ্রিরুসগ্ সামিসতি্ থববভাবাা, স্াজভাবাা ও ্াাবভাবাা্ পম্চয পাসব।
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িাকপবাবমল পাসঠ ো্ো্ী্া ভা্তীয িমকতত ও িাকভাবাা্ স্প জাাসত পা্সব। বাংলা িাক সামিসতি্

উদসব্ না্প ও নমবসব্ ্চাান্্ সমসন্ জাা লাভ ন্সব। অিাবি িতসন্ মবপন স্াজ সং্্মত্ পম্চয

জাাসত পা্সব। ভা্তীয পু্াপ ও তনসারাা মবষসযও ো্ো্ী্া তাসব্ জাাভাভা্সন পুি ন্া্ সুসরাগ পাসব।

্রিরুসগ্ নমবতা

ন. ববষব পবাবলী – ন. মব. পনামিত। মাব্ামচত পব -

আজু িা্ মন থপখলুঁ াব্ীপচন; াী্ব াযসা াী্ লা মসঞসা; সই, থনবা শাাইল িিা্াা্; লস্্ বামিস্ বসভ

িতবা্; ্প লামগ আঁমখ ঝুস্; রাঁিা রাঁিা মানসসয তাু তাু থজিামত; িােন বপ্প ্ােন ফুল; ্মন্ বামি্ নমঠা

নপা�; এ থলা্ ্জাী থ্সল্ ল�া; ্ারব, মন নিব থ্ ববব বুমব্পান; সুসখ্ লামগযা এ ল্ বাঁমরাু; এ সমখ িা্াম্

বুসখ্ াামিন ও্; অব ্েু্াপু্ ্ারব থগল; আজু ্জাী িা্ ভাসগ থপািাযলুঁ; তাতল বসনত বাম্মবনুস্।

খ. িাক পবাবলী – অ্স্ন াাে ্ায সমামবত / ন. মব. পনামিত । মাব্ামচত পব -

মগম্ এবা্ উ্া এসল; মগম্ থগদ্ী আ্া্ এসলা বন?; আম্ মন থিম্লা্ মামিসপসা; মগম্্াজ থি, জা্াসয এসাা

থ্সয্ সসা; মেলা্ ভাসলা জাাী থগা িস্্ই লস্; ওস্ াব্ী মামি াা িইও থ্ অবসাা; থরও াা ্জাী আমজ লসয

তা্াবসল; ওসি পাপাাে মগম্ব্ থি ভসয তাু নাঁমপসে আ্া্; মন িসলা াব্ী মামি িইসলা অবসাা থগা; মফস্ চাও

থগা উ্া থতা্া্ মবরু ্ুখ থিম্; ভসব্ আিা থখলব পািা; থনবল আসা্ আিা ভসব আসা; আম্ তাই অমভ্াা নম্;

তা্া থনা্ অপ্াসর এ বীল্ থ্যাসব সংসা্ গা্সব; ্া আ্ায লু্াসব নত।
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SEMESTER- 1ST
Generic Elective Course (GE)

COURSE NAME- BANGLA SAHITYA O SANSKRITIR ITIHAS
COURSE CODE- BAHBNGGE101

COURSE TYPE-
GE

Course Details- GEC-1 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

Generic Elective Course
(Inter Disciplinary)

(বাংলা োড়া অািাাি মবষসয্ মিকাে্ীসব্ জাি)

পে্ থসস্সা্

থনাস্/১ [GE-1]

বাংলা সামিতি ও সং্্মত্ ইমতিাস
(BANGLA SAHITYA O SANSKRITIR ITIHAS)

এই থনাস্ম� বাংলা সামিসতি্ বাইস্্ ো্ো্ী্া রাসত বাংলা সামিসতি্ স্িন পম্চয লাভ ন্সত পাস্, থসই

লসকি প্ত ন্া িসযসে। বাংলা িাখা্ বাইস্্ থর থনাসাা িাখা্ ো্ো্ী্া তাসব্ মাব্াচসা্ ্রি মবসয বাংলা

সামিসতি্ ইমতিাস, বাংলা্ পবর, নমবতা, উপািাস, থোস�াগপ, াা�ন ও সং্্মত সমসন্ পােম্ন রা্পা বতম্

ন্সত সক্ িসব।
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বাংলা সামিতি ও সং্্মত্ ইমতিাস

ন. বাঙামল্ ইমতিাস – সুভাষ ্ুসখাপারিায

খ. চর্াগীমত, শন্ষনীত্া, মববিাপমত্ পবাবমল, চভীবাসস্ পবাবমল, ্াসা্াল, ্া্াযপ, চভী্াল, অনবা্াল,

থফা�্ উইমলয্ নসলজ ও বাংলা গবি, ্া্স্ািা ্ায, ঈশ্চন মববিাসাগ্, ্াইসনল ্রুস্বা ব্, বমঙ্চন

চস্াপারিায, ্বীনাাে ঠানু্, াজরল ইসলা্, জীবাাান বাি, মবজা ভ্াচার্, ি্ৎচন চস্াপারিায, তা্ািঙ্

বসনিাপারিায, ্ামান বসনিাপারিায ।
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SEMESTER- 2ND
COURSE NAME- SANSKRITA O INGREJI SAHITYER ITIHAS

COURSE CODE- BAHBNGC201

COURSE TYPE-C Course Details- CC-3 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

।। থসস্সা্ -২।।

থনা্ থনাস্/৩ [C-3]

সং্্ত ও ইংস্মজ সামিসতি্ ইমতিাস
SANSKRITA O INGREJI SAHITYER ITIHAS

ো্ো্ী্া সং্্ত সামিসতি্ উদব ও মবনাি সমসন্ অবগত িসব। সং্্ত াা�ন সমসন্ জাাসত পা্সব। পাচীা

ভা্ত ও বাংলা্ স্াজ সভিতা ও সং্্মত সমসন্ জাত িসব। সং্্ত সামিতি্ীমত ও ্সতত সমসন্ পম্চয লাভ

ন্সব। প্বত্ী সামিসতি সং্্ত সামিসতি্ পভাব সমসন্ জাাসত পা্সব। ো্ো্ী্া, ইংস্মজ সামিসতি্ স্যনাল

ও ববমচ্ি সমসন্ জাাসত পা্সব। পা্াতি সামিতিতত সমসন্ জাাসত পা্সব। আরুমান গঠাবাব সমসন্ জাাসত

পা্সব। সামিসতি্ াাাা ্ীমত্ তামতন লকপ সমসন্ জাাসত পা্সব। পা্াতি সামিসতি্ মবমভন ্সপ্ সসা

পম্মচত িসত পা্সব। বাংলা সামিসতি ইংস্মজ সামিসতি্ পভাব সমসন্ জাাসত পা্সব।

সং্্ত ও ইংস্মজ সামিসতি্ ইমতিাস

ন.সং্্ত সামিসতি্ ইমতিাস – ্া্াযপ, ্িাভা্ত, নামলবাস, ভবভ্মত, ি্দন, বাপভ্, ভাস, জযসবব। (নমব–নাবি-

নমবন্মতত)



Page - 11 - of 48

খ. ইংস্মজ সামিসতি্ ইমতিাস – চসা্, থিকমপয্, ম্ল�া, ওযাি্সওযাে্, থনাল্ীজ, থিলী, নী�স, বায্প, ্�,

�্াস িামি্, চাল্স মিসনয, চাল্স লিাম, এমলয�, ইসয�স। (জীবা ও সামিতি)

SEMESTER- 2ND
COURSE NAME- BANGLA BHASHAR ITIHAS

COURSE CODE- BAHBNGC202

COURSE TYPE-C Course Details- CC-4 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

থনা্ থনাস্/৪ [C-4]

বাংলা ভষা্ ইমতিাস
BANGLA BHASHAR ITIHAS

ো্ো্ী্া, ভাষা নী ও থনা তা জাাসত পা্সব। ভাষা্ সংজা, স্প ও ববমিিি জাাসব। নেি ভাষা ও থলখি ভাষা্

স্প জাাসত পা্সব। ভাষা মবচা্ ন্সত মিখসব, সারু ও চমলত ভাষা্ পাে্নি বুঝসত সক্ িসব। ভা্তীয

আর্ভাষা্ উৎপম্, ইমতিাস ও মবনাসি্ স্প মবষসয জাাসব। বাংলা ভাষা্ উদব ও মবনাসি্ ইমতিাস জাাসত

পা্সব। িাজা্ বেস্্ বাংলা ভাষা্ ববমচ্ি, ববমিিি ও ব্িায জাাসত পা্সব। ভাষাচচ্া্ বু’ম� পরাা রা্া

ঐমতিামসন ও তুলাা্্লন ভাষামবজাসা্ ববমিিি জাাসব। ধমাতত, ্পতত, পবমবমর, বানিতত ও অে্তত বুঝসত

পা্সব। ধমাতত, ্পতত এবং বানিতসত্ াাাা উপাবাা সমসন্ জাালাভ ন্সব। ভাষা্ গঠা ও ববমচ্ি বুঝসত

পা্সব। উচা্প মবজাা অাুরাবা ন্সত পা্সব। আঞমলন ভাষা মবস্ষপ, ভাষাসক্-স্ীকা ইতিামব সমসন্

অবগত িসব। চমলত ভাষা, নাসবি্ ভাষা, গসবি্ ভাষা ও সামিসতি্ ভাষা্ পাে্নি মা্পপ ন্সত স্ে্ িসব।

বত্্াা মবসশ ভাষা্ গমতপন্মত সমসন্ও জাাসব।
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বাংলা ভাষা্ ইমতিাস

ন. বাগরন ও বাংলা ধমাগমল্ উচা্প তত; ধমা পম্বত্া (না্প ও পন্মত); বাংলা িবভাভা্; বাংলা িবাে্তত;

বানিগঠাতত।

খ. বাংলা ভাষা্ উদব ও ক্মবনাি; পাচীা–্রি–আরুমান বাংলা্ ্পতামতন ও ধমাতামতন ববমিিি; বাংলা

