িঈত্তযফঙ্গ বফশ্ববফদ্যারয়
যাজা যাভমভানুয, দ্াবজিবরিং – 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 াস ঃ

থক্রবডটিঃ ৬, ূণিভানিঃ ৫০
বমযানাভিঃ বাাংা াহত্য ও বাাংা ভাার ইহত্া

১) িঅধুবনক মুমগয ফািংরা াবমতযয িঈদ্ভফ ও ক্রভবফকা ।
২) িঅধুবনক মুমগয ফািংরা াবমতযয বফববন্ন াখা ।
ক) গথদ্যয বফকাম গদ্যাবতয - থপাটি িঈিআবরয়াভ কমরথজয
বিতফগি,

যাভমভান যায়, িইশ্বযচন্দ্র বফদ্যাাগয, ফবিভচন্দ্র চমটাাধযায়, প্রভথ

থচৌধুযী ।

খ) কাফযাবতয - িইশ্বযগুপ্ত, ভধুূদ্ন দ্ত্ত, বফাযীরার চক্রফতী,

যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয, কাজী নজরুর িআরাভ, মতীন্দ্রনাথ থনগুপ্ত, জীফনানন্দ দ্া ।
গ) কথাাবতয- ফবিভচন্দ্র চমটাাধযায়, যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয, যৎচন্দ্র
চমটাাধযায়, বফবূ বতবূ লণ ফমন্দযাাধযায়, তাযািয ফমন্দযাাধযায়, ভাবণক
ফমন্দযাাধযায় ।

ঘ) নাটযাবতয - যাভনাযায়ণ তকি যত্ন, ভধুূদ্ন দ্ত্ত, দ্ীনফন্ধু 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 াস ঃ
থক্রবডটিঃ ৬, ূণিভাণিঃ 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, ছু টি, বনভন্ত্রণ, িনুমভাদ্ন িআতযাবদ্ বফলয়ক ত্র যচনা ।

AECC-এ (Elective) MILথকাি :

থক্রবডট : ৪, ূণিভাণ : ৫০

বমযানাভিঃ বাাংা ভাা, উচ্চারণ, বানান, অর্স মবামের চচসা
া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 ূণিভাণিঃ 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, দ্রফৃত্ত, বভেফৃত্ত, স্বযফৃত্ত, ছন্দবরব বনণিয় ।
৩) ফািংরা ছন্দচচিায িংবক্ষপ্ত বযচয় (াঠয : নূতন ছন্দ বযক্রভা --

প্রমফাধচন্দ্র থন) ।

৪) িরিংকায : িনুপ্রা, থেল, মভক, ফমক্রাবি, িঈভা, রূক, িঈৎমপ্রক্ষা,

ভামাবি, ফযবতমযক , িহ্নুবত, িবতময়াবি,ফযাজস্তুবত ।
৫) িরিংকায বনণিয়
সমমস্টার-৩
থকায থকািিঃ

থক্রবডটিঃ ৬, ূণিভাণিঃ ৫০

বমযানাভিঃ মেযযুমের পদাবহ ও বাাংা সা াহত্য চচসা
১) বফষ্ণফ দ্াফবর : বনফিাবচত ৭ টি দ্ ( ঠিতফয : ক. বফ. প্রকাবত) নীযদ্
নয়মন নীয ঘন বঞ্চমন, যাধায বক বর িন্তময থফথা, রূ রাবগ িঅঁবখ ঝু ময গুমন
ভন থবায, ভবন্দয ফাবয কঠিন কফাট, কন্টক গাড়ী কভরভ দ্তর, বক
থভাবনী জান ফঁধু

বক থভাবনী জান,

িফ ভথুযাুয ভাধফ থগর, ফঁধু বক িঅয

ফবরফ িঅবভ, বক কফ থয খী িঅনন্দ ওয, তাতর বকত ফাবযবফন্দু ভ ।
২)

থরাকাবতয - যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয ।

থকায থকাি

থক্রবডটিঃ

৬, ূণিভানিঃ ৫০
বমযানাভিঃ বাাংা বযা রণ
১) ধ্ববন বযফতি মনয স্বরূ, বফবষ্ট্য, কাযণভূ ।
২) িংজ্ঞা ও িঈধাযণ : িববনববত, িববশ্রুবত, ভীবফন, স্বযববি, স্বযঙ্গবত,
ফণিবফমিয়, িংকযব্দ,থজাড়করভ, থরাকবনরুবি, স্বযধ্ববন ও ফযঞ্জনধ্ববনয িঈচ্চাযণ
স্থান ও প্রকৃ বত ।

