
িঈত্তযফঙ্গ বফশ্ববফদ্যারয় 

যাজা যাভমভানযু, দ্াবজি বরিং – ৭৩৪০১৪ 

ফািংরা বফবাগ 

াঠক্রভ 

বফ.এ. স্দাতক (াধাযণ) মিায় 

২০১৮-২০১৯ বক্ষাফলি থথমক এিআ াঠক্রমভয ঠন-াঠন শুরু মফ । 

থেবণিঃ বফ.এ. স্দাতক (াধাযণ), বফলয়: ফািংরা 

সমমস্টার-১ 

স ার স াসঃ                                             থক্রবডটিঃ ৬, ূণিভানিঃ ৫০ 

বমযানাভিঃ বাাংা াহত্য ও বাাংা ভাার ইহত্া 

     ১) িঅধবুনক মুমগয ফািংরা াবমতযয িঈদ্ভফ ও ক্রভবফকা । 

     ২) িঅধবুনক মুমগয ফািংরা াবমতযয বফববন্ন াখা । 

        ক) গমদ্যয বফকাম গদ্যাবতয - থপাটি  িঈিআবরয়াভ কমরমজয 
বিতফগি,   যাভমভান যায়, িইশ্বযচন্দ্র বফদ্যাাগয, ফবিভচন্দ্র চমটাাধযায়, প্রভথ 
থচৌধুযী । 

        খ) কাফযাবতয - িইশ্বযগুপ্ত, ভধুদূ্ন দ্ত্ত, বফাযীরার চক্রফতী, 
যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয, কাজী নজরুর িআরাভ, মতীন্দ্রনাথ থনগুপ্ত, জীফনানন্দ দ্া । 

        গ) কথাাবতয- ফবিভচন্দ্র চমটাাধযায়, যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয, যৎচন্দ্র 
চমটাাধযায়, বফবূবতবূলণ ফমন্দযাাধযায়, তাযািয ফমন্দযাাধযায়, ভাবণক 
ফমন্দযাাধযায় । 

        ঘ) নাটযাবতয - যাভনাযায়ণ তকি যত্ন, ভধুূদ্ন দ্ত্ত, দ্ীনফনু্ধ বভত্র, 
বগবযচন্দ্র থঘাল, বিমজন্দ্ররার যায়, বফজন বটাচামি । 

৩) ফািংরা বালায িঈদ্ভফ ও বফফতি ন, ফািংরা িঈবালা, ব্দবাণ্ডায । 



৪) ধ্ববন বযফতি ন ও ব্দাথি বযফতি ন । 

  

স াসঃ                                                
থক্রবডটিঃ ৬, ণূিভাণিঃ ৫০ 

বমযানাভিঃ রচনা প্রস্তুত্ রণ 

১) ভন্তফযমত্রয িঈমেয ও যচনাযীবতয বফবষ্ট্য । 

২) বফববন্ন িববমমাগমত্রয খড়া যচনায বফলয় বফবচত্রয । 

৩) বফববন্ন বফলয় ম্পমকি  বফজ্ঞামনয খড়া প্রস্তুতকযণ । 

৪) চাকবয, ছুটি, বনভন্ত্রণ, িনুমভাদ্ন িআতযাবদ্ বফলয়ক ত্র যচনা । 

 

AECC-এ (Elective) MILথকাি :                           থক্রবডট : ৪, ূণিভাণ : ৫০ 

বমযানাভিঃ বাাংা ভাা, উচ্চারণ, বানান, অর্সমবামের চচস া  

াঠযিঃ 

   ক) ফণিবযচয় (প্রথভ বাগ ও বিতীয় বাগ) - িইশ্বযচন্দ্র বফদ্যাাগয । 

    খ) জ াঠ - যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয । 

    গ) বালা প্রকা ফািংরা ফযাকযণ – ুনীবতকুভায চমটাাধযায় । 

  

সমমস্টার-২ 

থকায থকািিঃ                                         
থক্রবডটিঃ ৬ ণূিভাণিঃ ৫০ 

বমযানাভিঃ  ছন্দ ও অাং ার 



      ১) িংজ্ঞা, স্বরূ, বফবষ্ট্যিঃ দ্র, িক্ষয, করা, ভাত্রা, মবত, ফি, দ্, িংবি, 
চযণ, স্তফক, রয়, বভর । 

     ২) ফািংরা ছমন্দয ধাযা : করাফৃত্ত, দ্রফতৃ্ত, বভেফতৃ্ত, স্বযফতৃ্ত, ছন্দবরব বনণিয় । 