উপভাষা; বাংলা সারু ও চমলত ্ীমত।

SEMESTER- 2ND
COURSE NAME- BENGALI COMMUNICATION

COURSE CODE- AECCB201
(For Arts, Science & Commerce Hons. Student’s)

COURSE TYPE-
AE

Course Details- AECC-2 L.T.P – 4-0-0

Credit – 4
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

।। থসস্সা্ -২।।
BENGALI COMMUNICATION (MIL)

(নলা, মবজাা ও বামপজি িাখা্ অাাস্ মিকাে্ীসব্ জাি)

মবমভন িাখা্ মবমভন মবভাসগ্ ো্ো্ী্া এই পাঠক্ থেসন আরুমান ভা্তীয ভাষা মিসসসব বাংলাভাষা ও সামিতি

সমসন্ জাা লাভ ন্সব। এই থনাসস্ পবর পাসঠ্ ্ারিস্ থবারপ্ীকা, নমবতা্ ভাবসসদনর্ মবস্ষসপ্ ্ারিস্

াানমানতা ও থোস�াগসপ্ সামিতি্্লি মবচাস্্ ্ারিস্ বাংলা নোসামিতি ও থলখন সমসন্ রা্পা িসব। এোড়াও

ইংস্মজ থেসন বাংলা অাুবাব এবং সংবাবপস্ পমতসববা ্চাা্ ্ারিস্ ভমবষিৎ জীবসা ন্্জগসত ো্ো্ী্া

উপন্ত িসব।
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ম্তীয থসস্সা্

AECCB
BENGALI COMMUNICATION (MIL)

ভাষা অংি (২০ াম্)

ন) থবার প্ীকা – (১০)

১। জ্ীবা্-বাসবসি্ ন্ষন – বমঙ্চন চস্াপারিায

২। সসবিী স্াজ- ্বীনাাে ঠানু্

৩। জাগপ ও মেসয�া্- ্সাা্্া ভ্াচার্

৪। নীত্া- মবলীপনু্া্ ্ায

খ) সংবাবপস্ পমতসববা ্চাা – (০৫)

গ) ইংস্মজ থেসন বাংলায অাুবাব- (০৫)

সামিতি অংি (২০ াম্)

ন) নমবতা্ ভাবসসদনর্ মবস্ষপ - (১০)

১। সাসে্্ স্াম্ অপলাসত

২। আলাত-সংলাত ্াসঝ

৩। অরনা্ গসত্ োসন অর স্ীস্প

৪। থি ভা্ত, া্পমতস্ মিখাসযে তুম্

খ) থোস�াগসপ্ সামিতি্্লি মবচা্ - (১০)

১। থপাস্াসা্

২। বামলইযা

৩। বাা-পমতবাা
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৪। ্ালিবাা

৫। পে্ মচমঠ

 পাঠিোগ : আবমিিন বাংলা সংনলা / মবশবরু ভ্াচার্ সমামবত (বর্্াা মবশমববিালয পনািাা)

SEMESTER- 2ND
Generic Elective Course (GE)

COURSE NAME- BHASHAR ITIHAS O BHASHATATWA
COURSE CODE- BAHBNGGE201

COURSE TYPE-
GE

Course Details- GEC-2 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

Generic Elective Course
(Inter Disciplinary)

(বাংলা োড়া অািাাি মবষসয্ মিকাে্ীসব্ জাি)

ম্তীয থসস্সা্

থনাস্/২ [GE-2]

ভাষা্ ইমতিাস ও ভাষাতত
(BHASHAR ITIHAS O BHASHATATWA)

এই পসব্ ো্ো্ী্া, ভাষা নী ও থনা তা জাাসত পা্সব। ভাষা্ সংজা, স্প ও ববমিিি জাাসব। নেি ভাষা ও

থলখি ভাষা্ স্প জাাসত পা্সব। ভাষা মবচা্ ন্সত মিখসব, সারু ও চমলত ভাষা্ পাে্নি বুঝসত সক্ িসব।

ভা্তীয আর্ভাষা্ উৎপম্, ইমতিাস ও মবনাসি্ স্প মবষসয জাাসব। বাংলা ভাষা্ উদব ও মবনাসি্ ইমতিাস

জাাসত পা্সব। িাজা্ বেস্্ বাংলা ভাষা্ ববমচ্ি, ববমিিি ও ব্িায জাাসত পা্সব। ভাষাচচ্া্ বু’ম� পরাা রা্া

ঐমতিামসন ও তুলাা্্লন ভাষামবজাসা্ ববমিিি জাাসব। ধমাতত, ্পতত, পবমবমর, বানিতত ও অে্তত বুঝসত

পা্সব। ্পতত এবং বানিতসত্ াাাা উপাবাা সমসন্ জাালাভ ন্সব। ভাষা্ গঠা ও ববমচ্ি বুঝসত পা্সব।
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উচা্প মবজাা অাুরাবা ন্সত পা্সব। আঞমলন ভাষা মবস্ষপ, ভাষাসক্-স্ীকা ইতিামব সমসন্ অবগত িসব।

চমলত ভাষা, নাসবি্ ভাষা, গসবি্ ভাষা ও সামিসতি্ ভাষা্ পাে্নি মা্পপ ন্সত স্ে্ িসব । বত্্াা মবসশ

ভাষা্ গমতপন্মত সমসন্ও জাাসব।

ভাষা্ ইমতিাস ও ভাষাতত

ন. বাংলা ভাষা্ উদব ও ক্ মবনাি; পাচীা বাংলা, ্রি বাংলা ও আরুমান বাংলা্ সারা্প লকপ ও ববমিিি; বাংলা

উপভাষা; বাংলা সারু ও চমলত ্ীমত।

খ. স্ধমা ও বি্াধমা্ থ্মপমবভাগ ও ধমাগমল্ উচা্প তত; বাংলা িবভাভা্; িবাে্তত; ধমা পম্বত্সা্

পন্মত ও না্প।

(বাংলা োড়া অাাাি মবষসয্ ো্ো্ীসব্ জাি থজসাম্ন ইসলনম�ভ বা GE থনাস্ম� থবওযা িসযসে । এম� এনম�

Inter Disciplinary course )
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SEMESTER- 3RD
COURSE NAME- MANGALKAVYA O CHARIT SAHITYA

COURSE CODE- BAHBNGC301

COURSE TYPE-C Course Details- CC-5 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

।। থসস্সা্ -৩।।
থনা্ থনাস্/৫ [C-5]

্ালনাবি ও চম্তসামিতি
MANGALKAVYA O CHARIT SAHITYA

্ালনাবি ্রিরুসগ্ বাংলা সামিসতি্ এনম� গরতপ্প্ সং্প । মিকাে্ী্া ্ালনাসবি্ নামিমা ও নমবসব্

সমসন্ জাাসত পা্সব। ্ালনাসবি্ ্চাানিমল সমসন্ জাাসত পা্সব। ্ালনাসবি্ রা্ায মবমভন ্ালনাসবি্

সাতনি বুঝসত পা্সব। ্ালনাবি ্চাা্ সা্ামজন না্প অাুরাবা ন্সত সসচি িসব। স্সা্মযন বাংলাসবসি্

র্্-বি্া ও সা্ামজন, ্াজনামতন, অে্নামতন ইমতিাসস্ সসা ো্ো্ীসব্ পম্চয ন্াসাাই এ্ উস্িি। এই

পসব্ ্রিরুসগ্ সা্ামজন মববত্সা্ ইমতিাস জাাসত পা্সব। রুগসমর্ স্প জাাসত পা্সব। ্রিরুসগ্ সাং্্মতন

ঐমতিি ও সাং্্মতন আবাা-পবাসা্ ইমতিাস মবষসয ওযামনবিাল িসব। এই পসব্ ্রিরুসগ্ বাংলা্ ্াজনামতন

উতাা-পতসা্ ইমতিাস ও সামিতি স্মি্ পম্চয জাাসত পা্সব। বচতািসবসব্ অববাা বাংলা সামিতিসন স্্্

নস্সে। বাংলা্ স্াজ ও সামিসতি বচতািসবসব্ পভাব সমসন্ জাাসত পা্সব। বচতাি জীবাী সামিসতি্ সসা

পম্চয ল�সব। বচতাি-জীবাীনা্সব্ বচতাি-জীবাী োগ অবলমসা বচতাি-জীবাী ও তৎনালীা াব্ীসপ্ ্্্য

স্াসজ্ নো শাসত পাসব। বাংলা্ ববষব সং্্মত্ পম্চয পাসব। বচতাি-জীবাী পাসঠ্ ্রি মবসয বচতািসনমনন

বাংলা ভমকবাবী প্ম্া্ পম্চযবাাই এ্ উস্িি।
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্ালনাবি ও চম্তসামিতি

ন. চভী্াল (আসখম�ন খ্) – নমবনঙপ ্ুনুন / ন. মব. পনামিত

খ. বচতািভাগবত (আমবখভ) – ব্নাবা বাস / সুনু্া্ থসা সমামবত (সামিতি সংসব)

SEMESTER- 3RD
COURSE NAME- CHHANDA-ALANKAR (SANGA O SWARUP)

COURSE CODE- BAHBNGC302

COURSE TYPE-C Course Details- CC-6 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

থনা্ থনাস্/৬ [C-6]

েন-অলংনা্ (সংজা ও স্প)
CHHANDA-ALANKAR SANGA O SWARUP

সামিসতি েন ও অলংনাস্্ এনম� উস্খসরাগি ভ্ম্না আসে। মবসিষ নস্ মলখানিমল, নমব ও নমব পমতভা্

সাক্ বিা নস্ েন ও অলংনা্। েসন্ থকস্ ো্ো্ী্া নাসবি বিমল সমসন্ অবমিত িসব। নাসবি বা নমবতায