৩) কাযক, বফববি, ভা, প্রতযয়, িঈগি, িনুগি ।
থক্রবডটিঃ ২, ূণিভাণিঃ ৫০

SEC-1

বমযানাভ : বযবাহর

বাাংা চচসা : হবজ্ঞাপমনর ভাা

১) ফািংরা াধু 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, ূণিভাণিঃ ৫০

বমযানাভ : রবীন্দ্রনামর্র

হবত্া এবাং আেুহন

হবত্া ।

১) িঈবন তমকয ফািংরা কবফতা : িঅধুবনকতায ূচনা ও বফফতি ন ।
২) যফীন্দ্র কবফতা : াঠয : ‘ঞ্চবয়তা’ (বনফিাবচত-১০ টি কবফতা) বন্ধু 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 (থপ্রমভন্দ্র
বভত্র), কিাফতী (ফুদ্ধমদ্ফ ফু), াশ্বতী(ুধীন্দ্রনাথ দ্ত্ত), মত দ্ূময মািআ (ুবাল
ভুমখাাধযায়), থতাভামক াওয়ায জনয থ স্বাধীনতা (াভুয যভান) ।

থক্রবডটিঃ ২, ূণিভভাণিঃ ৫০

SEC-2
হলমরানাম- ৃজনমূ
১) থছাটগল্প যচনা ।

হখন চচসা

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 পযস ন্ত)

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

২) িঈনযা াঠ : ‘কৃ ষ্ণকামন্তয িঈিআর’- ফবিভচন্দ্র চমটাাধযায়, ‘থদ্না াওনা’
যৎচন্দ্র চমটাাধযায় ।
িথফা
বমযানাভিঃ খ) বাাংা সছাটেল্পঃ উদ্ভব ও ক্রমহব াল (১৯৫০ পযস ন্ত)
১) িঈবন ও বফ তমকয িঅথি-াভাবজক, ািংস্কৃবতক, যাজননবতক থপ্রক্ষাট ও
বফববন্ন িঅমন্দারন ।

২) ‘স্ত্রীযত্র’- যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয, ‘ভম’- যৎচন্দ্র চমটাাধযায়,
তাযািয

ফমন্দযাাধযায়,

‘তৃ তীয় দ্ুযতবা’- যশুযাভ ।

‘জরাঘয’

‘দ্ুিঃানীয়’- ভাবনক ফমন্দযাাধযায়,

থক্রবডটিঃ ২,

SEC-3
ূনিভনিঃ ৫০

বমযানাভ- বাাংা ভাার প্রময়ােঃ মুদ্রণ হলল্প ও প্র ালনায়
১) িঅন্তজিাবতক 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 ]
বমযানাভিঃ

থক্রবডটিঃ ৬, ূণিভানিঃ ৫০

) 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 বূ তু থড়’- রীরা ভজুভদ্ায,

খ) ‘-ম-ফ-য-র’ –ুকুভায যায়,
গ) ‘চাঁমদ্য াাড়’ – বফবূ বতবূ লণ ফমন্দযাাধযায়

SEC -4
থক্রবডটিঃ২, ূণিভাণিঃ ৫০
বমযানাভিঃ অনুবাদ চচসা ও চহচ্চমের ভাা,
১) িনুফামদ্য 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
ভঞ্জুরা থফযা)
থচয়াযািন, িআিঈ. বজ. কািঈবির ।

উত্তরবঙ্গ ববশ্বববদ্যায়
রাজা রামমনপুর,দ্াবজিবিং
বািংা ববভাগ
পাঠক্রম
স্নাতক(াম্মাবনক)পযি ায়

-----------------------------------------------------শ্রেন ীঃ বব.এ স্নাতক(াম্মাবনক)
শ্রমমস্টার -১

শ্রমমস্টার ১-C-1
শলররোনোমঃ বোাংো োশরযের ইশযো(প্রোঘীন  মধ্েযুক)

ক্রেশটঝঃ ৬ পূর্ণমোনঃ ৬০

‘ঘযণোপদ’ পূবণবযী বোগোশর ওোবে ঘঘণো, ঘযণোপদ, যু ওী আেমর্, শ্রীওৃ ষ্ণওীর্ত্ণন, শ্রীওৃ ষ্ণশবচয়, রোমোয়র্,
মোভোরয, মনোমঙ্গ ওোরবের ধ্োরো, চঘযনে চীবনীওোবে, ঘণ্ডীমঙ্গ ওোরবের ধ্োরো,ধ্মণমঙ্গ,নোথ োশযে,
আরোওোন রোচভোর োশযে, শলবোয়র্, লোক্তপদোবী, ভোরযঘন্দ্র ।
শ্রমমস্টার ১-C-2
বলমরানামীঃ মধ্যযুমগর কাবয ও কববতা
পূর্িমানীঃ ৬০

শ্রক্রবডটীঃ ৬

ওৃ শর্ত্বোঃ রোমোয়র্(উর্ত্রোওোণ্ড)
ববষ্ণব পদ্াব ীঃ
শ্রগৌরচবিকাীঃ আচু োম শও ক্রপেঁঔু নবদ্বীপ ঘন্দ, নীরদ নয়রন নীরখন শঞ্চরন ।
পূবিরাগীঃ চনম অবশধ্ োম রূপ ক্রনোরু,েঁ রোধ্োর শও ই অন্তরর বেথো, ক্রোনোর
নোশযনী

