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াাজী নজরল ববশবববিালয
আসানসসাল,পব্্ বর্্ান

বাংলা ভাষা ও সাবিনি ববভাগ
ব্বাবষ্া সানা বাংলা পাঠক্

ম্া� মসস্সাট – ০৬

১্ মসস্সাট মেসা ৬য মসস্সাসটট

অনুক্ উদুন ফল

(PROGRAM OUTCOME)

 বস.বব.বস.এস বসসসস্ট অরীসন বব.এ. ম্াোা্ বা সানা বাংলা পােক্সা াসযাব� ভাসগ ববভক াটা িসযসে।

এগবল িল যোকস্- ১. মাাট মাাস্ (CC) বা আবব্িা মাাস্, ২. বিবসব্ন ম্বসবফা মাাস্ (DSE) বা সানা

বাংলা ঐব্া মাাস্, ৩. মজসনবটা ইসলব্ভ মাাস্ (GE), ৪. ব্ল এনিিযস্স মাাস্ (SEC) বা ভাষাসবার ও

টচনা্বকট ননপুণি বৃব্ট পাঠক্, ৫. এবববলব� এনিিযস্স মাাট মাাস্ (AECCB) বা বাংলা ভাষাট বকনা বৃব্ট

আবব্িা পাঠক্ বা বাংলা াব্উবনসা্ন (BENGALI COMMUNICATION) পাঠক্ এবং ৬. ্িান্ ইব্যান

লিাাুসযজ (এ্ আই এল) / বব (MIL /B) বা আরুবনা ভাটনীয ভাষা (বাংলা) চচ্াট পাঠক্।

 এই মাাস্ গবলসন বাংলা ভাষা ও সাবিসনিট ইবনিাস ববষয জানাট সুসযাগ টসযসে। এট পা্াপাব্ েন্াশ,

অলঙাট্াশ, ভাষানত সমসা্ জানাট ববসৃন সুসযাগ টসযসে।

 এই ববষযগবল ব্কাে্ীসবট ভববষিসন পবট্্ বাংলা মলখা, পড়া এবং পবট্ীবলন াো বলাট বকনা অজ্ন াটসন

সািাযি াটসব। এই মাাস্ব� সম্ণ্ াটাট পট ব্কাে্ীটা নাসবট বনজ বনজ া্্সকস্ সফল িসন পাটসব আ্া াটা

যায।

 বাংলা ম্াোা্ বা সানা বাংলা পাঠকস্ট আবব্িা মাাস্গবলট ্সরি ্াচীন ,্রিযুগীয ও আরুবনা যুসগট বাংলা

সাবিনি,, বাংলা না�া, বাংলা মোস�াগপ, বাংলা উপনিাস, বাংলা ্বর, টবীন সাবিনি এবং ব্্সনট ্সনা অসনা

আাষ্ণীয এবং জানবর্া ববষয পাঠিস্বচট অনভু্ক াটা িসযসে । এগবল যস্ট সসা অরিযন াটসল বাংলা

সাবিসনিট মনপসেিট ঘ�না ও অনগ্ন স্প সমসা্ স্িা অববিন িসব।

 এই পাঠকস্ বাংলা সানসাট ো্ো্ীটা োড়াও অনিানি ববষসযট ব্কাে্ীটা বাংলা ভাষা, সাবিনি ও বাঙাবলট

রাটাবাবিা সং্ৃবন ও ইবনিাস সমসা্ বাংলা াোসাবিনি, না�া, গবসাবিনি ও ব্শসাবিনি সমসা্ জানসন পাটসব

GE মাাসস্ট ্ারিস্।
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 সানা বাংলা (ম্াোা্) পাঠকস্ট ্ারিস্ ব্কাে্ীটা সাবিনি, স্াজ ও ্ানবজীবন সমসা্ ববসৃনজান লাভ াটসন

সক্ িসব । মসই সসা ভাটনীয এবং বাঙাবল সং্ৃবন, ঐবনিি সমসা্ নাসবট জানভাভাট স্ৃ্ াটসব, যা ভববষিয

া্্ জীবসন সািাযি াটসব।

ব্বাবষ্া বাংলা সানা পাঠক্

অনুক্ বনবব্ি উদুন ফল

(PROGRAM SPECIFIC OUTCOME)

 বনন বেসটট বব.এ. ম্াোা্ বা সানা বাংলা বিবো (্ে্ মেসা ষষ মসস্সাট) অনুক্ব� সফল ভাসব স্াপ াটাট

পট ব্কাে্ীটা বনমবলবখন উস্্িগবল চবটনাে্ াটসন সক্ িসব।

 বাংলা সাবিসনিট (ম্াোা্) ব্কাে্ীটা এই অনুক্ পাসঠ ্াচীন, ্রিযুগীয এবং আরুবনা বাংলা সাবিসনিট এাব�

স্িা রাটণা পাসব।

 ভাষাচচ্াট মক্ ও পবটসট বন্্াসন ক্বর্্ান। এট ফসল বাড়সে াাসজট সুসযাগ। ফসল বাংলা ভাষা, নো বিাাটণ

চচ্াট ্রিস্ ভাষানত ও ভাষাববজান, ্বভাভাট সমসা্ ব্কাে্ীটা এই লসকি ্চুট জানলাভ াটসব।

 েন, অলঙাট ভাষাট গঠন ও মসননসয্ গররপ্ণ্ ভুব্াা পালন াসট। ো্ো্ীসবট স্ন গবি ও পবি টচনা নো

সৃজন্ীল টচনায সািাযি াটসব এই ববষসযট চচ্া।

 গবি সাবিনি, াোসাবিনি, না�িসাবিনি এবং াববনা, সাবিনি স্াসলাচনা ব্কাে্ীসবট ্সরি সাবিনিসবার ও জীবনসবার

গসড় নুলসব।

 না�া, উপনিাস, গবিটচনা, ট্িটচনা, ্বর, মোস�াগপ, াববনা- ইনিাবব ্াটণগবল সমসা্ ব্কাে্ীটা জানলাভ

াটসব। এই অং্ পাসঠ ব্কাে্ীসবট ্সরি নানবনানা ও ববস্ষণ রব্্নাট মবার জাবগসয নুলসব।

 ্বনসববন টচনা, অনুবাব চচ্া, ববজাপসনট খসড়া টচনা, পফ সংস্ারন, শ্ বানান বববর চচ্া, পবটভাষা ব্কা ইনিাবব

বিবিাবটা বাংলা অনু্ীলসনট ্ারিস্ ো্ো্ীটা ভববষিয া্্জীবসন অে্ায সংবাব প্ ও বববভ্ ইসলাটবনা ব্বিযা

এবং ো্্াা্না ও ববজাপন সংসায াাসজট সুসযাগ পাসব।

 ‘্াপপ্ টচনা ও উপসাপনাট মাাস্ব� ো্ো্ীসবট গসবষণা ্ুলা, মক্ স্ীকা্্লা, সা্াবজা, সাং্ৃবনা,

সাবিবনিা ্াপ টচনায উদু্ াটসব। এোড়াও ‘্সযাগগ্লী মাাসস্ট’ ্ারিস্ ব্কাে্ীসবট ্াসরি সৃজন্ীল টচনাট

্বণনা বাড়সব। এই পয্াসয নাটা সমাবনাট াাজও ব্খসন পাটসব। যা নাসবট া্্জীবসন সািাযি াটসব।
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াাজী নজরল ববশবববিালয
আসানসসাল,পব্্ বর্্ান

বাংলা ভাষা ও সাবিনি ববভাগ
ব্বাবষ্া সানা বাংলা পাঠক্

(২০১৬-২০১৭ ব্কাবষ্ মেসা ্সযাজি)

্বনব� মাাসস্ট প্ণ্্ান- ৫০ (৪০ বলবখন এবং অভিনটীণ ্্লিাযন ১০)

 ্ে্ মসস্সাসট এাব� মাাট মাাস্ এবং MIL-I মাাস্ োাসব।

 বদনীয মসস্সাসট এাব� মাাট মাাস্ এবং এাব� AECCB মাাস্ োাসব।

 নৃনীয মসস্সাসট এাব� মাাট মাাস্, এাব� SEC মাাস্ এবং এাব� MIL-2 মাাস্ োাসব।

 চনুে্ মসস্সাসট এাব� মাাট মাাস্ এবং এাব� SEC মাাস্ োাসব।

 পঞ্ মসস্সাসট এাব� DSE মাাস্ (২ব�ট ্সরি ১ব�), এাব� GE মাাস্ (২ব�ট ্সরি ১ব�) এবং এাব� SEC মাাস্

(২ব�ট ্সরি ১ব�) োাসব।

 ষষ মসস্সাসট এাব� DSE মাাস্ (২ব�ট ্সরি ১ব�), এাব� GE মাাস্ (২ব�ট ্সরি ১ব�) এবং এাব� SEC মাাস্

(২ব�ট ্সরি ১ব�) োাসব।

(GE মাাস্ব� বাংলা ম্াোাস্ট ব্কাে্ী োড়া অনিানি ববষসযট ম্াোাস্ট ো্ো্ীসবট জনি)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CC- মাাট মাাস্ (আবব্িা পাঠক্)