    ৩) ফািংরা ছন্দচচি ায িংবক্ষপ্ত বযচয় (াঠয : নতূন ছন্দ বযক্রভা --      
প্রমফাধচন্দ্র থন) । 

    ৪) িরিংকায : িনুপ্রা, থেল, মভক, ফমক্রাবি, িঈভা, রূক, িঈৎমপ্রক্ষা, 
ভামাবি, ফযবতমযক , িহু্নবত, িবতময়াবি,ফযাজস্তুবত । 

   ৫) িরিংকায বনণিয় 

সমমস্টার-৩ 

থকায থকািিঃ                                                                 থক্রবডটিঃ ৬, ণূিভাণিঃ ৫০ 

বমযানাভিঃ মেযযমুের পদাবহ ও বাাংা সা াহত্য চচস া   

  ১) বফষ্ণফ দ্াফবর : বনফিাবচত ৭ টি দ্ ( ঠিতফয : ক. বফ. প্রকাবত) নীযদ্ 
নয়মন নীয ঘন বঞ্চমন, যাধায বক বর িন্তময থফথা, রূ রাবগ িঁঅবখ ঝুময গুমন 
ভন থবায, ভবন্দয ফাবয কঠিন কফাট, কন্টক গাড়ী কভরভ দ্তর, বক 
থভাবনী জান ফঁধু  বক থভাবনী জান,  িফ ভথযুাযু ভাধফ থগর, ফধঁু বক িঅয 
ফবরফ িঅবভ, বক কফ থয খী িঅনন্দ ওয, তাতর বকত ফাবযবফন্দ ুভ । 

২)  থরাকাবতয - যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয । 

থকায থকাি                                         থক্রবডটিঃ 
৬, ণূিভানিঃ ৫০ 

বমযানাভিঃ বাাংা বযা রণ  

১) ধ্ববন বযফতি মনয স্বরূ, বফবষ্ট্য, কাযণভূ । 

২) িংজ্ঞা ও িঈধাযণ : িববনববত, িববশ্রুবত, ভীবফন, স্বযববি, স্বযঙ্গবত, 
ফণিবফমিয়, িংকযব্দ,মজাড়করভ, থরাকবনরুবি, স্বযধ্ববন ও ফযঞ্জনধ্ববনয িঈচ্চাযণ 
স্থান ও প্রকৃবত । 



৩) কাযক, বফববি, ভা, প্রতযয়, িঈগি, িনুগি । 

 SEC-1                                                                            থক্রবডটিঃ ২, ূণিভাণিঃ ৫০ 

 

বমযানাভ : বযবাহর  বাাংা চচস া : হবজ্ঞাপমনর  ভাা 

    ১) ফািংরা াধ ুও চবরত গমদ্যয গঠন, বযচয়, রূান্তয । 

      ২) ফািংরা দ্ বযচয়, ফাকয বযচয়।  

    ৩) বফজ্ঞান, িংফাদ্ বযমফন । 

    ৪) বযবালা । 

    ৫) বফববন্ন গণভাধযভ ও ভাজ । 

 

সমমস্টার-৪ 

থকায থকাি :                                                             থক্রবডটিঃ ৬, ণূিভাণিঃ ৫০ 

বমযানাভ : রবীন্দ্রনামর্র  হবত্া  বাং আেুহন   হবত্া । 

১) িঈবন তমকয ফািংরা কবফতা : িঅধুবনকতায ূচনা ও বফফতি ন । 

২) যফীন্দ্র কবফতা : াঠয : ‘ঞ্চবয়তা’ (বনফিাবচত-১০ টি কবফতা) বনু্ধ তযঙ্গ, 
ুযদ্াময প্রাথিনা, থমমত নাব থদ্ফ, বনরুমে মাত্রা, িঈফিী, জীফনমদ্ফতা, ফুমজয 
িববমান, রীরাবঙ্গনী, াধাযণ থভময়, ওযা কাজ কময । 

  ৩) িঅধুবনক কবফতা : িঅফায িঅবফ বপময (জীফনান্দ দ্া), পযান (মপ্রমভন্দ্র 
বভত্র), কিাফতী (ফদু্ধমদ্ফ ফু), াশ্বতী(ধুীন্দ্রনাথ দ্ত্ত), মত দ্মূয মািআ (ুবাল 
ভুমখাাধযায়), থতাভামক াওয়ায জনয থ স্বাধীনতা (াভযু যভান) । 

SEC-2                                                                            থক্রবডটিঃ ২, ণূিভভাণিঃ ৫০ 

