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+থম েসেম:ার 
Discipline – I      

েকার েকাস�/১  (C-1) বাংলা সািহেতর ইিতহাস ও বাংলা ভাষার ইিতহাস – ৫০ 

 ক. বাংলা সািহেতর ইিতহাস         

+াচীন ও মধযুগ – চয�াগীিত ; KকৃMকীত�ন; কৃিNবাস ; িবজয়OP; কিবকQণ মুকুR; ভারতচS T  

গদ – েফাট� উইিলয়ম কেলজ; রামেমাহন; ভবানীচরণ বেRাপাধায়; িবদাসাগর; পারীচাদঁ িম�, কালী+সX; বিQমচS 

কিবতা – মাইেকল মধুসূদন দN, রবীSনাথ, নজ�ল ইসলাম, জীবনানR দাশ T 

কথা সািহত – বিQমচS,  রবীSনাথ, শরZচS, িবভূিতভূষণ, মািনক বেRাপাধায়। 

 খ. বাংলা ভাষার ইিতহাস –          

বাংলা ভাষা ও উপভাষা ; বাংলা শ[ ভা\ার ; শ[াথ�ত]; ^িন পিরবত�ন( কারণ ও +কৃিত ); 

বাংলা ভাষার উ_ব, `র িবভাগ ও ৈবিশbT 

িcতীয় েসেম:ার 
Discipline – I 

েকার েকাস�/৩ (C-3) ছR ও অলQার - ৫০ 

ক. বাংলা ছR           

^িন ও বণ� ; অgর (দল); মা�া ( কলা); �াসাঘাত(+iর) ; েছদ; যিত;  পব� ; পব�াj; চরণ ( পংিk); িমল।  

বাংলা ছেRর িতন রীিত : িমm কলাবৃN; কলাবৃN ; দলবৃN।  

ছেRর গঠন- িcপদী, ি�পদী, েচৗপদী; পয়ার, মহাপয়ার, অিম�াgর, মুkক, সেনট; গদছR  T  

 

• ছেRািলিপকরণ 

খ. বাংলা অলQার          

অলQার কী এবং েকন ? অলQােরর েmিণ িবভাগT 

শ[ালQার – অনু+াস; যমক; েpষ ; বে!ািk 
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অথ�ালQার – উপমা , উZে+gা; qপক; অপrুিত ; সেRহ; িনsয়; বিতেরক ; সমােসািk; িবষম; অসjিত; িবেরাধাভাস;বাজtিত; 

িবভাবনা ।    -    

অলQার িনণ�য়  

তৃতীয় েসেম:ার 
Discipline – I 

েকার েকাস� /৫ (C-5) মধযুেগর বাংলা পদাবিল – ৫০ 

কT ৈবMব পদাবলী (ক. িব +কািশত)          

আজু হাম িক েপখলঁু নবcীপচR; নীরদ নয়েন নীর ঘন িসvেন; ঘেরর বািহের দেw শতবার ; যাহঁা যাঁহা িনকসেয় তনু তনু েজািত ; 

qপ লািগ আিঁখ ঝুের ; হাথক দরপণ মাথক ফুল; মিRর বািহর কিঠন কপাট ; কুল মিরয়াদ কপাট উyাটলু ; এ সিখ হামাির দুেখর 

নািহ ওর; অব মথুরাপুর মাধব েগল; তাতল ৈসকত বাির িবRু সম; বzিদন পের বঁধুয়া এেল T    

খT শাk পদাবিল – অমেরSনাথ রায় স{ািদত (ক.িব)        

িগির এবার আমার উমা এেল ; আিম িক েহিরলাম িনিশ iপেন ; িগির েগৗরী আমার এেসিছল; কেব যােব িগিররাজ েগৗরীের আিনেত; 

িছলাম ভােলা জননী েগা হেররই ঘের ; িগিররাজ েহ, জামােয় এেনা েমেয়র সেj; অের নবমী িনিশ না হইেয়া ের অবসান; েযও না 