 MIL- MODERN INDIAN LANGUAGE (BENGALI)- আরুবনা ভাটনীয ভাষা (বাংলা), ববষযা পাঠক্

 AECC(B) – ABILITY ENHANCEMENT COMPULSORY COURSE (BENGALI)- (বাংলা ভাষাট বকনাবৃব্ট

আবিব্া পাঠক্)
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 SEC- SKILL ENHANCEMENT COURSE –( ভাষাসবার ও টচনা্বকট ননপুনি বৃব্ট পাঠক্)

 DSE(C)- DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE COURSE- (সানা বাংলা ঐব্া পাঠক্)

 GE(C)- GENERIC ELECTIVE COURSE- (বাংলা ম্াোাস্ট ব্কাে্ী োড়া অনিানি ববষসযট ো্ো্ীসবট জনি

ঐব্া পাঠক্)

 CA- CONTINUOUS ASSESSMENT - (রাটাবাবিা অভিনটীণ ্্লিাযন)

 ESE- END SEMESTER EXAMINATION- (চ্ড়ান মসস্সাট পটীকা)
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াাজী নজরল ববশবববিালয
আসানসসাল,পব্্ বর্্ান

ব্বাবষ্া বাংলা সানা পাঠক্ (বস.বব.বস.এস)

SYLLABUS – BENGALI (PROGRAM)
পাঠক্ – বাংলা সানা

(PROGRAM LEARNING OUTCOME)

SEMESTER- 1ST

COURSE NAME- BANGLA SAHITYER ITIHAS O BANGLA BHASHAR ITIHAS
COURSE CODE- BAPBNGC101

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

।। মসস্সাট -১ ।।
মাাট মাাস্/১ [C-1]

বাংলা সাবিসনিট ইবনিাস ও বাংলা ভাষাট ইবনিাস
BANGLA SAHITYER ITIHAS O BANGLA BHASHAR ITIHAS

ব্কাে্ীটা এই মাাস্ মেসা বাংলা ভাষা ও সাবিসনিট উদব ও ক্ববাা্ সমসা্ ববসৃন রাটণা পাসব। ্াচীন, ্রি

ও আরুবনা যুসগট সাবিনি নো ব্্ ্নাবী মেসা ববং্ ্নাবীট সাবিসনিট রাটাবাবিা ইবনিাসসট ্রান ্রান

ববা গবল সমসা্ জানসন পাটসব নাটা। এোড়াও বাংলা ভাষাট স্চনা মেসা আজসাট ববন পয্ন ক্ববাব্ন ্প,
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বাংলা ভাষাট ্রান ্রান উপভাষা, ্ব ভা্াট, ধবন পবটবন্সনট ্াৃবন, বাংলা ্বাে্নত ইনিাবব সমসা্ স্িা

রাটণা িসব এই মাাসস্ট ্ারিস্ ।

বাংলা সাবিসনিট ইবনিাস ও বাংলা ভাষাট ইবনিাস -৫০

মাাট মাাস্ /১( CC-1)

া. বাংলা সাবিসনিট ইবনিাস -

্াচীন ও ্রিযুগ – চয্াগীবন ; শাৃীাীন্ন; াৃব্বাস ; ববজযগপ; াববাঙণ ্ুাুন; ভাটনচন ।

গবি – মফা�্ উইবলয্ াসলজ; টা্স্ািন; ভবানীচটণ বসনিাপারিায; বববিাসাগট; পিাটীচাাব ব্্, াালী্স্;

ববঙ্চন

াববনা – ্াইসাল ্রুস্বন ব্, টবীননাে, নজরল ইসলা্, জীবনানন বা্ ।

াো সাবিনি – ববঙ্চন, টবীননাে, ্টযচন, ববভ্বনভ্ষণ, ্াবনা বসনিাপারিায।

খ. বাংলা ভাষাট ইবনিাস –

বাংলা ভাষা ও উপভাষা ; বাংলা ্ব ভা্াট ; ্বাে্নত; ধবন পবটবন্ন( াাটণ ও ্াৃবন );

বাংলা ভাষাট উদব, সট ববভাগ ও নবব্িি।

SEMESTER- 1ST

MIL - 1
COURSE NAME- BANGLA GEETI KAVITA O BANGLA CHHOTO GALPO

COURSE CODE- MILCB101

COURSE TYPE-C Course Details- CC-3 (1) 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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MIL - 1

বাংলা গীবনাববনা ও বাংলা মোস�াগপ
CC-3(1) BANGLA GEETI KAVITA O BANGLA CHHOTO GALPO

ো্ ো্ীটা এই পাঠক্ মেসা আরুবনা ভাটনীয ভাষা বিসসসব বাংলা ভাষাট সাবিনি সমাট সমসর জানসন পাটসব।

এই পয্াসয বাংলা ভাষাট স্ৃ্ ও ্্লিবান ্াখা উবন্ ্নসাট বলবটা বা গীবনাববনা ও গীবনাবব সমসা্ ববসৃন

রাটণা পাওযা যাসব। এাইসসা বব্ ্নসাট আরুবনা যুসগট বাংলা মো�গপ ও গপাাট সমসা্ স্িা জান িসব।

এই পসব্ ্রুস্বন, বগটীনস্াবিনী বাসী, ঈশট গপ, টালাল, অকয াু্াট বড়াল, মবসবননাে মসন ও সসনিননাে

বস্ট ্বনবনবর সানীয াববনা এবং ্ভান াু্াট ্ুসখাপারিায, নাটা্ঙট, ্াবনা, ববভ্বনভ্ষণ, ্টববনু, বনফুল

্্্খ ্খিান গপাাটসবট ববখিান গপগবল পঠন-পাঠন এট ্ারিস্ বাংলা সাবিসনিট ম্ষ সমব গবল সমসা্

ো্ো্ীটা জানসন পাটসব। ব্কাে্ীসবট ্সরি নানবনানা ও সুষজীবনসবার গসড় উঠসব।

্ে্ মসস্সাট

MIL-1

CC -3(1)

বাংলা গীবনাববনা ও বাংলা মোস�াগপ

া. বাংলা গীবনাববনা – (২০) খ. বাংলা মোস�াগপ – (২০)

ঈশটচন গপ – মপনষপাব্ণ ্ভানাু্াট ্ুসখাপারিায - আববটণী

মি্চন বসনিাপারিায – ভাটন ববলাপ নাটা্ংাট বসনিাপারিায – িাইনী

্রুস্বন ব্ – বাভাষা
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্াবনা বসনিাপারিায – বুঃ্াসনীয

বগটীনস্াবিনী বাসী – ্াবসণ ববভ্বনভ্ষণ বসনিাপারিায – বা্টবল

নবীনচন মসন – ্ণসযাোাস ্টববনু বসনিাপারিায – অব্নাভ

অকযাু্াট বড়াল - ্রিাসহ বনফুল – শপবন সা্ন

মবসবননাে মসন - ্াৃবন

সসনিননাে ব্ – আ্টা
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SEMESTER- 2ND

COURSE NAME- CHHANDA O ALANKAR
COURSE CODE- BAPBNGC201

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

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

বদনীয মসস্সাট
CC -1 (2)

েন ও অলঙাট
CHHANDA O ALANKAR

সাবিসনিট অনগ্ন াাঠাস্া ও মসননয্সবাসরট জনি অব্ি ্সযাজনীয ্ব-েন ও অলংাাসটট সুষ্ ববনিাস। াববনা

েড়া ও গপ উপনিাসসট অনগ্ন েসনাসসান এবং অলংাাসটট মবিাননা সাবিনিসা পাঠসাট াাসে ্সনাোািী াসট

মনাসল। বলখনগ্লী, াবব ও াবব ্বনভাট সাকট বিন াসট েন ও অলংাাট। পাঠক্ এট এই পসব্ ব্কাে্ীটা

বাংলা সাবিসনিট েসনট নববচ্, েসনট উপাটণ, েসনট গঠন ও নবব্িি, েনবলবপাটণ ইনিাবব সমসা্ স্িা

রাটণা পাসব। অলংাাসটট মকস্, অলংাাট বা ও মান? ্াচীন ও আরুবনা অলংাাট ্াশ সমসা্ জানসব। সং্ৃন

ইংসটবজ অলংাাসটট সসা বাংলা অলংাাসটট সমা্ জানসব। অলংাাট বনণ্য এবং বববভ্ অলংাাসটট সসা

নুলনা্্লা আসলাচনাট ্ারিস্ অলংাাট বাভাসব সাবিসনিট ববস্ষন াাবি াববনাট মকস্ মসননয্ সমাবন ও

অব্ি ্সযাজনীয উপাবান বিসসসব াাজ াসট, এ ববষসয ব্কাে্ীটা ববসৃন জান লাভ াটসব।

বদনীয মসস্সাট

CC-1 (2)

েন ও অলংাাট

CC-1 (2) েন ও অলংাাট - ৫০

া. বাংলা েন
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ধবন ও বণ্; অকট (বল); ্া্া (ালা); শাসাঘান(্সট); মেব; যবন; পব্; পব্াা; চটণ (পংবক); ব্ল।