েসন্ আবমিিনতা সমসন্ জাাসত পা্সব। সং্্ত ও বাংলা নাবিসামিসতি েন ববমচ্ি সমসন্ অবমিত িসব।

নমবতা্ েন মাপ্য ন্সত মিখসব। বাংলা েসন্ ববমচ্ি ও মবসা্ সমসন্ জাাসব। মবমভন োনমসনসব্ েননিমল

জাাসত পা্সব। েন ও েনিীাতা্ পাে্নি বুসঝ নমবতা্ ্প বুঝসব। অলংনাস্্ থকস্, অলংনা্ নী ও থনা

বিবিা্ ন্া িয তা মিখসব। পাচি ও পা্াতি সামিসতি্ অলংনাস্্ স্প জাাসত পা্সব। বাংলা অলংনাস্্

ববমচ্ি সমসন্ জাাসত পা্সব। পাচি অলঙা্ িাশ এবং পাসচি্ আলংনাম্নসব্ সমসন্ জাাসত পা্সব। নমবতায

অলংনাস্্ মবসিষত সমসন্ জাাসত পা্সব। ো্ো্ীসব্ এই স্্্ প্ম্া্ সসা পম্চয নম্সয থবওযা্

উস্সিি এই পাঠক্ ্াখা িসযসে।
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েন-অলংনা্ (সংজা ও স্প)

ন. েন - ধমা ও বপ্; অক্ (বল); ্া্া (নলা); শাসালাত(পস্); থেব; রমত; পব্; পব্াা; অমতপব্; চ্প ও পংমক;

ম্ল।

েসন্ গঠা মবভাগ- এনপবী, ম্পবী, ম্পবী, থচদপবী; পযা্, ্িাপযা্, পবি্াা পযা্; অম্্াক্, ্ুকন, সসা�;

গবি নমবতা।

েসন্ মতা্ীমত - ম্্নলাব্্ (তাাপরাা); নলাব্্ (ধমা পরাা); বলব্্ (শাসালাত পরাা)।

খ. অলঙা্ – িবালঙা্ ও অে্ালঙা্ – সংজা, স্প ও ববমিিি।

িবালঙা্ – অাুপাস; র্ন; থ্ষ; বসকামক।

অে্ালঙা্ – উপ্া; উৎসপকা; ্পন; অপহুমত; সসনি; মা্য; ভাময্াা; বিমতস্ন; স্াসসামক; অমতিসযামক;

মবষ্; অসামত; মবস্ারাভাস; বিাজ্মত ।

 মবমভন অলঙাস্্ ্সরি তুলাা্্লন আসলাচাা ।

 অলঙা্ মাপ্য ।

SEMESTER- 3RD
COURSE NAME- UNISH SHATAKER KAVYA

COURSE CODE- BAHBNGC303

COURSE TYPE-C Course Details- CC-7 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

থনা্ থনাস্/৭ [C-7]

উমাি িতসন্ নাবি
UNISH SHATAKER KAVYA
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উমাি িতন বাংলা সামিসতি াাাা িাখাসন স্্্ নস্সে। উমাি িতসন্ নাবি, থসইস্সয্ ্াা ও মচযসা্

থ্দমলনতা মবসিষভাসব র্া পসড়। উমাি িতসন্ পা্াতি অমভলাত ও াবজাগ্সপ্ ফসল থর সাং্্মতন পম্বত্া

তা জাাসত পা্সব। সা্ামজন আসনালা ও সং্া্ সমসন্ জাাসত পা্সব। উমাি িতসন্ নমবগপ ও তাসব্

নমবরস্্্ স্প জাাসত পা্সব। উমাি িতসন্ আরুমান রুগ্াাসস্ স্প জাাসব। গীমতনমবতা্ উস্িি ও

সমাবাা্ ্া্াগসলা অাুরাবা ন্সত মিখসব। গীমতনমবতা ও আখিাা নাসবি্ স্প ও পাে্নি বুঝসব। উমাি

িতসন্ ্মিলা নমবসব্ সমসন্ জাাসব। উমাি িতনীয প্নাবি্ীমত মবচা্ ন্সত মিখসব। ো্ো্ীসব্ এই

স্্্ সামিসতি্ সসা পম্চয নম্সয থবওযা্ উস্সিি এই অংিম� সংরুক ন্া িসযসে।

উমাি িতসন্ নাবি

ন. বী্াাাা নাবি – ্াইসনল ্রুস্বা ব্ (মাব্ামচত)

বুষসয্ পমত িনুযলা; থসাস্্ পমত তা্া; বি্সে্ পমত থননযী; পুর্বা্ পমত উব্িী; াীলধসজ্ পমত জাা ।

খ. সা্বা্াল – মবিা্ীলাল চকবত্ী।

SEMESTER- 3RD
SKILL ENHANCEMENT COURSE (SEC)

COURSE NAME- BANGLA VYAKARANA
COURSE CODE- BAHBNGSE301

COURSE TYPE-
SE

Course Details- SEC-1 L.T.P – 4-0-0

Credit – 4
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

Skill Enhancement Course
।। ভাষাসবার ও ্চাািমক্ বাপুপি ব্ম্ ।।
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ত্তীয থসস্সা্

থনাস্/১ [SEC-1]

বাংলা বিান্প
BANGLA VYAKARANA

বাংলা ভাষা ও বিান্সপ্ জাা মিকাে্ী্া লাভ ন্সব। ভাষা ও বিান্প মিকা্ উপসরামগতা সমসন্ অবগত িসব।

বিান্প থবার ও পসযাগ বকতা বাড়সব। ভাষা্ বিান্পগত ্্লি মার্া্প ন্সত মিখসব। সমর, স্াস, না্ন,

মবভমক মাপ্য ন্সত মিখসব। বানি ও বাচি পম্বত্া ন্সত মিখসব। ভাষাসন মাভ্ুল ও স্্্ নস্ মলখসত মিখসব।

ভাষা্ উপাবাা ও অনযতত সমসন্ জাাসব। বাংলা ভাষা্ ্পতত মাসয পড়সব। সামিসতি্ ভাষা মবস্ষপ ন্সত

মিখসব।

বাংলা বিান্প

বপ্ ও ধমা - ধমা পম্বত্া; অমপমামিমত; অমভশমত; স্সামত; স্ীভবা; পসব্ থ্মপমবভাগ; না্ন-মবভমক;

স্াস; সমর; িসব্ থ্মপমবভাগ; থেব ও রমত মচসহ্ বিবিা্; পবাব-পবচা ও বাগরা্া ।

SEMESTER- 3RD
SKILL ENHANCEMENT COURSE (SEC)

COURSE NAME- RACHANA SHAKTIR NOIPUNYA
COURSE CODE- BAHBNGSE302
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COURSE TYPE-
SE

Course Details- SEC-2 L.T.P – 4-0-0

Credit – 4
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

থনাস্/২ [SEC-2]

্চাা িমক্ বাপুপি
RACHANA SHAKTIR NOIPUNYA

এই থনাস্ম�্ ্া্া ো্ো্ী্া স্মিিীল, থ্দমলন থলখা ্চাা ন্সত মিখসব। াাাা র্সা্ প্ মলখসত পা্সব।

পমতসববা মলখসত মিখসব। অাুস্ব ্চাা ন্সত মিখসব। ভাবাে্ ও ভাবসমসা্প মলখসত পা্সব। এই থনাস্ম�

তাসব্ বিবিাম্ন জীবা ও জগসত্ াাাাসকস্ থ্ানামবলা ন্সত সািারি ন্সব। এনই সসা ো্ো্ীসব্

মবমভনসকস্ চানম্ পাবা্ বিপাস্ সািারি ন্সব ।

্চাা িমক্ বাপুপি

ন. বিমকগত, বিবিাম্ন এবং পামতষামান প্মলখা ।

খ. সংবাবপস্ পনাসি্ উপসরাগী পমতসববা ্চাা ।

গ. অাুস্ব ্চাা।

ল. ভাবাে্ ও ভাবসমসা্প।
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SEMESTER- 3RD
Generic Elective Course (GE)

COURSE NAME- BANGLA UPANYAS
COURSE CODE- BAHBNGGE301

COURSE TYPE-
GE

Course Details- GEC-3 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

ত্তীয থসস্সা্

থনাস্/৩ [GE-3]

বাংলা উপািাস
(BANGLA UPANYAS)

এই পসব্ ো্ো্ী্া বাংলা উপািাসস্ জসন্ ইমতিাস জাাসব। বাংলা উপািাস পাসঠ্ সসা সসা পা্াতি

উপািাসস্ ্পস্খা মবষসযও জাাসব। আরুমান বাংলা উপািাসস তৎনালীা স্াজভাবাা, বাংলা্ জীবা্ীমত্ পম্চয

পাসব। বাংলা্ মচ্াচম্ত স্াসজ পা্াতি সং্্মত্ পভাব সমসন্ জাা অজ্া ন্সব। আরুমান বাংলা উপািাসস

স্াজমচযা্ ্পস্খা মা্্াপ সমসন্ জাাসত পা্সব। ম্ম�ি রুসগ্ সংনস�্ নো জাাসব। থলখসন্ জীবা-বি্সা্

নো জাাসব। আরুমান বাংলা উপািাস পাসঠ থবিনাল ও সামিতি সমসন্ সসচতা িসব। আরুমান উপািাসস্ বিমল

সমসন্ মিখসব। আরুমান উপািাসস্ ভাষা্ীমত সমসন্ আোিী িসব। উপািাস পাসঠ জীবা থচতাা ও মচ্াযত

জীবাসবাসর পুি িসব মিকাে্ী্া।

বাংলা উপািাস

ন. ্ালঞ – ্বীনাাে ঠানু্।

খ. পসে্ পাঁচামল – মবভ্মতভ্ষপ বসনিাপারিায।
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SEMESTER- 3RD
Generic Elective Course (GE)