রজনী আিজ লেয় তারাদেল ; ভেবর আশা েখলব পাশা; মা আমায় ঘুরােব কত; েকবল আসার আশা ভেব আসা । 

 

 চতুথ� েসেম:ার  
Discipline- I 

েকার েকাস�/৭ (C-7) রবীSনােথর কিবতা এবং  আধুিনক বাংলা কিবতা – ৫০ 

ক. সvিয়তা – রবীSনাথ ঠাকুর          

িনঝ�েরর i}ভj; িবদায় অিভশাপ; দুই পািখ ; ৈবMব কিবতা; ~া�ণ ; বলাকা ; কৃপণ; হািরেয় যাওয়া T 

খT আধুিনক কিবতা সvয়ন ( বধ�মান িব�িবদালয় +কািশত)       

বনলতা েসন - জীবনানR দাশ; মানুষ - কাজী নজ�ল ইসলাম; সংগিত - অিময় চ!বত�ী; হািরেয় - ে+েমS িম�; একখানা হাত - 

বু�েদব বসু ; উলj রাজা - নীেরSনাথ চ!বত�ী; ি+য়তমাসু - সুকা8 ভ�াচায�; বাবেরর +াথ�না - শ� েঘাষ T  

              

Discipline SDiscipline SDiscipline SDiscipline Sentric entric entric entric EEEElective (DSlective (DSlective (DSlective (DSE)E)E)E)    

পvম েসেম:ার 

Group –A 

(দুিট েকােস�র মেধ েয েকান একিট িনেত হেব।+িতিট েকােস�র পূণ�মান – ৫০(৪০ িলিখত এবং অভ8রীণ মূলায়ন ১০)   

 েকাস� /১  বাংলা উপনাস- ৫০ 

ক. েদবী েচৗধুরাণী – বিQমচS চে�াপাধায়                                                           

খT প�ীসমাজ - শরZচS চে�াপাধায়                                                                 

 



3 

 

 

 

 েকাস� /২  েছাটগ� ও +ব� – ৫০  

ক. েছাটগ�  

একােলর গ� -   বধ�মান িব�িবদালয় +কািশতT        

(িনব�ািচত গ�) – পুঁইমাচা - িবভূিতভূষণ বেRাপাধায় ; জলসাঘর- তারাশQর বেRাপাধায় , +াৈগিতহািসক – মািনক বেRাপাধায় ;  

ফিসল - সুেবাধ েঘাষ ; রস - নেরSনাথ িম� ;  েটাপ - নারায়ণ গেjাপাধায় ; আদাব – সমেরশ বসুT  

খT +ব� – 

বাংলা +ব� - বধ�মান িব�িবদালয় +কািশতT         

( িনব�ািচত +ব�)  েলাকিশgা – বিQমচS চে�াপাধায় ; আমােদর ভাষা সQট- +মথ েচৗধুরী ; পািরবািরক নারী সমসা – অXদাশQর 

রায় ; সZ +সj- মীর মশাররফ েহােসন ; বাংলার ~ত – অবনীSনাথ ঠাকুর T 

      

Discipline SDiscipline SDiscipline SDiscipline Sentric entric entric entric Elective (DCE)lective (DCE)lective (DCE)lective (DCE)    

TT ষ� েসেম:ার TT 

 
Group – D 

( দুিট েকােস�র মেধ েয েকান একিট িনেত হেবT +িতিট েকােস�র পূণ�মান – ৫০(৪০ িলিখত এবং অভ8রীণ মূলায়ন ১০)   

েকাস� /৩ (DSE- 3) উিনশ - িবশ শতেকর নাটক – ৫০ 

ক. িবসজ�ন - রবীSনাথ                                                                    

খ. েগা�া8র - িবজন ভ�াচায�                                                                  

েকাস� /৪ (DCE-4)  ক� িব�ান ও েগােয়Rা কািহিন -৫০ 

কT iয়ং +েফসর শQু – সতিজZ রায়।  

খT শজা�র কাঁটা – শরিদRু বেRাপাধায়T 

 