বাংলা েসনট বননটীবন - ব্্ালাবৃ্; ালাবৃ্; বলবৃ্।

েসনট গঠন - বদপবী, ব্পবী, মচনপবী; পযাট, ্িাপযাট, অব্্াকট, ্ুকা, সসন�; গবিেন ।

েসনাবলবপাটণ -

খ. বাংলা অলঙাট

অলঙাট াী এবং মান? অলঙাসটট ম্বণববভাগ।

্বালঙাট – অনু্াস; য্া; ম্ষ; বসকাবক।

অে্ালঙাট – উপ্া; উযস্কা; ্পা; অপহুবন; সসনি; বন্য; বিবনসটা; স্াসসাবক; ববষ্; অসাবন; ববসটারাভাস;

বিাজজবন, ববভাবনা।

 অলঙাট বনণ্য ।

SEMESTER- 2ND

COURSE NAME- BENGALI COMMUNICATION
COURSE CODE- AECCB201

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



Page - 11 - of 37

AECC-2
BENGALI COMMUNICATION (MIL)

(ালা, ববজান ও বাবণজি ্াখাট সব ম্বণট ব্কাে্ীসবট জনি)

বববভ্ ্াখাট ো্ ো্ীটা এই পাঠক্ মেসা বাংলা ভাষা সাবিনি সমসা্ জান লাভ াটসব। এই পসব্ ্বর পাঠ

এট ্ারিস্ মবার পটীকা, াববনাট ভাব সমসর ববস্ষসণট ্ারিস্ উ্ন জীবন ব্্ন ও নানবনানাট মবার গসড়

উঠসব। মো�গপ গবলট বনববড় পাঠ ও সাবিনি্্লি ববচাসটট ্ারিস্ সুষু জীবনসবার এবং বাংলা াোসাবিনি সমসা্

এবং উবন্ ও বব্ ্নসাট াবব ও মলখা সমসা্ স্িা রাটণা গসড় উঠসব। এট পা্াপাব্ ইংসটবজ মেসা বাংলা

অনুবাব এবং সংবাবপস্ ্বনসববন টচনা াটসন ব্খসব ও এট ্সরি ববসয ভববষিয া্্জীবসন ো্ো্ীটা উপাৃন

িসব।

বদনীয মসস্সাট

বাংলা াব্উবনসা্ন
AECCB

ভাষা অং্ (২০ নমট)

া) মবার পটীকা – (১০)

১। জ্ীবাট-বাসবস্ট াৃষা – ববঙ্চন চস্াপারিায

২। সসব্ী স্াজ- টবীননাে ঠাাুট

৩। জনগণ ও বেসয�াট- ্সনাট্ন ভ্াচায্

৪। াীন্ন- ববলীপাু্াট টায

খ) সংবাবপস্ ্বনসববন টচনা – (০৫)

গ) ইংসটবজ মেসা বাংলায অনুবাব- (০৫)
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সাবিনি অং্ (২০ নমট)

া) াববনাট ভাবসসননয্ ববস্ষণ - (১০)

১। সাসে্ট স্াবপ অপঘাসন

২। আঘান-সংঘান ্াসে

৩। অরাাট গসন্ োসা অর সটীসৃপ

৪। মি ভাটন, নৃপবনসট ব্খাসযে নুব্

খ) মোস�াগসপট সাবিনি্্লি ববচাট - (১০)

১। মপাস্াসাট

২। বাবলযা

৩। বান-্বনবান

৪। ্ালিবান

৫। ্ে্ বচবঠ

 পাঠিো্ : আবব্িা বাংলা সংালন / ববশবরু ভ্াচায্ সমাববন (বর্্ান ববশবববিালয ্াা্না)
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SEMESTER- 3RD
CC -1(3)

COURSE NAME : MADHYAYUGER BANGLA PADABALI
COURSE CODE : BAPBNGC301

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

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

।। মসস্সাট -৩।।
মাাট মাাস্/১(৩) [CC-1 (3)]

্রিযুসগট বাংলা পবাববল
MADHYAYUGER BANGLA PADABALI

এই মাাসস্ট ব্কাে্ীটা নবীবনত ও ব্্ন সমসা্ জানসন পাটসব। ভাটনীয নো বাংলা সাবিসনি র্্ীয মগাষীট

ঐবনিিগন নবীব ও ্াক পবাবলী সমসা্ স্িা রাটণা পাসব। ভাটনীয ভাষাট অনিানি সাবিসনিট ্ন র্্ীয

সমবাসযট সারন সংগীন অনিন গররপ্ণ্ সান অবরাাট াসট আসে। এই পসব্ ো্ো্ীটা ্রিযুসগট ববব্ি নবীব

াববসবট টচনা ভাব ও রপ সমসর অববিন িসব। ্রিযুসগট বাংলা সাবিসনি শগচননি প্ব্, নচননি স্সা্বযা ও

উ্ট-নচননি নবীব পবাবলী এাব� স্ৃ্ ্াখা। এই পসব্ ব্কাে্ীটা নবীব পবাবলীট সাবিনি্্লি এবং পটবন্ী

ব্প-সাবিসনি পবাবলীট ্ভাব সমসা্ জানসন পাটসব। ্রিযুসগট াাবি-াববনায মববভবনা, স্াজভাবনা ও ্ানব

অবসান সি স্সা্বযা সাবিসনিট গবন-্াৃবন সমসা্ স্িা জান লাভ াটসব।

ভাটনীয ্বক নত ও ্াক ভাবনাট স্প জানা যাসব ্াক পবাবলীসন। বাংলা সাবিসনিট উদসবট াাটণ, ্ানৃ ভাবনা,

আগ্নী-ববজযা-ভসকট আাুবন ইনিাবব পয্াসয ময আ্য্ বাণী ্্বন্ লাভ াসটসে ববব্ি ্াক াবব টা্্সাব মসন,

া্লাাাসনট টচনায এইসব ববষযগবল সমসর অববিন িসব ো্ো্ীটা। ্াক াববসবট টচনা ননপুণি এবং অিাব্

্নসাট ববপ্ স্াজ ও সং্ৃবনট পবটচয জানা যাসব এই মাাসস্।
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নৃনীয মসস্সাট

CC-1 (3)

্রিযুসগট বাংলা পবাববল - ৫০

া। নবীব পবাবলী (া. বব ্াাব্ন)

আজু িা্ বা মপখলুা নবদীপচন; নীটব নযসন নীট ঘন বসঞসন; ঘসটট বাবিসট বসভ ্নবাট ; যাািা যাািা

বনাসসয ননু ননু মজিাবন ; ্প লাবগ আাবখ েুসট ; িাো বটপণ ্াো ফুল; ্বনট বাবিট াবঠন াপা� ;

াুল ্বটযাব াপা� উদা�লু ; এ সবখ িা্াবট বুসখট নাবি ওট; অব ্েুটাপুট ্ারব মগল; নানল নসান

বাবট ববনু স্; বহববন পসট বারুযা এসল ।

খ। ্াক পবাববল – অ্সটননাে টায সমাববন (া.বব)

বগবট এবাট আ্াট উ্া এসল ; আব্ বা মিবটলা্ বনব্ সপসন ; বগবট মগনটী আ্াট এসসবেল; াসব যাসব

বগবটটাজ মগনটীসট আবনসন; বেলা্ ভাসলা জননী মগা িসটটই ঘসট ; বগবটটাজ মি, জা্াসয এসনা ম্সযট সসা;

অসট নব্ী বনব্ না িইসযা মট অবসান; মযও না টজনী আবজ লসয নাটাবসল ; ভসবট আ্া মখলব পা্া; ্া

আ্ায ঘুটাসব ান; মাবল আসাট আ্া ভসব আসা ।

SEMESTER- 3RD
SKILL ENHANCEMENT COURSE (SEC)

COURSE NAME- RACHANA SHAKTIR NOIPUNYA
COURSE CODE- BAPBNGSE301

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



Page - 15 - of 37

নৃনীয মসস্সাট

SEC-1 (Skill Enhancement Course)

ভাষাসবার ও টচনা্বকট বকনা বৃব্ট পাঠক্

টচনা্বকট ননপুণি
RACHANA SHAKTIR NOIPUNYA

এই পাঠকস্ ো্ো্ীটা সৃবি্ীল ও ম্নবলা টচনাচচ্া াটসন ব্খসব। বববভ্ রটসনট বিবকগন, বিবিাবটা এবং

্াবনষাবনা প্ টচনায পাটব্্ী িসব। সংবাবপস্ ্বনসববন টচনা ব্কাট ্সরি ভববষিসন সাংবাববানাট অ আ া

খ ব্খসব। অনুস্ব টচনা াটসন পাটসব ময মাান ববষসয। ভাবাে্, ভাব-সমসাটণ টচনাট ্সরি ববসয বচনা ্বক ও

ভাষাসবার বুব্সন ো্ো্ীটা স্ৃ্ িসব।

নৃনীয মসস্সাট

মাাস্ / ১ (SEC-1) টচনা্বকট ননপুণি - ৫০

া. বিবকগন, আনুষাবনা ও ্াবনষাবনা প্

খ. সংবাব পস্ ্াাস্ট উপসযাগী ্বনসববন টচনা

গ. অনুস্ব টচনা এবং ভাবসংসকপ টচনা

ঘ. াববনাট ভাবাে্ ও ভাব-সমসাটণ টচনা

SEMESTER- 3RD
MIL-II

COURSE NAME- KAZI NAZRUL ISLAMER KOVITA O UPANYAS
COURSE CODE- MILCB301
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COURSE TYPE-
C