COURSE NAME- BANGLA KAVITA
COURSE CODE- BAHBNGGE302

COURSE TYPE-
GE

Course Details- GEC-3 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

থনাস্/৪ [GE-4]

বাংলা নমবতা
BANGLA KAVITA

এই পসব্ ো্ো্ী্া উমাি িতসন্ নমবতা ভাবাা এবং মবি িতসন্ পে্ মবশরু্ প্বত্ী বাংলা নমবতা্

গমতপন্মত সমসন্ জাাসত পা্সব। বাংলা নাসবি নস্াল রুগ স্াত বাসবতা-পমতবাবী থচতাা্ পম্চয জাাসত

পা্সব। সামিমতিন আসনালা ও ্তবাসব্ পম্চয পাসব। নমবতা্ বিমল সংকায াাাা আরুমান ববমিিি জাাসত

পা্সব। গবি-নমবতা্ মায্ জাাসব। রুগগত ি্ািতা্ স্প জাাসত পা্সব। ো্ো্ী্া আরুমান নমবতা ্চাা্

থপ্পা পাসব।
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বাংলা নমবতা

ন. আতমবলাপ– ্াইসনল ্রুস্বা ব্; ্াবসপ– অকযনু্া্ বড়াল; ঝুলা– ্বীনাাে ঠানু্; চমা– সসতিনাাে

ব্; বুখবাবী- রতীনাাে থসাগ্; মবসদািী– নাজী াজরল ইসলা্।

খ. বাংলা্ ্ুখ আম্ থবমখযামে– জীবাাান বাি; নাসস– মবসাি বাস; এনম� থ্া্সগ্ নামিাী– সুনায ভ্াচার্;

রত বুস্ই রাই– সুভাষ ্ুসখাপারিায; থভদসগামলন– থপস্ন ম্্; মভখাম্ থেসল্ অমভ্াা– িঙ থলাষ।
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SEMESTER- 4TH
COURSE NAME- UNISH SHATAKER NATAK

COURSE CODE- BAHBNGC401

COURSE TYPE-C Course Details- CC-8 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

।। থসস্সা্ -৪।।

থনা্ থনাস্/৮ [C-8]

উমাি িতসন্ াা�ন
UNISH SHATAKER NATAK

বাংলা্ আরুমান ও থ্দমলন াা�ন থলখা্ রোে্ স্্পাত লস� উমাি িতসন। ো্ে্ী্া এই থনাসস্ বাংলা াা�ি

সামিসতি্ উদব ও ইমতিাস সমসন্ জাাসব। াা�সন্ সংজা ববমিিি ও াা�িতত (পাচি ও পা্াতি) সমসন্ জাাসব।

উমাি িতসন্ বাংলা াা�ন ও াা�ি্সঞ্ ইমতিাস জাাসত পা্সব। পা্াতি াা�িসামিসতি্ অমভায নলা সমসন্

জাাসব। ্সঞ অমভায ন্সত উৎসািী িসব। থপদ্ামপন, সা্ামজন, ঐমতিামসন াা�ন ও পিসসা্ স্প সমসন্

জাাসত পা্সব। উমাি িতনীয স্াসজ্ নো জাাসব। উমাি িতসন্ ম্তীযাসর্ বাংলা াা�ন ্চাা্ রুগগত

প�ভ্ম্ জাাসত পা্সব। সা্ামজন নুসং্া্, ্ীমতাীমত ও াবি মিমকত বাংলা্ রুবস্াসজ্ পম্চয পাসব।

স্নালীা স্াজ ও প্ারীা বাংলা্ বুব্িা্ নো জাাসব। বাংলা াা�সন্ জাতীযতাসবার উপলম্ ন্সব। স্নালীা

াা�ি অমভায এবং াা�িমবসদাি সমসন্ অবমিত িসব। বাংলা নস্মি ্চাা্ মবষয ও বিমল সমসন্ রা্পা পাসব।

উমাি িতসন্ বাংলা াা�ন এনই সসা সা্ামজন এবং ঐমতিামসন বমলল। তাই মবষযম� পাঠিস্মচসত ্াখা িসযসে।
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উমাি িতসন্ াা�ন

ন. াীলবপ্প– বীাবরু ম্্।

খ. মবল্াল ঠানু্– মগম্িচন থলাষ।

SEMESTER- 4TH
COURSE NAME- BISH SHATAKER NATAK

COURSE CODE- BAHBNGC402

COURSE TYPE-C Course Details- CC-9 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

থনা্ থনাস্/৯ [C-9]

মবি িতসন্ াা�ন
BISH SHATAKER NATAK

মবি িতসন্ বাংলা াা�ন মবষয ববমচস্ি, ল�াা প্ম্ায ্তাবসি্ ও আমাসন খুবই স্্্। এই মবসিষ স্্্

থক্ম� বাংলা সামিসতি্ অতীব গরতপ্প্ সমব। মিকাে্ী্া মবি িতনীয াা�িনা্ ও াা�িভাবাা সমসন্ আোিী

িসব। তত্্লন াা�সন্ আমান সমসন্ জাাসব। মবি িতনীয াা�ন ও বাসববাব সমসন্ জাাসব। জাতীযতাবাবী

আসনালসা্ থপমকত ও মব্সব্ তত সমসন্ জাাসব। আরুমান বাংলা মেসয�াস্্ পম্চয পাসব। গপাা�সন্

পম্চয পাসব ও াবাা�সন্ পম্চয পাসব। পমতবাবী থচতাা্ নণস্ মচাসত পা্সব। জম্বাম্ িাসসা্ অবসাা ও

পঞাসযত্াসজ্ পম্চয লাভ ন্সব। বুই মবশরু্ ও থসই অমভলাসত স্ি সামিসতি্ গমতপন্মত জাাসব। থবিভাগ ও

সারীাতা উ্্ স্াজ পম্বত্সা্ প�ভ্ম্ জাাসব। উপমাসবি ও সামিসতি্ গমতপন্মত বুঝসত সক্ িসব।

উপমাসবসিা্্ ্্লিসবাসর সামিতি মবস্ষপ ন্সত মিখসব। ্ান্সীয স্াজতামতন আসনালা, তত ও ফসযিীয

্সাামবসনালাতসত্ তসত্ মভম্সত সামিতিমবচা্ ন্সত মিখসব। আরুমান াা�িনিমল্ নো জাাসত পা্সব।

আরুমান াা�িমবচা্ ও অমভাসয উৎসািী িসব। ো্ো্ীসব্ এইসব মবষসয্ পমত সসচতা নস্ থতালা্ জাি এম�

পাঠিস্মচ্ অযভু্ক ন্া িসযসে।
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মবি িতসন্ াা�ন

ন. অচলাযতা– ্বীনাাে ঠানু্।

খ. সওবাগস্্ থাদনা– অমজসতি বসনিাপারিায।

SEMESTER- 4TH
COURSE NAME- UNISH-BISH SHATAKER UPANYAS

COURSE CODE- BAHBNGC403

COURSE TYPE-C Course Details- CC-10 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

থনা্ থনাস্/১০ [C-10]

উমাি-মবি িতসন্ উপািাস
UNISH-BISH SHATAKER UPANYAS

বাংলা উপািাসস্ জন, ক্মবনাি ও মববত্সা্ সাকি বিা নস্ উমাি-মবি িতন। এ পসব্ ো্ো্ী্া, বাংলা

গবিভাষা ও গবি্ীমত্ উৎস সমসন্ জাাসব। বাংলা উপািাসস্ উদসব্ নো জাাসব। স্নালীা ানিা জাতীয

্চাায তৎনালীা স্াজভাবাা, বাংলা্ জীবা্ীমত্ পম্চয পাসব। উপািাসস্ স্চাা পসব্্ ইমতিাস পসড় স্্্

িসব। উপািাসস্ সংজা, ববমিিি, থ্মপমবভাগ ও পাচি-পা্াতি উপািাসস্ ্পস্খা জাাসব। বাংলা্ মচ্াচম্ত

স্াসজ পা্াতি সং্্মত্ পভাব সমসন্ জাা অজ্া ন্সব। মবি িতসন্ বাংলা উপািাসস্ স্াজ মচযা্ ্পস্খা

সমসন্ জাাসত পা্সব। বাংলা্ প্ীজীবসা্ তো িহস্জীবসা্ জম�ল গমতপন্মত- ্াাসপন্মত গঠসা্ ববমচ্ি

মচযাভাবাা্ সী্াব্তা জাাসত পা্সব। বাংলা উপািাসস্ নালসচতাা সমসন্ জাাসত পা্সব। উপািাস পাসঠ জীবা

থচতাা ও মচ্াযত জীবাসবাসর পুি িসব মিকাে্ী্া। আরুমান উপািাসস্ বিমল সমসন্ মিখসব। আরুমান

উপািাসস্ ভাষা্ীমত সমসন্ আোিী িসব। উমাি-মবি িতসন্ বাংলা উপািাসস্ মবমচ্ অমভ্ুসখ্ পম্চয নম্সয

থবওযা্ উস্সিি এম�সন পাঠিস্মচসত ্াখা িসযসে।
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উমাি-মবি িতসন্ উপািাস

ন. নপালনু্লা- বমঙ্চন চস্াপারিায।

খ. থচাসখ্ বামল– ্বীনাাে ঠানু্।

SEMESTER- 4TH
SKILL ENHANCEMENT COURSE (SEC)

COURSE NAME- BYABOHARIK BANGLA CHARCHA
COURSE CODE- BAHBNGSE401

COURSE TYPE-
SE

Course Details- SEC-2 L.T.P – 4-0-0

Credit – 4
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

Skill Enhancement Course
।। ভাষাসবার ও ্চাািমক্ বাপুপি ব্ম্ ।।

চতুে্ থসস্সা্

থনাস্/১ [SEC-1]

বিবিাম্ন বাংলা চচ্া
BYABOHARIK BANGLA CHARCHA

এই থনাসস্্ ্রি মবসয ো্ো্ী্া, মবজাপসা্ খসড়া বতম্্ নাজ মিখসব। মবজাপসা্ নাসজ্ খঁুম�াাম� সমসন্