Interdiciplinary / Generic Elective ( GE )Interdiciplinary / Generic Elective ( GE )Interdiciplinary / Generic Elective ( GE )Interdiciplinary / Generic Elective ( GE )    

TT পvম েসেম:ারTT 

 
Group -B 

 

+িতিট েকাস� ৫০ ন�েরর । (৪০ ন�র িলিখত এবং ১০ ন�র অভ8রীণ মূলায়ন) েয েকান একিট েকাস� িনেত হেব 

েকাস�/১  (GE-1) +ব� ও িনব�ািচত গ� – ৫০ 

ক. বিQমচS চে�াপাধায় – মনুষফল; বসে8র েকািকল ; িবড়াল       

    রবীSনাথ ঠাকুর – কােবর উেপিgতা ; সািহেতর সাম�ী ; সািহেতর উে�শ  

খ. +ভাতকুমার মুেখাপাধায়  - বাজীকর ; িভখারী সােহব ; রসময়ীর রিসকতা    
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    শরZচS চে�াপাধায় – মিRর; অভাগীর iগ� ; মেহশ   

 

েকাস�/ ২  (GE-2)  অেলৗিকক গ� ও ক� কািহিন ( ফা�ািস )  ৫০       

ক.কত�ার ভূত - রবীSনাথ ঠাকুর 

  ভুশwীর মােঠ – পর�রাম 

  মায়া কুরjী – শরিদRু বেRাপাধায়  

  খগ�  - সতিজZ রায়  

খ. মেনাজেদর অ_ুত বািড় – শীেষ�Rু মুেখাপাধায়         

    অেলৗিকক – িবমল কর  

TT ষ� েসেম:ার TT 
Group - E 

দুিট েকােস�র মেধ ১ িট িনেত হেব T েকােস�র পূণ�মান ৫০ ( িলিখত ৪০ এবং অভ8রীণ মূলায়ন ১০) 

 

েকাস�/১(GE -1) বাংলা িশ� সািহত- ৫০         

ক. আেবাল তােবাল – সুকুমার রায় 

হলেদ পািখর পালক – লীলা মজুমদার 

খ. Oপী গােয়ন ও বাঘা গােয়ন – উেপSিকেশার রায়েচৗধুরী       

বুেড়া আংলা - অবনীSনাথ ঠাকুর 

 

েকাস�/২(GE-2) বাংলা গদ সািহত -৫০ 

ক. িছXপ� – রবীSনাথ ঠাকুর( িনব�ািচত)২০,৩০,৩৬,৪৩,৬৪,৬৭ সংখক প� T    

খ. চাচা কািহনী – ৈসয়দ মুজতবা আলী ( িনব�ািচত)       

iয়ংবরা ; মা- জননী ; কেন�ল ; পুনs ; েবেঁচ থােকা সিদ� কািশT  

  

 

Skill  Enhancement courseSkill  Enhancement courseSkill  Enhancement courseSkill  Enhancement course(SEC)(SEC)(SEC)(SEC)    
।। ভাষা েবাধ ও রচনাশিkর দgতাবৃি�র পাঠ!ম TT 

[ তৃতীয় ও চতুথ� েসেম:াের  একিট কের েকাস� িনেত হেব ।  িক£ পvম ও ষ� েসেম:াের দুিট কের েকাস� এবং এই দুিট 

েকােস�র মেধ েয েকান একিট কের িনেত হেব T +িতিট েকােস�র পূণ�মান ৫০ ( িলিখত ৪০ এবং অভ8রীণ মূলায়ন ১০ ) 

।। তৃতীয় েসেম:ার TT 

েকাস� / ১ ( SEC- 1 )রচনা শিkর ৈনপুণ- ৫০  

ক. বিkগত , আনু�ািনক ও +ািত�ািনক প�  

খ. সংবাদ পে� +কােশর উপেযাগী +িতেবদন রচনা 

গ. অনুে¤দ রচনা এবং ভাবসংেgপ রচনা  

খ. কিবতার ভাবাথ� এবং ভাবস¥সারণ রচনা  
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।। চতুথ� েসেম:ার TT 