Course Details- CC-3(3) L-.T-.P :5-1-0

Credit –6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40
নৃনীয মসস্সাট

MIL-II
CC-3(3)

াাজী নজরল ইসলাস্ট াববনা ও উপনিাস
KAZI NAZRUL ISLAMER KAVITA O UPANYAS

বব্ ্নসাট টবীসনা্ট াববসবট ্সরি অো-পবো াাজী নজরল ইসলা্। ্ে্ ববশযুস্া্ট যুসগ যুব্ানসসট

আ্া-আাাঙা, িনা্া, ববস্াি মযভাসব াাবি ্্বন্ লাভ াসটসে নজরল ইসলাস্ট অব্নুলি মলখনীসন, মস সমসা্

অববিন াটা িসলা এই মাাসস্ট লকি। াবব নজরল শরু ববস্ািী, বব্বী, ্বনবাবী নন নাাট ্সরি মটা্াবসা

ম্্সচননা ও ্াৃবন মচননাট পবটচয পাওযা যাসব নাাট বনব্াবচন াববনাগবল মেসা। অনিববসা নসবনা াবব ্ে্

ববশযুস্ মযাগবান াসটও নাাট মলখা স্াসা বজায মটসখসেন , নাট বনভ্ুল সাকট ‘বাারনিাটা’ উপনিাসব�।

নৃনীয মসস্সাট

MILL-II

াাজী নজরল ইসলাস্ট াববনা ও উপনিাস

ম্া� নমট - ৫০

(বলবখন - ৪০ এবং অভিনটীণ ্্লিাযন - ১০)

া. সবঞনা (বনব্াবচন াববনা) – (২০)

ববস্ািী, অবভ্াপ, নাটী (সা্িবাবী), ফবটযাব, আ্াট নাবফযয, াাভাটী হাব্যাট, মগাপন ব্যা, চাাবনী টাসন, বানাযন

পাস্ গবাা নরট সাবট, জীবন বননা।

খ. বাারনিাটা (উপনিাস) – (২০)
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SEMESTER- 4TH
CC-1 (4)

COURSE NAME- RABINDRANATHER KAVITA EBONG ADHUNIK BANGLA KAVITA
COURSE CODE- BAPBNGC401

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

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

।। মসস্সাট -৪ ।।

মাাট মাাস্/১(৪) [CC-1(4)]

টবীননাসেট াববনা এবং আরুবনা বাংলা াববনা
RABINDRANATHER KAVITA EBONG ADHUNIK BANGLA KAVITA

পাঠকস্ট এই পসব্ ব্কাে্ীটা ববশাবব টবীননাসেট ঊবন্ ও বব্ ্নসাট উস্খসযাগি াববনাগবলট বনববড় পাঠ ও

ববস্ষণ াটসন পাটসব। টবীননাসেট াববনা বাংলা ও ভাটন বসষ্ট সী্ানা োবড়সয ববশসাবিসনি উজল ্বি্ায সান

াসট বনসযসে। এই মাাসস্ টবীন াবব্ানসসট স্চনা পব্ মেসা পবটণবন পব্ পয্ন এা�া রাটাবাবিা ইবনিাসসট

ববাবচহ মবওযা িসযসে। টবীনজীবনব্্ন, ্াৃবন্ীবন, ঐবনিি্ীবন, ্ানব্বি্া এবং নানা নত ব্্সনট াাবি্প

পাওযা যাসব বনব্াবচন এই াববনাগবল মেসা।

এোড়াও এই পসব্ ববনিস িসযসে টবীসনা্ট আরুবনা াববনাট রাটাব�। ্ে্ ববশযু্ পটবন্ী ও বদনীয

ববশযুস্া্ট টবীন পটবন্ী ময াববাুল আরুবনা াববনাট আবানায সনব এবং বববচ্ ভাবনা ও আবাা এসনসেন

নাট ববসৃন পবটচয পাওযা যাসব এই পসব্। শরু ননুন ভাবনা বা ননুন সুট নয, ্ব েন অলঙাসটও ময ববপুল

পবটবন্ন এসসসে টবীসনা্ট আরুবনা বাঙাবল াববসবট াাবি ্সচিায মস সমসা্ ব্কাে্ীটা স্িা জান লাভ

াটসব। জীবনানন বা্ মেসা াবব ্ঙ মঘাষ পয্ন এই াববনাযা্ায ো্ো্ীটা এাববসা ময্ন আরুবনা মব্-

াাল ববশসাবিসনিট অনুষা পাসব মন্বন বনঃসানা বা এবলসযসন্ন এবং সা্াবজানা এই বুব� টবীন পটবন্ী
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াববনা ভাবনাট সসা বনববড় পবটচয লাভ াটসব। াবব এবং াববনাট ম্কাপ� মেসা ব্কাে্ীটা যুগ ্ানসসা, যুসগট

আ্া-আাাঙা িনা্া ও উজীবন সমসা্ জানসন পাটসব।

চনুে্ মসস্সাট

CC-1 (4)

টবীননাসেট াববনা এবং আরুবনা বাংলা াববনা -৫০

া. সঞবযনা – টবীননাে ঠাাুট

বনে্সটট স্ভা; বববায অবভ্াপ; বুই পাবখ ; নবীব াববনা; বারণ ; বলাাা ; াৃপণ; িাবটসয যাওযা ।

খ। আরুবনা াববনা সঞযন ( বর্্ান ববশবববিালয ্াাব্ন)

বনলনা মসন - জীবনানন বা্; ্ানুষ - াাজী নজরল ইসলা্; সংগবন - অব্য চকবন্ী; িাবটসয - ম্স্ন

ব্্; এাখানা িান - বু্সবব বসু ; উলা টাজা - নীসটননাে চকবন্ী; ব্যন্াসু - সুাান ভ্াচায্;

বাবসটট ্াে্না - ্ঙ মঘাষ ।

SEMESTER- 4TH
SEC - 2

SKILL ENHANCEMENT COURSE (SEC)
BHASHABODH O RACHANASAKTIR DAKHATA BRIDDHIR PATHACROM

COURSE NAME- BANGLA VYAKARANA
COURSE CODE- BAPBNGSE401

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
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চনুে্ মসস্সাট

SEC-2

ভাষাসবার ও টচনা্বকট বকনা বৃব্ট পাঠক্

বাংলা বিাাটণ
BANGLA VYAKARANA

পাঠক্ এট এই পসব্ ব্কাে্ীটা বাংলা ভাষাট বিাাটণ সমসা্ জান লাভ াটসব। বাংলা ভাষাট বভব্, বাংলা

বিাাটণ এট উপসযাবগনা সমসা্ অববিন িসব। বণ্-ধবন-বাগযব, বাংলা ধবনট উচাটণ নত, ধবন পবটবন্সনট

াাটণ ও ্াৃবন সমসা্ স্িা রাটণালাভ াটসব। এোড়াও পসবট ম্ণীববভাগ, ্সবট ম্ণীববভাগ, াাটা, স্াস,

সবর, ্বাব-্বচন ও বাগরাটা যা বাংলা ভাষাট বনজস সমব এই সব ববষয চচ্াট ্ারিস্ বাংলা ভাষা সমসা্

ব্কাে্ীটা ববসৃন জান লাভ াটসব।

চনুে্ মসস্সাট

SEC - 2

মাাস্ / ২ (SEC-2) বাংলা বিাাটণ -৫০

া. বণ্ ও ধবন ; ধবন পবটবন্ন; বাগযব ও বাংলা ধবন গবলট উচাটণ নত; অবপবনবিবন; অবভশবন;

সটসংগবন; স্ীভবন; নালবিীভবন; সসনানাবসািীভবন।

খ. পসবট ম্বণববভাগ; াাটা- ববভবক; স্াস; সবর; ্সবট ম্বণববভাগ; মেব ও যবনট বিবিাট; পব

পবটবন্ন; ্বাব ্বচন ও বাগরাটা।
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SEMESTER- 5TH

DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE COURSE
DSEC - 2 (1)

COURSE NAME- BANGLA UPANYAS
COURSE CODE- BAPBNGDSE501

COURSE TYPE-
DSE

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

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

।। মসস্সাট -৫।।
Discipline Specific Elective Course

।। বাংলা সানা ঐব্া পাঠক্ ।।
DSE-2 (1)

বাংলা উপনিাস
(BANGLA UPANYAS)

বাংলা সাবিসনিট ববব্ি ্াখা উপনিাস আরুবনা যুসগট সৃবি। উবন্ ্নসা ববঙ্চসনট িাসন যোে্ উপনিাসসট

স্চনা। পটবন্ীাাসল টবীননাে এবং ্টযচসনট িাসন উপনিাসসট নানা বববন্সনট ্ারিস্ বব্ ্নসাট

ঔপনিাবসাসবট মলখনীসন বাংলা উপনিাস শরু বাংলা বা ভাটনীয সাবিসনিই নয ববশ সাবিমনিও ববব্ি সান বনবব্ি

াসটসে। এই মাাসস্ট ্ারিস্ ব্কাে্ীটা বাংলা সাবিসনিট স্ৃ্ ্াখা উপনিাসসট সংজা, নবব্িি, ম্ণীববভাগ সমসা্