জাালাভ ন্সব। োপা্ নাসজ্ থনদিল মিখসব। পফ সংসিারসা্ মায্াবমল সমসন্ জাাসব। পফ সংসিারা

ন্সত মিখসব। সংবাবপস্ পমতসববা মলখসত মিখসব। এই মবষযগমল ো্ো্ীসব্ মবমভনসকস্ চানম্ পাবা্

বিাপাস্ তাসব্ সিাযতা ন্সব।
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বিবিাম্ন বাংলা চচ্া

ন. মবজাপসা্ খসড়া ্চাা।

খ. পফ সংসিারা।

গ. পম্ভাষা (আবমিিন বাংলা সংনলা – মবশবরু ভ্াচার্ সমামবত) বর্্াা মবশমববিালয পনামিত।

ল. বাাাা মবমর (প. ব. বাংলা আনাসবম্) আনাসবম্ বাংলা বাাাামবমর।

SEMESTER- 4TH
SKILL ENHANCEMENT COURSE (SEC)

COURSE NAME- ANUBAD CHARCHA (ENGREGI THEKE BANGLA)
COURSE CODE- BAHBNGSE402

COURSE TYPE-
SE

Course Details- SEC-2 L.T.P – 4-0-0

Credit – 4
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

থনাস্/২ [SEC-2]

অাুবাব চচ্া (ইংস্মজ থেসন বাংলা)
ANUBAD CHARCHA (ENGREGI THEKE BANGLA)

এই থনাসস্্ ্রি মবসয ো্ো্ী্া, অাুবাসব্ উপসরামগতা সমসন্ জাাসব। বাংলা সামিসতি অাুবাসব্ ইমতিাস

সমসন্ জাাসব। অাি ভাষা থেসন (ইংস্মজ থেসন বাংলায) অাুবাব ন্সত মিখসব। ্্ল পাসঠি্ আকম্ন অাুবাসব্

সসা ভাবাাুবাসব্ প্মতও মিখসব। এই থনাস্ম� তাসব্ বিবিাম্ন জীবা ও জগসত্ াাাাসকস্ থ্ানামবলা ন্সত

সািারি ন্সব। এনই সসা ো্ো্ীসব্ মবমভনসকস্ চানম্ পাবা্ বিাপাস্ সািারিনা্ী ভ্ম্না থাসব ।

অাুবাব চচ্া (ইংস্মজ থেসন বাংলা)

ন. অাুবাব তত

খ. ্্লাাুগ অাুবাব
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গ. ভাবাাুবাব

SEMESTER- 4TH
Generic Elective Course (GE)

COURSE NAME- BANGLA NATAK
COURSE CODE- BAHBNGGE401

COURSE TYPE-
GE

Course Details- GEC-4 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

Generic Elective Course
(Inter Disciplinary)(GE)

(বাংলা োড়া অািাাি মবষসয্ মিকাে্ীসব্ জাি)

চতুে্ থসস্সা্

থনাস্/৫ [GE-5]

বাংলা াা�ন
BANGLA NATAK

এই পসব্ ো্ো্ী্া, াা�িনা্ ও াা�িভাবাা সমসন্ আোিী িসব। তত্্লন াা�সন্ আমান সমসন্ জাাসব। মবি

িতনীয াা�ন ও বাসববাব সমসন্ জাাসব। জাতীযতাবাবী আসনালসা্ থপমকত ও মব্সব্ তত সমসন্ জাাসব

।উমাি িতসন্ টিাসজমি াা�ন ও াা�িিালা এবং আরুমান বাংলা মেসয�াস্্ পম্চয পাসব। গপাা�সন্ পম্চয

পাসব ও াবাা�সন্ পম্চয পাসব। পমতবাবী থচতাা্ নণস্ মচাসত পা্সব। জম্বাম্ িাসসা্ অবসাা ও

পঞাসযত্াসজ্ পম্চয লাভ ন্সব। বুই মবশরু্ ও থসই অমভলাসত স্ি সামিসতি্ গমতপন্মত জাাসব। থবিভাগ ও

সারীাতা উ্্ স্াজ পম্বত্সা্ প�ভ্ম্ জাাসব। উপমাসবি ও সামিসতি্ গমতপন্মত বুঝসত সক্ িসব।

উপমাসবসিা্্ ্্লিসবাসর সামিতি মবস্ষপ ন্সত মিখসব। ্ান্সীয স্াজতামতন আসনালা, তত ও ফসযিীয

্সাামবসনালাতসত্ তসত্ মভম্সত সামিতিমবচা্ ন্সত মিখসব। আরুমান াা�িনিমল্ নো জাাসত পা্সব।

আরুমান াা�িমবচা্ ও অমভাসয উৎসািী িসব।

বাংলা াা�ন

ন. ন্ষনু্া্ী– ্রুস্বা ব্।
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খ. থববীগজ্া– মবজা ভ্াচার্।

SEMESTER- 4TH
Generic Elective Course (GE)

COURSE NAME- BANGLA PRABANDHA
COURSE CODE- BAHBNGGE402

COURSE TYPE-
GE

Course Details- GEC-4 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40
থনাস্/৬ [GE-6]

বাংলা পবর
BANGLA PRABANDHA

এই পসব্ ো্ো্ী্া, পবর ্চাা, ্্ি্চাা্ স্প এবং ববমিিি অবগত িসব। বাংলা গবিসামিতি ও পবর

সামিসতি্ স্প জাাসব। পবর থলখা্ অমভজাা লাভ ন্সব। পবসর্ বিমল ও ভাষা সমসন্ অবমিত িসব। পবর

্চাা্ থনদিল মিখসব। আরুমান বাংলা সামিসতি্ নালসী্া ও রুগলকপ জাাসব। সামিতি মবষযন পবসর্ বাি্মান

ভাবাা ও স্াজসচতাা্ পম্চয পাসব। বাংলা্ সং্্মত ও আরুমান সামিসতি্ পম্চয পাসব। পবর ্চাা্ মবষয ও

্চাা্ীমত সমসন্ জাালাভ ন্সব।

বাংলা পবর

ন. ্াুষিফল– বমঙ্চন চস্াপারিায; থনদতুন িাসি - ্বীনাাে ঠানু্; পাম্বাম্ন াা্ী স্সিা– অনবািঙ্ ্ায;

আ্াসব্ ভাষাসংন�– প্ে থচদরু্ী।

খ. বাংলা্ ্ত- অবাীনাাে ঠানু্; ্বীনাাে ও উ্্ সারন– বু্সবব বসু; সৎ পসা– ্ী্ থ্ািা্্ফ থিাসসা;

জামত, সং্্মত ও সামিতি– সুাীমতনু্া্ চস্াপারিায।
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SEMESTER- 5TH
COURSE NAME- UNISH-BISH SHATAKER KAVITA

COURSE CODE- BAHBNGC501

COURSE TYPE-C Course Details- CC-11 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

।। থসস্সা্ -৫।।

থনা্ থনাস্/১১ [C-11]

উমাি-মবি িতসন্ নমবতা
UNISH-BISH SHATAKER KOVITA

বাংলা নমবতা শরু্া্ ভা্তবসষ্্ ইমতিাসস ায, মবশসামিসতি্ ইমতিাসসও সাা বখল নস্সে। উমাি-মবি িতসন্

বাংলা নমবতা স্্ম্্ মিখস্ থপঁোয। উমাি িতসন্ নাবির্্ ও নমবরস্্্ স্প জাাসত পা্সব। উমাি িতসন্

নাসবি াা্ীসচতাা ও পা্াতি পভাব জাাসত পা্সব। উমাি িতসন্ নাসবি অম্্াক্ েসন্ সসা রুমক্ ভাষা ও

পমতবাবী থচতাা্ স্প মচাসব। উমাি িতসন্ আরুমান রুগ্াাসস্ স্প মচাসব। গীমতনমবতা্ উস্িি ও

সমাবাা্ ্া্াগসলা অাুরাবা ন্সত মিখসব। নাবিমচযা্ থকস্ থপদ্ামপন ও থ্া্িামসন ভাবাা্ পম্চয লাভ

ন্সব। মবি িতসন্ নমবতায মবর্ত ্াাবমচযা, পন্মত ও থসদনর্মচযা, ঈশ্মচযা ও আমসনিসবাসর্ স্প জাাসত

পা্সব। মবি িতসন্ নমবতা্ ্সরি তত, সতি, ববমচ্ি ও বিমল সমসন্ জাালাভ ন্সব। এই পসব্ ো্ো্ী্া,

মবি িতসন্ নমবতা্ ্সরি জীবা ও মবশসসতি্ িাশত পম্চয জাাসত পা্সব। আরুমান নমবতা্ স্প জাাসত

পা্সব। পাচি ও পা্াতি নাবিভাবাা্ গমতপন্মত বুঝসত পা্সব। নমবতা মবস্ষপ ন্সত মিখসব। মবশরু্ ও

্াাবসভিতা্ সংন� সমসন্ জাাসত পা্সব। নমবতা্ বিমল ও তা্ মববত্া অাুরাবা ন্সত পা্সব। এই বুই
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িতসন্ বাংলা্ নমব ও তাসব্ নমবতা্ গমতপন্মত্ সসা পম্চয নম্সয থবওযা্ উস্সিি এম�সন পাঠিস্মচসত

সংরুক ন্া িসযসে।

উমাি-মবি িতসন্ নমবতা

ন. সঞমযতা – ্বীনাাে ঠানু্ (মাব্ামচত নমবতা)

থসাাা্ ত্ী, মববায অমভিাপ, অমভসা্, ন্পপ, ভা্ততীে্, বাঁমি, চঞলা, িাজািাা, ্াাবপু্।

খ. আরুমান নমবতা সঞযা – বর্্াা মবশমববিালয পনামিত। (মাব্ামচত নমবতা)