হলমরানাম- ৃজনমূ  হখন চচস া 

১) থছাটগল্প যচনা । 



২) তাৎক্ষবণক ফিফয যচনা । 

৩) তাৎক্ষবণক িংরা যচনা । 

৪) কবফতায কাফযমৌন্দমি বফচায । 

 

সমমস্টার-৫ 

DSC [ থম থকান একটি ড়মত মফ]                  থক্রবডটিঃ ৬ , 
ূণিভাণিঃ ৫০ 

বমযানাভিঃ  ) বাাংা উপনযাঃ উদ্ভব ও ক্রমহব াল(১৯৫০ পযসন্ত) 

১) িঈবন ও বফ তমকয িঅথি-াভাবজক, ািংসৃ্কবতক, যাজননবতক থপ্রক্ষাট ও 
বফববন্ন িঅমন্দারন । 

২) িঈনযা াঠ : ‘কৃষ্ণকামন্তয িঈিআর’- ফবিভচন্দ্র চমটাাধযায়, ‘থদ্না াওনা’ 
যৎচন্দ্র চমটাাধযায় ।                            

                                       িথফা  

বমযানাভিঃ খ) বাাংা সছাটেল্পঃ উদ্ভব ও ক্রমহব াল (১৯৫০ পযসন্ত) 

১) িঈবন ও বফ তমকয িঅথি-াভাবজক, ািংসৃ্কবতক, যাজননবতক থপ্রক্ষাট ও 
বফববন্ন িঅমন্দারন । 

২) ‘স্ত্রীযত্র’- যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয, ‘ভম’- যৎচন্দ্র চমটাাধযায়, ‘জরাঘয’ 
তাযািয ফমন্দযাাধযায়, ‘দ্িুঃানীয়’- ভাবনক ফমন্দযাাধযায়,              
‘তৃতীয় দ্যুতবা’- যশুযাভ । 

 

SEC-3                                       থক্রবডটিঃ ২, 
ূনিভনিঃ ৫০ 

বমযানাভ- বাাংা ভাার প্রময়ােঃ মুদ্রণ হলল্প ও প্র ালনায় 

১) িঅন্তজি াবতক ধ্ববনভূরক ফণিভারা ও থযাভান যমপ বরযন্তয । 



২) ফািংরা বরখন ও কবম্পিঈটায । 

৩) িংফামদ্য িঈস্থান ও বফববন্ন থাযার বভবডয়া । 

 

সমমস্টার-৬ 

 DSE [ থম থকান একটি ড়মত মফ ]         থক্রবডটিঃ ৬, ূণিভানিঃ ৫০ 

বমযানাভিঃ  ) হবল লত্ম র বাাংা নাট  

   ১) বফ তমকয ফািংরা নাটমকয িআবতা ও বফলয়-বফবচত্রয । 

      ২) নাটক াঠিঃ ‘ফবরদ্ান’- বগবযচন্দ্র থঘাল, ‘নফান্ন’- বফজন বটাচামি । 

                                িথফা 

বমযানািঃ খ) বাাংা  ল্পহবজ্ঞান ও সোময়ন্দা  াহহন 

১) কল্পবফজ্ঞান ও থগাময়ন্দা কাববনয িঈদ্ভফ, ক্রভবফকা ও াধাযণ বযচয় । 

২) কল্পবফজ্ঞান ও থগাময়ন্দা গল্প াঠিঃ 

     ক)  ‘ফ বূতুমড়’- রীরা ভজভুদ্ায, 

     খ) ‘-ম-ফ-য-র’ –ুকুভায যায়, 

     গ) ‘চাঁমদ্য াাড়’ – বফবূবতবূলণ ফমন্দযাাধযায় 

 

SEC -4                                               
থক্রবডটিঃ২, ূণিভাণিঃ ৫০ 

বমযানাভিঃ অনবুাদ চচস া ও চহচ্চমের ভাা, 

১) িনফুামদ্য দ্ধবত, প্রকাযমবদ্, ভযা ও ভাধামনয িইবঙ্গত । 

২) িআিংমযবজ জ্ঞানভূরক গ্রন্থ, ত্র, প্রবতমফদ্ন থথমক ফািংরা বালায় িনুফাদ্ । 

৩) াবতয ও চরবচ্চমত্রয ম্পকি  । 



৪) চরবচ্চত্র ও যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয । 

 

 

                                                (প্রমপয 
ভঞ্জরুা থফযা) 

থচয়াযািন, িআিঈ. বজ. কািঈবির । 

 

 

   

 

 