জানসন পাটসব। বাংলা উপনিাসসট জনল্ মেসা বব্ ্নসাট ্রিবন্ী স্য পয্ন রাটাবাবিা ইবনিাস জানসন

পাটসব। বাংলা উপনিাসসট সসা নুলনা্্লা আসলাচনা, পা্ানি উপনিাসসট ্পসটখা সমসা্ও রাটণা িসব। আরুবনা

যুসগট বাংলা উপনিাসস স্াজ-বাসবনা, সানীয পবটসব্, বববচ্ বচ্াযন, উপনিাবসসাট জীবনব্্ন, গবিগ্লী,

টচনাটীবনট ননপুণি এবং বাংলাট জীবন টীবনট পবটচয সু্ি িসব এই পসব্। সা্াবজা জব�লনা, ্নসাবতা

ববস্ষণ, যুগ সংা�, যুস্া্ট ্ানবসানা, নাগবটা ও োা্ীণ স্াজ ইনিাবব চচ্াট ্ারিস্ উপনিাস-পাসঠট নাযপয্

ব্কাে্ীট াাসে রটা পড়সব। জীবসনট জব�ল গবন্াৃবন, বচনাভাবনাট ্সাটনা ও সী্াব্না সমসা্ জানসন

পাটসব ব্কাে্ীটা। সা্ননব ও পটবন্ীাাসল রণনব নসতট সসা উপনিাসসট াাল মচননা সমসা্ জানা যাসব। এই
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পসব্ উপনিাস পাসঠট ্ারিস্ আরুবনা জীবন মচননা ও বচটাযন জীবনসবাসর স্ৃ্ িসব ব্কাে্ীসবট ্ন। এই

উপনিাস গবল পাসঠট ্ারিস্ আব্্বাসবট সসা মভাগবাসবট দ্ মাাোয মস সমসা্ রাটণা িসব। উবন্ ও বব্

্নসাট ববব্ি বু'জন উপনিাবসসাট উপনিাস পাসঠট ্ারিস্ উপনিাসসট নানা অবভ্ুখ, উপনিাসসট ভাষাটীবন, বন্্াণ

ব্প এবং ্াশন জীবনসবাসরট রাটণা লাভ াটসব ো্ো্ীটা।

পঞ্ মসস্সাট

DSEC - 2 (1)

মাাস্/১ বাংলা উপনিাস - ৫০

া. মববী মচনরুটাণী – ববঙ্চন চস্াপারিায

খ. প্ীস্াজ – ্টযচন চস্াপারিায

SEMESTER- 5TH

DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE COURSE
DSEC - 2 (2)

COURSE NAME- CHHOTOGALPO O PRABANDHA
COURSE CODE- BAPBNGDSE502

COURSE TYPE-
DSE

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

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

DSE-2 (2)

মোস�াগপ ও ্বর
(CHHOTOGALPO O PRABANDHA)

বাংলা সাবিসনিট এাব� স্ৃ্ ্াখা মো�গপ যা ববশসাবিসনিট যুগানটাাটী মো�গসপট সসা নুলনীয। এই মাাসস্

ব্কাে্ীটা মো�গসপট সংজা ও নবব্িি সমসা্ জানসব। মো�গসপট উদব, নববচ্ি, নত, বন্্াণব্প সমসা্ অববিন

িসব। মো�গসপট স্াজ ভাবনা ও বচটাযন আসববন সমসা্ জানসব। আরুবনাাাসলট মো�গসপ স্সা্বযা যুগলকণ,
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যুসগট ববপ্না, যুগযবণা ও সংাস�ট েববব� ববসৃন ভাসব জানসন পাটসব ব্কাে্ীটা। টবীনপটবন্ী উ্ট-

ঔপবনসবব্া যুসগট লকণ বচনসন পাটসব মো�গপ চচ্াট ্ারিস্। মচননা্বাি, র্্ীয ্নঃস্ীকণ ্্লা

াোসাবিসনিট সসা ো্-ো্ীসবট পবটচয ঘ�সব। ববভ্বনভ্ষণ, নাটা্ঙট মেসা সুসবার মঘাষ, নসটননাে ব্্,

নাটাযন গসাাপারিায, স্সট্ বসু পয্ন আরুবনা গপাাটসবট গসপ জীবন ভাবনা, ববব্ি স্াজ ভাবনা, ্ানববা

্্লিসবার ও নাট অবকয মযভাসব বচব্ন িসযসে নাট পবটচয পাসব। বাংলা সাবিসনিট আনজ্াবনা ্াসনট মো�গপ ও

মো�গপাাটসবট সসা পবটচয াটাট জনি এই মাাসস্ট ববষযব� সংযুক াটা িসযসে।

অনিববসা, বাংলা সাবিসনিট ্নন্ীল ্াখা ্বর-বনবসরট সসা পবটচয াবটসয মবওযাট জনি এই মাাস্ব� টাখা

িসযসে। এই পসব্ ব্কাে্ীটা উবন্ ও বব্ ্নসাট ্বসরট ইবনিাস জানসন পাটসব। ববঙ্চন মেসা ্্ে মচনরুটী,

অ্বা্ঙট টায, ্ীট ম্া্াটফ মিাসসন এবং অবনীননাে ঠাাুট পয্ন ্বসরট রাটাবাবিানা এাববসা ময্ন ঊবন্

্নাীয ্্লিসবার অনিববসা আরুবনা স্াজ ভাবনা , বিনু-্ুসল্ান সমা্ এবং বাংলাট ঐবনিিসা বচবহন াটসে।

ব্কাে্ীটা এই পসব্ উবন্-বব্ ্নসাট ্বর টচনাট নবব্িি ও গবিগ্লী সমসা্ অবগন িসব। উবন্ ও বব্

্নসাট স্াজভাবনা, সা্াবজা ও পাবটবাবটা টীবননীবন, নবি ব্বকন বাংলাট যুব্ানস, স্াাসলট বাংলাট বুটবসা

ও টাজনীবন সমসা্ রাটণা িসব এই মাাসস্। স্াজ, সং্ৃবন ও সাবিনি ববষযা ্বর টচনা ব্কাও এই মাাসস্ট

লকি যা পটবন্ীাাসল ো্ ো্ীসবট ্সরি ্নন্ীলনা ও ববচাট ববস্ষণ াটাট ক্না সৃবি াটসব।

পঞ্ মসস্সাট

DSEC - 2 (2)

বাংলা সানা ঐব্া পাঠক্

মাাস্ / ২ মোস�াগপ ও ্বর -৫০

া. মো�গপ

এাাসলট গপ - বর্্ান ববশবববিালয ্াাব্ন।

(বনব্াবচন গপ) – পুাই্াচা - ববভ্বনভ্ষণ বসনিাপারিায; জলসাঘট- নাটা্ঙট বসনিাপারিায, ্াগগবনিাবসা –

্াবনা বসনিাপারিায; ফবসল - সুসবার মঘাষ; টস - নসটননাে ব্্; ম�াপ - নাটাযণ গসাাপারিায; আবাব –

স্সট্ বসু।
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খ। ্বর –

বাংলা ্বর - বর্্ান ববশবববিালয ্াাব্ন।

(বনব্াবচন ্বর) মলাাব্কা – ববঙ্চন চস্াপারিায ; আ্াসবট ভাষা সঙ�- ্্ে মচনরুটী ; পাবটবাবটা নাটী

স্সিা – অ্বা্ঙট টায ; সয ্সা- ্ীট ্্াটটফ মিাসসন ; বাংলাট বন – অবনীননাে ঠাাুট

(বুব� মাাসস্ট ্সরি মযসাান এাব� বনসন িসব । ্বনব� মাাসস্ট প্ণ্্ান -৫০(৪০বলবখন এবং অভিনটীণ ্্লিাযন-

১০)

SEMESTER- 5TH
SKILL ENHANCEMENT COURSE (SEC)

SEC - 3
COURSE NAME- VYAVAHARIK BANGLA-CHARCHA

COURSE CODE- BAPBNGSE501

COURSE TYPE-
SE

Course Details- SEC-3 L.T.P – 4-0-0

Credit – 4
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

পঞ্ মসস্সাট

ভাষাসবার ও টচনা্বকট ননপুণি বৃব্ট পাঠক্

SEC-3

বিবিাবটা বাংলাচচ্া
(VYAVAHARIK BANGLA-CHARCHA)

এই মাাসস্ট উস্্ি ি’ল ো্-ো্ীসবট া্্সকস্ বিবিাবটা বাংলা ্সযাগ ব্কা। ব্কাে্ীটা এই পসব্ ববজাপন

সমসা্ জানসব, ববজাপসনট উপাাবটনা সমসা্ অববিন িসব। ববজাপসনট াাসজট খুাব�নাব� সমসা্ জান লাভ
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াটসব এবং বববভ্ রটসনট ববজাপসনট খসড়া টচনা াটসন ব্খসব। এোড়া োপাট াাসজট মান্ল ব্খসব। পফ

সংস্ারসনট বনয্াবলী সমসা্ অববিন িসব। আব্্ ও বক পফবটিাট িওযাট গণ গবল সমসর স্িা রাটণা লাভ

াটসব। অনিববসা এই মাাসস্ট ্ারিস্ সংবাবপস্ ্বনসববন বলখসন ব্খসব। এই ববষযগবল ভববষিয া্্সকস্