থবার– জীবাাান বাি; ্াাুষ– নাজী াজরল ইসলা্; উ� পামখ– সুরীনাাে ব্; তুম্ শরু পমচসি ববিাখ- মবষু

থব; নাসস– মবসাি বাস; নলনাতা্ রীশ– াীস্নাাে চকবত্ী; অবাী বামড় আসো?– িমক চস্াপারিায; বাবস্্

পাে্াা– িঙ থলাষ ।

SEMESTER- 5TH
COURSE NAME- ADHUNIK BANGLA UPANYAS

COURSE CODE- BAHBNGC502

COURSE TYPE-C Course Details- CC-12 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

থনা্ থনাস্/১২ [C-11]

আরুমান বাংলা উপািাস
ADHUNIK BANGLA UPANYAS
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মবি িতসন্ বাংলা উপািাস অমত স্্্ ও গরতপ্প্। এই পসব্ ো্ো্ী্া, আরুমান উপািাসস্ সংজা, ববমিিি,

থ্মপমবভাগ সমসন্ জাাসত পা্সব। বাংলা উপািাসস্ জসন্ ইমতিাস জাাসব। বাংলা উপািাস পাসঠ্ সসা সসা

পা্াতি উপািাসস্ ্পস্খা মবষসযও জাাসব। বাংলা উপািাসস্ উদব ও মবসাস্্ নো জাাসব। স্নালীা ানিা

জাতীয ্চাা্ প্ আরুমান বাংলা উপািাসস তৎনালীা স্াজভাবাা, বাংলা্ জীবা্ীমত্ পম্চয পাসব। বাংলা্

মচ্াচম্ত স্াসজ পা্াতি সং্্মত্ পভাব সমসন্ জাা অজ্া ন্সব। আরুমান বাংলা উপািাসস স্াজমচযা্

্পস্খা মা্্াপ সমসন্ জাাসত পা্সব। ম্ম�ি রুসগ্ সংনস�্ নো জাাসব। থলখসন্ জীবা-বি্সা্ নো

জাাসব। আরুমান বাংলা উপািাস পাসঠ থবিনাল ও সামিতি সমসন্ সসচতা িসব। ্াঢ় বাংলা্ জীবসা্ মববত্া

সমসন্ জাাসব। োা্ বাংলা তো আ্পি জীবা এবং াাগম্ন জীবসা্ জম�ল গমতপন্মত- ্াাসপন্মত গঠসা্

ববমচ্ি মচযাভাবাা্ সী্াব্তা জাাসত পা্সব। সা্যতসন্ প্ স্াজতসন্ উপ বাংলা উপািাসস্ নালসচতাা

সমসন্ জাাসত পা্সব। উপািাস পাসঠ জীবা থচতাা ও মচ্াযত জীবাসবাসর পুি িসব মিকাে্ী্া। আরুমান

উপািাসস্ বিমল সমসন্ মিখসব। আরুমান উপািাসস্ ভাষা্ীমত সমসন্ আোিী িসব। মবি িতনীয উপািাস

মচযা্ পম্চয পাসব। মবি িতসন্ উপািাস মা্্াসপ ঔপািামসসন্ বিমকসাতসনি্ পম্চয পাসব। আবি্বাসব্ সসা

থভাগবাসব্ ্্ মচাসত মিখসব। িাশত জীবাসবাসর্ রা্পা লাভ ন্সব। মবি িতসন্ বাংলা উপািাসস্ াাাা

অমভ্ুখ ও থলখসন্ সসা ো্ো্ীসব্ পম্চয নম্সয থবওযা্ মবষযম� পাঠিস্মচসত অযভু্ক ন্া িসযসে।

আরুমান বাংলা উপািাস

ন. শনায (৪ে্ পব্)– ি্ৎচন চস্াপারিায

খ. আ্পিন– মবভ্মতভ্ষপ বসনিাপারিায

SEMESTER- 5TH
DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE (DSE)

COURSE NAME- UNISH SHATAKER GEETI KAVITA O AKHYAN KABYA
COURSE CODE- BAHBNGDSE501

COURSE TYPE-
DSE

Course Details- DSEC-1 & DSEC-2 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

Discipline Specific Elective (DSE)
।। সামামান বাংলা ঐম্ন থনাস্ ।।

পঞ্ থসস্সা্
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থনাস্/১ [DSE-1]

উমাি িতসন্ গীমত নমবতা ও আখিাা-নাবি
UNISH SHATAKER GEETI KAVITA O AKHYAN KABYA

এই পসব্ ো্ো্ী্া, গীমত নমবতা্ স্প, ববমিিি ও থ্মপমবভাগ সমসন্ জাাসব। গীমত নমবতা্ বিমল ও

গীমতনাসবি্ তুলি্্লি মবচা্ ন্সত পা্সব। নাসবি্ ভাষা, েন-অলংনা্ সমসন্ মবস্ষপ ন্সত পা্সব।

গীমতনাসবি্ নামিমা সংসরাগ ও সাতনি মচাসত পা্সব। গীমত নমবতা্ ্সরি নমবরস্্্ স্প খঁুসজ পাসব। বাংলা

গীমত নমবতা্ ্সরি থ্া্িামসন থচতাা, াা্ীসচতাা, সাসবমিনতা থবার ও পা্াতি পভাসব্ নো জাাসত পা্সব।

গীমত নমবতা্ উস্িি ও সমাবাা্ ্া্াগসলা অাুরাবা ন্সত মিখসব। গীমত নমবতা ও আখিাা নাসবি্ স্প ও

পাে্নি অাুরাবা ন্সব। বাংলা আখিাানাবি ও গীমত নমবতা্ ইমতিাস জাাসত সসচি িসব। বাংলা সামিসতি উমাি

িতসন্ আখিাা নাসবি্ থর রা্াম� মেল তা্ ্সরি াবীাচন থসসা্ ‘পলািী্ রু্’ এনম� গরতপ্প্ অরিায। এই

থনাসস্ থস মবষযম� জাাা্ সুসরাগ ্সযসে।

উমাি িতসন্ গীমত নমবতা ও আখিাা-নাবি

ন. ঈশ্চন গ্– সসবি; ্াত্ভাষা

থি্চন বসনিাপারিায– ভা্তমবলাপ; বাঙালী্ থ্সয

থবসবনাাে থসা– পন্মত; অদুত অমভসা্

অকয নু্া্ বড়াল– ্াবসপ; ্্তুি

খ. াবীাচন থসা– পলািী্ রু্

SEMESTER- 5TH
DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE (DSE)

COURSE NAME- UNISH SHATAKER PRABANDHA
COURSE CODE- BAHBNGDSE502

COURSE TYPE-
DSE

Course Details- DSEC-1 & DSEC-2 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

থনাস্/২ [DSE-2]

উমাি িতসন্ পবর
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UNISH SHATAKER PRABANDHA

এই পসব্ ো্ো্ী্া, উমাি িতসন্ বাংলা পবসর্ ইমতিাস জাাসত পা্সব। থফা�্ উইমলয্ নসলজ থেসন

্বীনাাে থেসন বাংলা পবসর্ ববমচ্ি জাাসব। উমাি িতসন্ পবর ্চাা্ ববমিিি অবগত িসব। উমাি িতসন্

পবর সামিসতি্ স্প জাাসব। পবর থলখা্ অমভজাা লাভ ন্সব। উমাি িতসন্ পবসর্ বিমল ও ভাষা সমসন্

অবমিত িসব। উমাি িতনীয স্াসজ্ নো জাাসব। উমাি িতসন্ ম্তীযাসর্ বাংলা পবর-মাবর ্চাা্ রুগগত

প�ভ্ম্ জাাসত পা্সব। সা্ামজন নুসং্া্, ্ীমতাীমত ও াবি মিমকত বাংলা্ রুবস্াসজ্ পম্চয পাসব।

স্নালীা স্াজ ও প্ারীা বাংলা্ বুব্িা্ নো জাাসব। পবর ্চাা্ থনদিল মিখসব। সামিতি মবষযন পবসর্

বাি্মান ভাবাা ও স্াজসচতাা্ পম্চয পাসব। উমাি িতসন্ পবর ্চাা্ মবষয ও ্চাা্ীমত সমসন্ জাালাভ

ন্সব।

উমাি িতসন্ পবর

ন. ন্লানাসয্ ব্্- বমঙ্চন চস্াপারিায (মাব্ামচত)

্াুষিফল, মবড়াল, বসসয্ থনামনল, ন্লানাসয্ জবাাবনী, বড়বাজা্

খ. পঞভ্ত – ্বীনাাে ঠানু্ (মাব্ামচত)

পম্চয, ্া, থনদতুনিাসি, গবি ও পবি, া্াা্ী

SEMESTER- 5TH
DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE (DSE)

COURSE NAME- TARASHANKAR O MANIK BANDYOPADHYAYER NIRBACHITA
CHHOTOGOLPO

COURSE CODE- BAHBNGDSE503

COURSE TYPE-
DSE

Course Details- DSEC-1 & DSEC-2 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40
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থনাস্/৩ [DSE-3]

তা্ািঙ্ ও ্ামান বসনিাপারিাসয্ মাব্ামচত থোস�াগপ
TARASHANKAR OMANIK BANDYOPADHYAYER NIRBACHITA CHHOTOGOLPO

এই পসব্ ো্ো্ী্া, থোস�াগসপ্ ববমিিি ও স্প সমসন্ জাাসব। থোস�াগসপ্ উদব ও মবনাি সমসন্ জাাসব।

তা্ািঙ্ ও ্ামান বসনিাপারিাসয্ থোস�াগসপ্ ববমিিি ও স্প সমসন্ জাাসব। তা্ািঙ্ ও ্ামান

বসনিাপারিাসয্ থোস�াগসপ্ তত, স্াজভাবাা্ নো জাাসত পা্সব। বাংলা গসপ্ মা্্াপ বিমল সমসন্ সসচতা