েকাস�/ ২(SEC-2)  বাংলা বাকরণ – ৫০ 

ক. বণ� ও ^িন ; ^িন পিরবত�ন ; বাগয¦ ও বাংলা ^িন Oিলর উ§ারণ ত];  অিপিনিহিত ; অিভ¨িত; iরসংগিত; সমীভবন; 

তালবীভবন ; iেতানািসকীভবন T  

খ. পেদর েmিণিবভাগ; কারক- িবভিk; সমাস; সি�; শে[র েmিণিবভাগ; েছদ ও যিতর ববহার; পদ পিরবত�ন ; +বাদ +বচন ও 

বা© ধারাT  

।। পvম েসেম:ার TT 

Group -C 
েকাস� / ৩ (SEC-3)  ববহািরক বাংলা চচ�া – ৫০  

ক. িব�াপেনর খসড়া রচনা 

খ. ªফ সংেশাধন  

গ. বানান িবিধ স{েক� ধারণা ( পঃ বঃ বাংলা আকােদিম অনুসরেণ)  

ঘ. পিরভাষা ( আবিশক বাংলা – িব�ব�ু ভ�াচায� স{ািদত/  বধ�মান িব�িবদালয় +কািশত) 

েকাস� / ৪(SEC-4) অনুবাদ চচ�া – ইংেরিজ েথেক বাংলা – ৫০ 
ক. অনুবাদ ত]  
খ. মূলানুগ অনুবাদ 
গ. ভাবানুবাদ 

TT ষ� েসেম:ার TT 
Group- F 

       েকাস� /৫ (SEC-5)  +েয়াগ ৈশলী    - ৫০ 

  ক.সৃজনশীল রচনা ও স{াদনা  ।     

         খ. গদৈশলী এবং কাব েসৗRয� িবেpষণ ।      

       েকাস� /৬(SEC- 6)    +ক�প� রচনা ও উপ®াপনা - ৫০ 

         ক. +ক�প� রচনা (Project writing)              

            খ. উপ®াপনা ( Paper Presentation)      

 

MIL (AECC) CoreMIL (AECC) CoreMIL (AECC) CoreMIL (AECC) Core    

 

 েকার েকাস�/১  (AECC-1) বাংলা গীিত কিবতা  ও বাংলা েছােটাগ�- ৫০ 

ক. বাংলা গীিত কিবতা 

    ঈ�রচS OP- েপৗষপাব�ণ         

    েহমচS বেRাপাধায়- ভারত িবলাপ  
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    মধুসূদন দN – বjভাষা 

    িগরীSেমািহনী দাসী – mাবেণ  

    নবীনচS েসন – +ণেয়া¶াস 

    অgয়কুমার বড়াল-  মধােr 

    েদেবSনাথ েসন – +কৃিত  

    সেতSনাথ দN – আমরা   

খ.  বাংলা েছাটগ� 

    +ভাতকুমার মুেখাপাধায় – আদিরণী  

    তারাশQর বেRাপাধায়-  ডাইনী 

    মািনক বেRাপাধায় –  দুঃশাসনীয় 

    িবভূিতভূষণ বেRাপাধায় – িকXরদল  

    শরিদRু বেRাপাধায় – অিমতাভ 

    বনফুল – Kপিত সাম8  

 

েকার েকাস� / 3 (AECC- 3 ) কাজী নজ�ল ইসলােমর কিবতা ও উপনাস – ৫০ 

ক. সিvতা ( িনব�ািচত কিবতা )         

   িবে¸াহী ;  অিভশাপ ; নারী(সামবাদী); ফিরয়াদ; আমার ৈকফয়Z ; কাwারী zিঁশয়ার ; েগাপন ি+য়া; চাঁদনী রােত; বাতায়ন পােশ  

Oবাক ত�র সাির; জীবন বRনা  

খ. বাধঁনহারা (উপনাস)   
রবীS সািহত 
     
N.B. -অভ8রীণ মূলায়েনর জন MCQ/Power Point Presentation /objective +¼ রাখেত হেব T 

 