বাংলা বববিাচচ্াট ্ারিস্ ববজাপন বুবনযা, ো্-্াা্ন জগয এবং সংবাবপস্ট ববসৃন পবটসসট ব্কাে্ীসবট

মপ্াগন বকনা এবং সৃজন্ীলনা বৃব্সন যসেি সিাযা িসব। এোড়াও এই মাাসস্ আব্্ শ্ বাংলা বানানবববর

সমসা্ স্িা রাটণা িসব। পা্াপাব্ সটাাবট ও আইন-আবালন, বাবণবজিা এবং ্্াসবনা বাংলা পবটভাষা

ব্খসন পাটসব এই মাাসস্ট ্ারিস্। এগবল ো্-ো্ীসবট ভববষিয া্্জীবসন সািাযি াটসব।

পঞ্ মসস্সাট

মাাস্ / ১ (SEC-3) বিবিাবটা বাংলাচচ্া - ৫০

া. ববজাপসনট খসড়া টচনা

খ. পফ সংস্ারন

গ. বানান বববর সমসা্ রাটণা (প. ব. বাংলা আাাসবব্ অনুসটসণ)

ঘ. পবটভাষা (আবব্িা বাংলা – ববশবরু ভ্াচায্ সমাববন/ বর্্ান ববশবববিালয ্াাব্ন)

SEMESTER- 5TH
SKILL ENHANCEMENT COURSE

SEC-3
COURSE NAME- ANUBAD-CHARCHA (ENGREJI THEKE BANGLA)

COURSE CODE- BAPBNGSE502

COURSE TYPE-
SE

Course Details- SEC-3 L.T.P – 4-0-0

Credit – 4
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40
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পঞ্ মসস্সাট

SEC-3

অনুবাবচচ্া (ইংসটবজ মেসা বাংলা)
ANUBAD-CHARCHA (ENGREJI THEKE BANGLA)

এই মাাসস্ট ্ারিস্ ো্ো্ীটা অনুবাব াী, অনুবাসবট স্প ও ্াাটসভব সমসা্ জানসব। অনুবাসবট গরর

নবব্িি ও উপসযাবগনা সমসা্ রাটণা িসব। বহাাল মেসাই বাংলা সাবিসনি অনুবাব-চচ্া এাব� ববব্ি ্াখা বিসসসব

গসড় উসঠসে। সং্ৃন, আটবব, ফাবস্, ইংসটবজ, ফটাবস, জা্্াবন, র্ ভাষা মেসা বাংলায অনুবাব িসযসে। এই মাাসস্

শরু ইংসটবজ মেসা বাংলায অনুবাব এট টীবন ্াৃবন ও প্বন সমসা্ জানসন পাটসব। ্্ল পাসঠট আকবটা

অনুবাসবট সসা ভাবানুবাসবট টীবন-প্বনও জানসব। অে্ায ্্লানুগ ও ভাবানুবাব উভয রটসনট অনুবাব াটসন

ব্খসব ো্ো্ীটা। এই মাাস্ব� নাসবট ্ানিবিা ও বিবিাবটা জীবন ও জগসনট নানা মকস্ াাসজ লাগসব।

ব্কাে্ীসবট বববভ্ া্্সকস্ জীববাা অজ্সন সািাযি াটসব অনুবাসবট বকনা োাসল।

পঞ্ মসস্সাট

SEC-3

মাাস্ / ২ অনুবাবচচ্া (ইংসটবজ মেসা বাংলা) - ৫০

া. অনুবাবনত

খ. ্্লানুগ অনুবাব

গ. ভাবানুবাব

(SEC বুব� মাাসস্ট ্সরি ময-মাাসনা এাব� বনসন িসব। ্বনব� মাাসস্ট প্ণ্্ান ৫০ (৪০+১০)

SEMESTER- 5TH
Generic Elective Course

GEC-1
COURSE NAME- PRABANDHA O NIRBACHITA GALPO

COURSE CODE- BAPBNGGE501
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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

পঞ্ মসস্সাট

GEC-1

্বর ও বনব্াবচন গপ
PRABANDHA O NIRBACHITA GALPO

বাংলা ্নন্ীল সাবিনি রাটায ্বর-বনবর উস্খসযাগি ্াখা। এই পসব্ ব্কাে্ীটা বু’জন ববাপাল ্াববরসাট

্বরচচ্াট ্ারিস্ ্বসরট নববচ্, স্প ও নবব্িি সমসা্ জানসন পাটসব। উবন্ ্নাীয ্বসর ববঙ্চন টা-

বিাসাট ্ারিস্ সা্াবজা অসাবন, সা্িভাবনা, জীবনব্্সনট ময অসা্ানি পবটচয মটসখ মগসেন ব্কাে্ীটা মস সমসর

স্িা রাটণা পাসব। এাই সসা টবীননাসেট বব্্নাীয ্বরবচনায অসনাখাবন বিবকগন পবটসসট, বনজস ভবাসন

ফুস� উসঠসে ্িাাাবি-স্াসলাচনা এবং সাবিনি াী, সাবিসনিট নাযপয্ াী এবং সাবিসনিট উস্্িই বা াী মস-

সমসা্ নাাট ববব্ি অবভ্ন। অনিন ্া্ল গসবি এখাসন ্াববরসাট সসা াববও ্াসে উাবা ববসয মগসেন। এই

মাাসস্ট ো্-ো্ীসবট বাংলাট ববব্ি বচনা নাযাসবট ভাবনাট সসা পবটবচবন মবওযাই ্ুখি উস্্ি।

এোড়াও এই পসব্ ব্কাে্ীটা মো�গসপট সংজা ও নবব্িি সমসা্ অববিন িসব। টবীন যুসগট অনিন্ ম্ষ াো

সাবিবনিা নো মো�গপাাট ্ভানাু্াট ্ুসখাপারিায এবং ্টযচসনট ববব্ি াসযাব� মো�গসপট পঠন-পাঠসনট

্ারিস্ বাংলা মো�গসপট নববচ্, স্াজ-ভাবনা, স্াালীন যুগপবটসব্ সমসা্ ো্ো্ীটা জানসন পাটসব।

্ভানাু্াট ্ুসখাপারিায-এট ারন ্রুট গপগবলসন বাঙাবল স্াজ ও বিাবকজীবন, ্নুষিসরট পবটচয ্া্ল ভাষায

ও মাননুা- ্স্ ভবাসন পাওযা যায, ো্ো্ীটা এ সমসা্ জানসব এবং বাংলা মো�গসপট ববব্ি রাটাব�ট

পবটচয পাসব। এাইসসা ্ানববটবী মলখা নো াোসাবিবনিা ্টযচসনট মটা্াবসাসচননা ও স্াজ বাসবনাট

পবটচয পাসব, ো্ো্ীটা নাাট ববব্ি বনব্াবচন গপগবলট ্ারিস্। উভয মো�গপাাসটট টচনাগ্লী, স্াজভাবনা

এবং জীবন-ব্্সনট ববসৃন পবটসট সমসর অববিন িসব ব্কাে্ীটা। বাংলা মো�গসপট আনজ্াবনা স্ৃব্ সমসর

নাসবট স্িা রাটণা িসব।
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মাাস্ / ১ (GE-1) ্বর ও বনব্াবচন গপ - ৫০

া. ববঙ্চন চস্াপারিায – ্ানুষিফল, বসসনট মাাবাল, ববড়াল

টবীননাে ঠাাুট – াাসবিট উসপবকনা, সাবিসনিট সা্োী, সাবিসনিট উস্্ি

খ. ্ভানাু্াট ্ুসখাপারিায – বাজীাট, বভখাটী সাসিব, টস্যীট টবসানা

্টযচন চস্াপারিায – ্বনট, অভাগীট সগ্, ্সি্

SEMESTER- 5TH
Generic Elective Course

GEC - 1
COURSE NAME- ALOUKIK GOLPO O KALPA KAHINI

COURSE CODE- BAPBNGGE502

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

GEC-1

অসলনবাা গপ ও াপাাবিবন (ফিাসাবস)
ALOUKIK GOLPO O KALPAKAHINI

বাংলা সাবিসনিট ্্ল রাটা গবলট সসা অনি রাটাট গপ-উপনিাসসট ্াচুয্ লকি াটা যায। এগবলট ্সরি উস্খসযাগি

িসলা অসলনবাা গপ এবং াপাাবিনী। এই পসব্ টবীননাে, পটশটা্ , ্টববনু এবং সনিবজয টাসযট অসলনবাা

গপ গবল ব্কাে্ীসবট ্সরি াপনা্বক বা ই্াবজসন্ন বাড়াসন সািাযি াটসব। মাবল্া্ সা্াবজানা, পাবটবাবটা

াো, টাজনীবন , গভীট ্সনাস্ীকণ বাসবনা , জীবন সংোা্ ইনিাবব গরনট ভাবনাট পা্াপাব্ অবসান াসটসে

এা অসলনবাা াপজগন। াবঠন বাসবনাট ্সরিও এই জগয উাবা ববসয যায। অনুভ্বন ্বন ্ন াখসনা াখসনা
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মসই জগনসা েুাসয মফসল, ্সব্ াসট এা অসচনা জগসন , মসখাসন িযসনা োসা ্াচীন ইবনিাসসট র্সটনা ,