িসব। তা্ািঙ্ ও ্ামান বসনিাপারিাসয্ থোস�াগসপ্ স্য ও গসপ্ মবষয সমসন্ জাাসব। পে্ মবশরুস্া্্

স্াজ সংন�সন অাুভব ন্সব। গপনাস্্ ্াাস পন্মত থবাঝা্ থচিা ন্সব। ্াাব চম্স্্ ব্ত স্া্ পম্চয

পাসব।

তা্ািঙ্ ও ্ামান বসনিাপারিাসয্ মাব্ামচত থোস�াগপ

ন. তা্ািঙস্্ থ্ষগপ– জগবীি ভ্াচার্ সমামবত (মাব্ামচত)

জলসাল্, থবসবাী, াা্ী ও াামগাী, িাইাী, অোবাাী

খ. ্ামান বসনিাপারিাসয্ থ্ষগপ– রুগায্ চকবত্ী সমামবত (মাব্ামচত)

পানগমতিামসন, নুষস্াগী্ বউ, স্ীস্প, িলুবসপাড়া, মিপী, িা্াসা্ াাতজা্াই
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SEMESTER- 5TH
DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE (DSE)

COURSE NAME- BANGLA NATAK
COURSE CODE- BAHBNGDSE504

COURSE TYPE-
DSE

Course Details- DSEC-1 & DSEC-2 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

থনাস্/৪ [DSE-4]

বাংলা াা�ন
BANGLA NATAK

এই পসব্ ো্ো্ী্া, বাংলা াা�ি সামিসতি্ উদব ও ইমতিাস সমসন্ জাাসব। াা�সন্ সংজা ববমিিি ও াা�িতত

(পাচি ও পা্াতি) সমসন্ জাাসব। উমাি িতসন্ বাংলা াা�ন ও াা�ি্সঞ্ ইমতিাস জাাসত পা্সব। পা্াতি

াা�িসামিসতি্ অমভায নলা সমসন্ জাাসব। ্সঞ অমভায ন্সত উৎসািী িসব। থপদ্ামপন, সা্ামজন, ঐমতিামসন

াা�ন ও পিসসা্ স্প সমসন্ জাাসত পা্সব। উমাি িতনীয স্াসজ্ নো জাাসব। উমাি িতসন্ ম্তীযাসর্

বাংলা াা�ন ্চাা্ রুগগত প�ভ্ম্ জাাসত পা্সব। সা্ামজন নুসং্া্, ্ীমতাীমত ও াবি মিমকত বাংলা্

রুবস্াসজ্ পম্চয পাসব। স্নালীা স্াজ ও প্ারীা বাংলা্ বুব্িা্ নো জাাসব। বাংলা াা�সন্ জাতীযতাসবার

উপলম্ ন্সব। স্নালীা াা�ি অমভায এবং াা�িমবসদাি সমসন্ অবমিত িসব। মবি িতসন্ বাংলা াা�ন মবষয

ববমচস্ি, ল�াা প্ম্ায ্তাবসি্ ও আমাসন খুবই স্্্। গপাা�সন্ পম্চয পাসব ও াবাা�সন্ পম্চয পাসব।

পমতবাবী থচতাা্ নণস্ মচাসত পা্সব। জম্বাম্ িাসসা্ অবসাা ও পঞাসযত্াসজ্ পম্চয লাভ ন্সব। বুই

মবশরু্ ও থসই অমভলাসত স্ি সামিসতি্ গমতপন্মত জাাসব। থবিভাগ ও সারীাতা উ্্ স্াজ পম্বত্সা্ প�ভ্ম্

জাাসব। উপমাসবি ও সামিসতি্ গমতপন্মত বুঝসত সক্ িসব। উপমাসবসিা্্ ্্লিসবাসর সামিতি মবস্ষপ ন্সত
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মিখসব। ্ান্সীয স্াজতামতন আসনালা, তত ও ফসযিীয ্সাামবসনালাতসত্ তসত্ মভম্সত সামিতিমবচা্ ন্সত

মিখসব। আরুমান াা�িমবচা্ ও অমভাসয উৎসািী িসব।

বাংলা াা�ন

ন. সাজািাা– ম্সজনলাল ্ায

খ. বুঃসসব্ াগ্ী– উৎপল ব্

SEMESTER- 5TH
DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE (DSE)

COURSE NAME- BANGLA PRABANDHA-NIBANDHA
COURSE CODE- BAHBNGDSE505

COURSE TYPE-
DSE

Course Details- DSEC-1 & DSEC-2 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

থনাস্/৫ [DSE-5]

বাংলা পবর-মাবর
BANGLA PRABANDHA-NIBANDHA

এই পসব্ ো্ো্ী্া, পবর পড়সত মিখসব। পবর মবস্ষপ ন্সত মিখসব। পবর মলখসত মিখসব। বাংলা পবর

সামিসতি্ উদব ও মবনাি পসব্্ নো জাাসব। পবসর্ ্রি মবসয স্নাসল্ স্াজ, সামিতি ও সং্্মত্ পম্চয

পাসব। বাংলা পবর ্চাা্ স্চাা পব্ থেসন বত্্াা স্য পর্য বাংলা পবর ্চাা্ বিমল্ সসা পম্মচত িসব।

পাবমরনসব্ পবর ্চাা্ ্চাা্ীমত ও মবষয সমসন্ জাাসব। উমাি িতসন্ পবসর্ ববমচ্ি সমসন্ জাাসব।

মবি িতসন্ পবসর্ ববমচ্ি সমসন্ জাাসব।

বাংলা পবর-মাবর

ন. সামিতি– ্বীনাাে ঠানু্ (মাব্ামচত)
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সামিসতি্ তাৎপর্, সামিসতি্ সা্োী, নাবি : ্ি এবং অ্ি, সামিসতি্ উস্িি, সামিতি ও সভিতা।

খ. বাংলা পবর – বর্্াা মবশমববিালয পনামিত (মাব্ামচত)

আ্াসব্ ভাষা সংন�- প্ে থচদরু্ী, পাম্বাম্ন াা্ী স্সিা– অনবািঙ্ ্ায, সৎ পসা- ্ী্ ্িা্্ফ থিাসসা,

বাংলা্ ্ত– অবাীনাাে ঠানু্, জামত, সং্্মত ও সামিতি– সুাীমতনু্া্ চস্াপারিায।

[পঞ্ থসস্সাস্ পাঁচম� DSE থনাস্ বা ‘সামামান বাংলা ঐম্ন’ থনাসস্্ ্সরি থর-থনাসাা বুম� থনাস্ মাসত িসব]
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SEMESTER- 6TH
COURSE NAME- BANGLA CHHOTOGOLPO

COURSE CODE- BAHBNGC601

COURSE TYPE-C Course Details- CC-13 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

।। থসস্সা্ -৬।।
থনা্ থনাস্/১৩ [C-13]

বাংলা থোস�াগপ
BANGLA CHHOTOGOLPO

বাংলা থোস�াগপ মবশসামিসতি্ স্্্ থোস�াগসপ্ সসা তুলাীয। এই পসব্ ো্ো্ী্া, থোস�াগসপ্ সংজা, স্প ও

ববমিিি সমসন্ জাাসব। মবশসামিসতি থোস�াগসপ্ ্পস্খা সমসন্ জাাসব। বাংলা সামিসতি থোস�াগসপ্ উদব

পসসা পড়সব। থোস�াগসপ্ ববমচ্ি, তত, মা্্াপ, স্াজভাবাা ও মচ্াযত আসববা অাুভব ন্সত পা্সব। বাংলা

থোস�াগসপ্ মা্্াপ বিমল সমসন্ জাাসব। আরুমান নাসল্ স্য ও রুগলকপ সমসন্ অবমিত িসব। আরুমান

রুসগ্ মবপনতা ও সংন�সন বুঝসত মিখসব। ঔপমাসবমিনতা ও উ্্ উপমাসবিবাব সমসন্ অবমিত িসব। এনাসল্

স্য থচতাা ও স্াজতত সমসন্ জাাসব। আরুমান গসপ্ মবষয ববমচ্ি জাাসব। থচতাাপবাির্্ী থলখা মচাসত

মিখসব। উপমাসবি উ্্ রুসগ্ লকপ মচাসত পা্সব। বাংলা গপপাসঠ্ ্রি মবসয বাংলা গসপ্ স্প উদাবা ন্সত

পা্সব। ো্ো্ী্া গপ থলখা্ থপ্পা পাসব। এনামরন আযজ্ামতন ্াসা্ থোস�াগপনাস্্ আমবভ্াব িসযসে বাংলা

সামিসতি। এই থোস�াগপনা্ ও তাসব্ থোস�াগসপ্ সসা ো্ো্ীসব্ পম্চয নম্সয থবওযা্ জাি মবষযম� সংরুক

ন্া িসযসে।
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বাংলা থোস�াগপ

ন. গপগ্– ্বীনাাে ঠানু্ : (মাব্ামচত)

নঙাল, িামস, স্াম্, গ্রা, বু্ািা, অমতমে, শী্ প্, থচা্াই রা ।

খ. এনাসল্ গপ- বর্্াা মবশমববিালয পনামিত : (মাব্ামচত)

পঁুই্াচা- মবভ্মতভ্ষপ বসনিাপারিায; ফমসল– সুসবার থলাষ; ্স– াস্নাাে ম্্; থ�াপ– াা্াযপ গসাাপারিায; আবাব–

স্স্ি বসু; সাঁঝ সনাসল্ ্া– ্িাসশতা থববী; অশস্সর্ থলাড়া- বীসপনাাে বসনিাপারিায; ইঁবু্– থসাস্া চন।

SEMESTER- 6TH
COURSE NAME- SAHITYA-TATTWA

COURSE CODE- BAHBNGC602

COURSE TYPE-C Course Details- CC-14 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

থনা্ থনাস্/১৪ [C-14]