জনানট ্সা , োসা এই জীবসনই অনি জীবসনট োযাপাে অেবা মভনবনা পবটসব্। াখসনা আবাট ফিাসাবস টচনা

াটসন চায ্ন , অসলনবাা াা্ াাটখানাট াো ববশাস াটসন চায এই যুবকবাবী আরুবনা ্সনট ্ানুষটাও।

এা�া টিসি্য োযা্য ্াযা্য াুসিবলাা েবড়সয পড়সন চাই াখসনা। ্ানব ্সনট এই অর্সচনন অবসায এই

রটসনট াপাাবিনী অসলনবাা গপ বা ফিাসাবসট উব্ট ভ্ব্। বাংলা সাবিসনিট ্বেনয্া সাবিবনিাটা ময্ন

অসলনবাা গপ বলসখসেন মন্বন ফিাসাবস বা াপাাবিনী বলসখসেন ্ীসষ্নু ্ুসখাপারিায ও বব্ল াট । এ সমসা্

এই পসব্ ব্কাে্ীটা স্িা অববিন িসব। নাটা বাংলা সাবিসনিট ববসয টস ও অদুন টস সমসা্ রাটণা লাভ

াটসব। াপনা ্বকট চচ্ায টচনা ননপুণি বৃব্ পাসব।

পঞ্ মসস্সাট

মজসনবটা ইসলাব�ভ মাাস্

GEC - 1

মাাস্ / ২ (GE - 2 ) অসলনবাা গপ ও াপাাবিবন (ফিাসাবস) - ৫০

া. ান্াট ভ্ন – টবীননাে ঠাাুট

ভু্্ীট ্াসঠ – পটশটা্

্াযা াুটাী – ্টববনু বসনিাপারিায

খগম - সনিবজয টায

খ. ্সনাজসবট অদুন বাবড় – ্ীসষ্নু ্ুসখাপারিায

অসলনবাা – বব্ল াট

(GE বুব� মাাসস্ট ্সরি ময-মাাসনা এাব� বনসন িসব। ্বনব� মাাসস্ট প্ণ্্ান ৫০ (৪০+১০)
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SEMESTER- 6TH
DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE COURSE (DSE)

DSEC-2(2)
COURSE NAME- UNISH-BISH SHATAKER NATAK

COURSE CODE- BAPBNGDSE601

COURSE TYPE-
DSE

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

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

।। মসস্সাট -৬।।
DSEC-2 (2)

উবন্-বব্ ্নসাট না�া
UNISH-BISH SHATAKER NATAK

এই পসব্ ব্কাে্ীটা ঊনববং্ ও ববং্ ্নাবীট না�সাট উদব ও ইবনিাস সমসা্ জানসন পাটসব। বাংলাট ম্নবলা

না�সাট স্্পান িসযবেল উবন্ ্নসা। বব্ ্নসা সাবিসনিট এই জনব্য ্াখাব� স্ৃব্ট উচব্খসট মপঁোয।

না�সাট সংজা, নবব্িি, বববভ্ ম্ণীট না�া, না�িনত, টা্ঞ, না�িাবভনয এবং পা্ানি না�সাট রাটা ইনিাবব

সমসা্ ববসৃন জান লাভ াটসব ব্কাে্ীটা। মপনটাবণা, সা্াবজা, ঐবনিাবসা না�া ও ্িসন সমসা্ জানসন

পাটসব না�সাট রাটাবাবিা ইবনিাস চচ্ায। উবন্ ্নসাট বাংলা না�া এাই সসা সা্াবজা এবং ঐবনিাবসা

ববলল। অনিববসা বব্ ্নসাট বাংলা না�া ববষযগববচ্ি, আরুবনানা, ঘ�না পটমটা বববভ্ ্নাব্্, টাজগনবনা

ম্কাপ� ইনিাবব বনসয খুবই স্ৃ্। ববস্ষ ববস্ষ আবাসা নববচ্ি সমাবন াসটসে বব্ ্নসাট বাংলা না�া।

ো্ ো্ীটা এই মাাসস্ বব্ ্নসাট না�িাাট ও না�িভাবনা সমসর অববিন িসব। বব্ ্নসাট নত্্লা-্পা-

্নীা না�া, বাসববাব, সা্াবজা ও টাজগনবনা আসনালসনট ম্বকন ও বব্ব-ববস্াসিট াো জানসব বব্

্নসাট না�ি চচ্াট ্ারিস্। বুই ববশযু্ ও না�সা ্বনফবলন মসই যু্াালীন ্ভাব-্বনবকযা, মব্ভাগ, বুবভ্ক,

সারীননা-উ্ট স্াজ পবটবন্সনট গবন্াৃবন জানসব। ্াা্সীয স্াজনাববা আসনালন, ফসযিীয ্সনাববালন
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নসতট বভব্সন না�ি ববচাট াটসন ব্খসব। উপবনসব্ উ্ট ্্লিসবাসর সাবিনি ববস্ষসণ সিাযা িসব এই মাাস্।

আরুবনা না�িগ্লী, আরুবনা না�ি স্াসলাচনা এবং অবভনযব্সপ উযসািী িসব ো্ো্ীটা।

ষষ মসস্সাট

DSEC - 2(2)

মাাস্ / ১ উবন্-বব্ ্নসাট না�া-৫০

া. ববসজ্ন – টবীননাে ঠাাুট

খ. মগা্ানট – ববজন ভ্াচায্

SEMESTER- 6TH
DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE COURSE

DSEC - 2 (2)

COURSE NAME- KALPAVIGYAN O GOYENDA KAHINI
COURSE CODE- BAPBNGDSE602

COURSE TYPE-
DSE

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

Credit – 6
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40

ষষ মসস্সাট
DSEC-2 (2)

াপববজান ও মগাসযনাাাবিবন

বাংলা সাবিসনিট বহবববচ্ ্াখাট ্সরি অনি বুব� জনব্য ্াখা িসলা াপববজান এবং মগাসযনা াাবিবন। সাসযয

বফা্ন এবং বিস�াব�ভ উপনিাস ো্ো্ীটা আোসিট সসা পসড়। সাবিনি শরু বসল না , বা িয; বা িসন পাসট,

এ�াও সাবিসনিট ববষয। ববজাসনট গসবষণা পৃবেবীসন অসনা অসারি সারন াসটসে। াপববজাসনট মলখসাটা

ববজাসনট ্সরি বােু সমব অসমব াপনা স্্ মযাগ াসট ববজাসনট যুবকবুব্ট ্সরিও ই্াবজসন্ন বা াখসনা

উদাবনী বচনা জাবগসয নুলসন চান। সনিবজয টাসযট ্ঙু াাবিনী এ্ন এা রটসনট াপববজান মযখাসন ববজান াপনা
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টসস জাবটন িসয পাঠসাট ্সন অনুসবরযসা সৃবি াসট। ব্কাে্ীসবট ্সরি এই মাননুিল জাবগসয মনালা এবং ালা

ববভাসগট ো্ ো্ীসবট ্সরি ববজাসনট অনুষা াপনা টসস জীবন াসট মনালাই এই মাাসস্ট লকি।

অনিববসা মগাসযনা াাবিনী সব ম্ণীট ্ানুষসা বহাাল মেসা আাৃি াসট আসসে। সিাট আে্াট মাানান ভসযল,

আলসফি বিচাা, বাংলায ্টববনু বসনিাপারিায, সনিবজয টায, নীিাটট্ন গপ, অ্ী্ বর্ন, ম্স্ন ব্্,

মিস্নাু্াট টায ্্ুখ মলখাসবট রাটাবাবিা মগাসযনা াাবিবনট ইবনিাস ো্ো্ীটা জানসন পাটসব। অপটাসরট

রটণ, অপটাসরট বপেসন াাটণ, অপটারীট ্নসত, অপটারীসা বচবহন াটাট মান্ল ইনিাববট জনি নীক বুব্্্া,

স্াজজান, ্নঃস্ীকণ -এই জানীয নবব্িিগবল মগাসযনাসবট পসক এাান ্সযাজন। ব্কাে্ীটা মগাসযনা াাবিনীট

্সরি ববসয ্ানব ্নসত অপটার ্বণনা, অপটাসরট ববচাট ববস্ষণ এবং নীক বুব্ চচ্ায অপটারীসা রসট মফলাট

ব্কা মপসন পাসট, যা নাসবট ভববষিয ্ানিবিা জীবসন ও জীববাায সািাযি াটসব।

ষষ মসস্সাট

DSEC -2(2)

মাাস্ / ২ াপববজান ও মগাসযনাাাবিবন - ৫০

া. সযং ্সফসট ্ঙু – সনিবজয টায

খ. ্জারট াাা�া - ্টববনু বসনিাপারিায

(DSE বুব� মাাসস্ট ্সরি ময-মাাসনা এাব� বনসন িসব। ্বনব� মাাসস্ট প্ণ্্ান ৫০ (৪০+১০)

SEMESTER- 6TH
SKILL ENHANCEMENT COURSE (SEC)

SEC - 4
COURSE NAME- PRAYOG SHOILI
COURSE CODE- BAPBNGSE601

COURSE TYPE-
SE

Course Details- SEC-4 L.T.P – 4-0-0

Credit – 4
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
-- 10 -- 40
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ষষ মসস্সাট

SEC-4

্সযাগগ্বল
PRAYOG SHOILI

এই মাাসস্ট ্ারিস্ ো্ো্ীটা সৃজন্ীল টচনা বলখসন ব্খসব। এই পস্ মাান অনুস্াববন বা বনবব্ি বই না

োাাট জনি ময মাান ববষসয বনসজট ্ন গবি অনু্ীলন াটসন পাটসব এবং মযসাাসনা মলখা সমাবনা াটাট ববষসয

ববসাবটন জান লাভ াটসব। এোড়াও গবিগ্বল এবং াাবিসসননয্ ববস্ষসণ ননপুণি অজ্ন াটসব। সম্ণ্ সারীনভাসব

বনজস রবচ, আবাা, ন্বলসা নাাট টচনায ্সযাগ াটসন পাটসব। বাংলা সানা পয্াসয ্সযাগ ন্বল পাঠ ও চচ্াট

্ারিস্ ভববষিয া্্সকস্ও নানা সুববরা িসব।

ষষ মসস্সাট

SEC - 4

ভাষাসবার ও টচনা্বকট বকনা বৃব্ট পাঠক্

মাাস্ / ১ ্সযাগগ্বল - ৫০

া. সৃজন্ীল টচনা ও সমাবনা

খ. গবিগ্বল এবং াাবি-মসননয্ ববস্ষণ

SEMESTER- 6TH
SKILL ENHANCEMENT COURSE

SEC - 4
COURSE NAME- PRAKALPA-PATRA RACHANA O UPASTHAPANA

COURSE CODE- BAPBNGSE602

COURSE TYPE-
SE

Course Details- SEC-4 L.T.P – 4-0-0

Credit – 4
Full

Marks: 50
CA Marks ESE Marks

Practical Theoretical Practical Theoretical
20 -- 30 --
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SEC-4

্াপপ্ টচনা ও উপসাপনা
PRAKALPA-PATRA RACHANA O UPASTHAPANA

পাঠিক্- এট এই পসব্ ো্ ো্ীটা বববভ্ ববষয অবলমসন ্াপ টচনা বা Project Writing াটসন ব্খসব।

স্াজ, সং্ৃবন, সাবিনি, স্সা্বযা ঘ�না ও পবটসবস্ট ববস্ষণ্্লা ও গসবষণা্্লা উপসাপনা াটসন পাটসব

এই মাাসস্ট ্ারিস্। এাইসসা ্াপ সমসা্ আসলাচনা ্সরা্ট পসব্ অং্ োিণ াটাট ্ন বকনা অজ্ন াটসব

প্ উপসাপনাট (Paper Presentation) পটবন্ী পয্াসয। এই মাাস্ব� ব্কাে্ীসবট ভববষিয বিবিাবটা জীবসন

াায্াটী ভ্ব্াা মনসব।

SEC - 4

্াপপ্ টচনা ও উপসাপনা

এই মাাস্ব� সম্ণ্ ্িাাব�ািাল। অে্ায ববশবববিালয মেসা এই পস্ট মাান বলবখন পটীকা মনওযা িসব না।

সাবিনি , স্াজ , সং্ৃবন ,স্সা্বযা যুগপবটসব্ , ঘ�না ইনিাবব ববষসয বুব� ্াপ বা Project জ্া ববসন িসব

বনজ বনজ াসলসজট বাংলা ববভাসগ। ১৫ নমসটট বুব� ্াসপট ববষয বসট াসট মবসবন াসলসজট বাংলা ববভাসগট

সংব্ি অরিাপা। ৪ব� ববষয বনবব্ি াটসবন বনবন, নাট ্সরি মযসাাসনা বুব� ্াপ প্ বলখসন িসব। এট জনি ৩০

নামাট োাসব। আট বাবা ২০ নামাসটট ্সরি ১০ নামাট োাসব ্াপপ্ উপসাপনাট (Paper Presentation)

জনি। আট ১০ নামাট োাসব ্াপপ্ সংকান ্রস্াসটট জনি। [৩০+১০+১০=৫০] । মাাস্ব� ব্কাে্ীসবট

বিবিাবটা জীবসন লাভ বাযা িসব।

া) ্াপপ্ টচনা (Peoject Writing) - ২ব� ১৫+১৫=৩০

খ) উপসাপনা (Paper Presentation) -১০ + ্র- উ্ট -১০ = ২০

 স্ো পটীকাব� াসলসজট বাংলা ববভাসগট বিবসাপনায সম্ িসব।

ষষ মসস্সাট

SEC - 4

মাাস্ / ২ ্াপপ্ টচনা ও উপসাপনা - ৫০
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া. ্াপপ্ টচনা (Peoject Writing)

খ. উপসাপনা (Paper Presentation)

(এই বুব� মাাসস্ট ্সরি ময মাান এাব� মাাস্ বনসন িসব । ্বনব� মাাসস্ট প্ণ্্ান ৫০)

SEMESTER- 6TH
Interdiciplinary / Generic Elective (GE)

GEC-2
COURSE NAME- BANGLA SHISHU-SAHITYA

COURSE CODE- BAPBNGGE601

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

ষষ মসস্সাট

GEC-2

বাংলা ব্শ-সাবিনি
BANGLA SHISHU-SAHITYA

বাংলা ব্শসাবিনি গসড় উসঠসে ্পাো, উপাো, ঈ্সপট গপ, াপাাবিনী, জানসাট গপ, পঞনসবট গপ

ইনিাববসা অবলমন াসট। টবীননাে মেসা ববকণাট্ন ব্্ ্জু্বাট, উসপনবাস্াট টাযসচনরুটী, সুাু্াট টায,

লীলা ্জু্বাট, সনিবজয টায বাংলা আরুবনা ব্শ সাবিসনিট রাটাসা পবটপুি ও স্ৃ্ াসটসে। ব্কাে্ীটা ব্শ

্নসত ও ন্্সবট নানা মখযাল-খুব্, ন্্সবট টা্রনু এবং াপনা্য অনি ভুবসনট সাব পাসব এই পয্াসয।

ব্শসাবিসনিট রাটাবাবিা ইবনিাস, নবব্িি, ববব্ি গবিগ্লী সমসা্ ো্ো্ীটা স্িা রাটণা পাসব। বাসবনাট

াবঠন বনকনা ও যবণা মেসা ব্শসবট াপজগন অসনা ব্সট। নাসবট অ্ল, বনষলুষ ্ন ফুস� উসঠসে খিাননা্া

ব্শ সাবিবনিাসবট টচনায। ো্ো্ীটা নাট পবটচয পাসব, আট বনসজসবট বসযাবৃব্ট সসা সসা পবটণন ্নষনাট

পা্াপাব্ ব্শ্নব�ও ববর্ পবটসবস্ট ্সরি বাাবচসয টাখাট ম্টণা পাসব এই মাাসস্।
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ষষ মসস্সাট

GEC - 2

মাাস্ / ১ বাংলা ব্শ-সাবিনি - ৫০

া. আসবাল নাসবাল – সুাু্াট টায

িলসব পাবখট পালা – লীলা ্জু্বাট

খ. গপী গাসযন ও বাঘা গাসযন – উসপনবাস্াট টাযসচনরুটী

বুসড়া আংলা – অবনীননাে ঠাাুট

SEMESTER- 6TH
Generic Elective Course (GE)

GEC -2
COURSE NAME- BANGLA GADYA-SAHITYA

COURSE CODE- BAPBNGGE602

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

ষষ মসস্সাট

GEC-2

বাংলা গবিসাবিনি
BANGLA GADYA-SAHITYA

পাঠক্ - এট এই পসব্ বাংলা ম্াোাস্ট ো্ো্ীটা বাংলা গবি সাবিসনিট স্ৃ্্ালী ্াখাব� সমসা্ জানলাভ

াটসব। গবি সাবিসনিট ইবনিাস ও উদব-ক্ববাা্ সমসা্ জানসন পাটসব। উবন্ ্নসাট গবি সাবিসনিট পব্

মপবটসয বব্ ্নসা এসস গবি সাবিনি বা ্প মপসযসে নাট পবটচয পাসব। এই মাাসস্ ্খিান গবি টচনাাাট
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অবনীননাে ঠাাুট এবং নসযব ্ুজনবা আলীট গবি টচনাগ্লীট ববসৃন পবটচয পাসব। গবিগ্লী চচ্াট সসা সসা গপ

ট্িটচনাট ্বনও আোি গসড় উঠসব। ো্ো্ীসবট ্সরি ্সাবগণ ববব্ি ্স্ গবি টচনাট ্বণনা বৃব্ পাসব।

ষষ মসস্সাট

GEC - 2

মাাস্ / ২ (GE - 2) বাংলা গবিসাবিনি -৫০

া. বে্প্ – টবীননাে ঠাাুট (বনব্াবচন)

২০, ৩০, ৩৬, ৪৩, ৬৪, ৬৭ সংখিা প্।

খ. চাচা াাবিনী – নসযব ্ুজনবা আলী (বনব্াবচন)

সযংবটা, ্া-জননী, াসন্ল, পুন্, মবাসচ োসাা সবব্ াাব্।

(বুব� মাাসস্ট ্সরি ময-মাাসনা এাব� বনসন িসব। ্বনব� মাাসস্ট প্ণ্্ান ৫০ (৪০+১০)