সামিতিতত
SAHITYA-TATTWA

এই পসব্ ো্ো্ী্া, নাসবি্ স্প ও লকপ মচাসব। ভা্তীয অলংনা্বাসব্ ববমচ্ি জাাসব। নাসবি্ পাপ

অাুসরাা ন্সত পা্সব। নাবিমবচা্ নস্ তা্ ্্লর্্ মাপ্য ন্সত মিখসব। নাসবি্ প্প্তা অাুরাবা ন্সত

মিখসব। নাবিতসত্ াাাা পসাা- ধমাবাব, ্সবাব, ্ীমতবাব সমসন্ অবমিত িসব। ্সমবচা্ ন্সত মিখসব।

নাবিনিমল মবচা্ ন্সত মিখসব। ভা্তীয অলংনা্তসত্ মবনাসি্ ইমতিাস জাাসব। পা্াতি সামিতি পসাা

সমসন্ জাাসব। পা্াতি ্ীমত বাংলা সামিসতি নী পভাব থফসলসে জাাসত পা্সব। আরুমান সংসনত ও পতীন্য
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সামিসতি্ মব্্ত্ সতি উপলম্ ন্সব। সামিসতি উপাবাা, অনয ও মবমা্্াপ মবস্ষপ ন্সব। পা্াতি নাবিতত

সমসন্ অবমিত িসব। ্িানাবি ও অািাাি নাবিনিমল সমসন্ জাাসব। টাসজমি তত সমসন্ জাাসব। অাুন্প তত

সমসন্ জাাসব। পা্াতি াা�িতত সমসন্ জাাসব। সামিসতি্ াাাা সাইসল্ লকপ মচাসত পা্সব। সামিতিতত

সামিতিপাসঠ সিাযন ও গরতপ্প্ তত। ভা্তীয ও পা্াতি সামিতিতসত্ াাাা ্তাবি্ ও ্তবাবসন ো্ো্ীসব্

জাাাসাা বসল খুবই জরম্ বসল ্সা িয। থসই উস্িিসন সা্সা থ্সখ মবষযম�সন পাঠিস্মচসত ্াখা িসযসে।

সামিতিতত

ন. নাবিমজজাসা – অতুলচন গ্ (মাব্ামচত)

ধমা, ্স।
খ. সামিসতি্ ্প ও ্ীমত- কামসমসজি; থ্া্ামসমসজি; মসমমলজি; এমপন; টাসজমি; নস্মি; ফাস্, সু্ম্যামলজি।

SEMESTER- 6TH
DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE (DSE)

COURSE NAME- BISH SHATAKER GADYA
COURSE CODE- BAHBNGDSE601

COURSE TYPE-
DSE

Course Details- DSEC-3 & DSEC-4 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

Discipline Specific Elective (DSE)
।। সামামান বাংলা ঐম্ন থনাস্ ।।

ষষ থসস্সা্

থনাস্/১ [DSE-1]

মবি িতসন্ গবি
BISH SHATAKER GADYA

এই পসব্ ো্ো্ী্া, গবি সামিসতি্ ইমতিাস সমসন্ জাাসত পা্সব। গবি সামিসতি্ উদব ও ইমতিাস সমসন্

জাাসত পা্সব। গবি ্চাা্ স্প ও ববমিিি সমসন্ জাাসত পা্সব। উমাি িতসন্ গবি ্চাা্ পব্ থপম্সয
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এসস মবি িতসন্ গবি ্চাা্ স্প ববসল্ ইমতিাস জাাসব। গবি বিমল সমসন্ অবগত িসব। গবিসামিসতি্

মবমভন পর্াসয্ সসা পম্মচত িসব।

মবি িতসন্ গবি

ন. ্াজনামিাী– অবাীনাাে ঠানু্

খ. চাচানামিাী– বসযব ্ুজতবা আলী

SEMESTER- 6TH
DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE (DSE)

COURSE NAME- BANGLA EKANKA NATAK
COURSE CODE- BAHBNGDSE602

COURSE TYPE-
DSE

Course Details- DSEC-3 & DSEC-4 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

থনাস্/২ [DSE-2]

বাংলা এনাঙ াা�ন
BANGLA EKANKA NATAK

এই পসব্ ো্ো্ী্া, বাংলা এনাঙ াা�সন্ ইমতিাস সমসন্ জাাসত পা্সব। বাংলা এনাঙ াা�ন ্চাা্ স্প ও

ববমিিি সমসন্ জাাসত পা্সব। এনাঙ াা�সন্ াাাামবর ববমচ্ি সমসন্ পড়া্ সুসরাগ পাসব। এনাঙ াা�ন ্ঞস

ন্া্ আোি পাসব। এনাঙ াা�ন পড়া্ সসা সসা াা�সন অমভায ন্া্ সুসরাগ পাসব।
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বাংলা এনাঙ াা�ন

ন. থববী– তুলসী লামিড়ী

্াজপু্ী – ্নে ্ায

খ. সুন্– থ্ামিত চস্াপারিায

অশতা্া- ্সাাজ ম্্

SEMESTER- 6TH
DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE (DSE)

COURSE NAME- PATRA SAHITYA O ATMA-JIBONI
COURSE CODE- BAHBNGDSE603

COURSE TYPE-
DSE

Course Details- DSEC-3 & DSEC-4 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40
থনাস্/৩ [DSE-3]

প্সামিতি ও আতজীবাী
PATRA SAHITYA O ATMA-JIBONI

প্ সামিতি ও আতজীবাী, বাংলা সামিসতি এন স্্্ িাখা। প্ মনভাসব সামিসতি্ ্া্া পায তা বাংলা্ অসান

সামিমতিসন্ মলমখত পস্্ ্সরি মবসয তা্ পম্চয পাওযা রায। মবসিষ নস্ ্বীনাাসে্ মলমখত প্ – অমতস্্্

ও সামিতিগসপ ভাস্। এই স্্্ সামিতি িাখা্ সসা ো্ো্ীসব্ পম্চয ন্াসাা আবিিন বসল ্সা িয। তাোড়া

বাংলা ভাষা্ মলমখত আতজীবাী সামিতি স্সা্মযন থবিনাল প�ভ্ম্্ আ্র্ বমলল। এই স্্্ বুই িাখা্ সসা

ো্ো্ীসব্ পম্চয নম্সয থবওযা্ জাি মবষযম� পাঠিস্মচ্ অযভু্ক ন্া িসযসে।

প্সামিতি ও আতজীবাী

ন) মেনপ্– ্বীনাাে ঠানু্ (মাব্ামচত ৫ম� প্) ২০, ৩৬, ৪৩, ৬৪, ৬৭ সংখিন প্।

খ) রখা থো� মেলা্- সতিমজৎ ্ায

SEMESTER- 6TH
DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE (DSE)

COURSE NAME- NATYA-KAVYA O KAVYA-NATYA
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COURSE CODE- BAHBNGDSE604

COURSE TYPE-
DSE

Course Details- DSEC-3 & DSEC-4 L.T.P – 5-1-0

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

থনাস্/৪ [DSE-4]

াা�িনাবি ও নাবিাা�ি
NATYA-KAVYA O KAVYA-NATYA

এই পসব্ ো্ো্ী্া, নাবিাা�ি ও াা�িনাবি সমসন্ জাাসব। াা�িনাবি ও নাবিাাস�ি্ স্প ও ববমিিি জাাসব।

াা�িনাবি স্মি্ ববমচ্ি সমসন্ জাাসব। নাবিাা�ি স্মি্ ববমচ্ি সমসন্ জাাসব। নাবিাা�ি ও াা�িনাসবি্ তত,

সতি, গঠা ও বিমল সমসন্ জাালাভ ন্সব। াা�িনাবি ও নাবিাাস�ি্ মিপ্প সমসন্ জাাসব।

াা�িনাবি ও নাবিাা�ি

ন. সতী - ্বীনাাে ঠানু্

নপ্-নুযী সংবাব– ্বীনাাে ঠানু্

খ. পে্ পাে্– বু্সবব বসু ।

SEMESTER- 6TH
DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE (DSE)

COURSE NAME- LOKSANSKRITI O LOKSAHITYA
COURSE CODE- BAHBNGDSE605

COURSE TYPE-
DSE

Course Details- DSEC-3 & DSEC-4 L.T.P – 5-1-0
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Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

থনাস্/৫ [DSE-5]

থলানসং্্মত ও থলানসামিতি
LOKSANSKRITI O LOKSAHITYA

এই পসব্ ো্ো্ী্া, থলানসং্্মত ও থলানসামিতি বাংলা্ ঐমতিি, প্ম্া ও সং্্মত্ গরতপ্প্ উপাবাা।

বাংলা্ থলানসং্্মত ও থলানস্াসজ্ অববাা বাংলা সামিসতি সু্িভাসব পম্লমকত িয। এই সুস্্্ ঐমতিি,

আচা্, অাুষাা, প্জা-পাব্া, সংগীত, রা্া বাংলা্ ন্মিসন তুসল রস্। ো্ো্ীসব্ সসা এই স্্্ প্ম্া্ সসা

থরাগ লম�সয থবওযা্ জাি এই মবষযম� পাঠিস্মচ্ অযভু্ক ন্া িসযসে।

থলানসং্্মত ও থলানসামিতি

ন. থলানসং্্মত ও থলানসংগীত : সংজা, স্প, ববমিিি ও মবভাজা

ভাবু, �ুসু, ভাওযাইযা,ঝু্ু্, ভাম�যামল ।

খ. থলানসামিতি : সংজা, স্প ও ববমিিি

েড়া, রাঁরাঁ, পবাব-পবচা, থলাননো, থলানগাো

থলানাা�ন – আলনাপ, থলস�া, থেদ, াা�ুযা, ্াোমা।

[ষষ থসস্সাস্ পাঁচম� DSE থনাস্ বা ‘সামামান বাংলা ঐম্ন’ থনাসস্্ ্সরি থর-থনাসাা বুম� থনাস্ মাসত িসব]