এমন ক্রয ক্রওশন ইো বোউশি পোরো; ই ক্রওবো শুনোই লেোমনোম ।

রূপানুরাগীঃ
আেঁশঔ ছু রর

োথও দরপন মোথও ফু , এমন পীশরশয ওভু ক্রদশঔ নোশ, রূপ োশক
গুরর্ মন ক্রভোর ।

অবভারীঃ মোধ্ব শও ওব চদব দুশবণপোও, ওন্টও কোশি ওমম পদয, মশন্দর বোশর
ওঠিন ওপোঝ।
আমেপানুরাগীঃ ুরঔর োশকয়ো শপশরশয ওশরুেঁ লেোম বন্ধু য়োর রন, শও ক্রমোশনী চোন
বধ্ু,েঁ

ুরঔর োশকয়ো এ খর বোেঁশধ্নু অনর পুশিয়ো ক্রক ।
মাথুরীঃ এ শঔ আমোশর দুরঔর নোশ র, অবমথুরোপুর মোধ্ব ক্রক, শর ক্রক মধ্ুপুর

োম
কুবোো ।
ভামবাল্লাীঃ শও ওব ক্রর শঔ আনন্দ র, আচু রচনী োম ভোরক ক্রপোোয়ু,েঁ বহুশদন
পরর

বেঁধ্ুয়ো এর ।
প্রাথি নাীঃ মোধ্ব বহুয শমনশয ওশর ক্রযোয়, যোয চওয বোশর শবন্দু ম ।
লাক্ত পদ্াববীঃ (আগমন , ববজয়া ও ভমক্তর আকূবত )
১) আমোয় ক্রদ মো যশবদোরী । (ভরক্তর আকূশয)
২) মো শনম ঔোয়োর শঘশন বর । (ভরক্তর আকূশয)
৩) এমন শদন শও রব যোরো । (ভরক্তর আকূশয)
৪) মো আমোয় খুরোশব ওয । (ভরক্তর আকূশয)
৫) শকশর এবোর উমো এর । (আকমনী পযণোয় )
৬) র শকশররোচ ক্রকৌরী অশভমোন ওরররঙ । (আকমনী পযণোয়)

৭) আশম শও ক্রশরোম শনশল স্বপরন,শকশররোচ । (আকমনী পযণোয়)
৮) শকশর, প্রোর্ ক্রকৌরী আন আমোর । (আকমনী পযণোয়)
৯) বোরর বোরর ও রোর্ী, ক্রকৌরী আশনবোরর । (আকমনী পযণোয়)
১০) রর নবমী শনশল ই অবোন । (শবচয়ো)
১১) শফশর ঘো ক্রকো উমো ক্রযোমোর শবধ্ুমঔ
ু ক্রশর । (শবচয়ো)
১২) র প্রোর্নোথ শকশরবর ক্র (শবচয়ো )
১৩) আমোর ক্রকৌশররর রয় যোয় র আশরয় (শবচয়ো )
১৪) শকশর, যোয় ক্র রয় র প্রোর্-ওনেো শকশরচোয় (শবচয়ো )

শ্রক্রবডটীঃ ৬ পূনিমার্ীঃ ৬০

GE-1
Choose from pool of Gereric Eleectives

শ্রক্রবডটীঃ ৪ পূনিমানীঃ ৬০

AECC-1
বলমরানামীঃ Environment

Studies

শ্রমমস্টার-২
শ্রমমস্টার ২-C-3
শ্রক্রবডটীঃ ৬ পূনিমান: ৬০
বলমরানামীঃ বািংা ভাার ইবতা ও বািংা াবমতযর ইবতা (আধ্ুবনক যুগ)
বািংা ভাার ইবতাীঃ আযণ ভোোর শববযণ ন(OIA, MIA, NIA), বোাংো শশপর উদ্ভব 
েমশবওোল, বোাংো ভোোর উৎপশর্ত্র ইশযো(প্রোঘীন বোাংো, মধ্েবোাংো, আধ্ুশনও বোাংো),
ভোো-উপভোো(পোেঁঘটি উপভোো), লব্দোথণযত্ত্ব(ধ্বশনযত্ত্ব,রূপযত্ত্ব, বোওেযত্ত্ব,),ধ্বশন পশরবযণ রনর
ূত্র, লব্দভোন্ডোর, ভোোযোশত্ত্বও টীওো(অশপশনশশয, অশভশ্রুশয, মীভবন, স্বরঙ্গশয, স্বরভশক্ত,
শবপ্রওণ, ক্রোওশনরুশক্ত, োদৃলে, ক্রচোিওম, শনভোো), শপেন্তর(IPA) ।

বািংা াবমতযর ইবতা(আধ্ুবনক যুগ)ঃীঃ গদ্যীঃ ক্রফোঝণউইশয়োম ওরচ,শ্রীরোমপুর
শমলন,রোমরমোন রোয়, ঈশ্বরঘন্দ্র শবদেোোকর, ওোীপ্রন্ন শাং, পেোরীঘোেঁদ শমত্র, বশিমঘন্দ্র
ঘরটোপোধ্েোয়,স্বোমী শবরবওোনন্দ, প্রমথ ক্রঘৌধ্ুরী ।
কববতাীঃ ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গো বরন্দেোপোধ্েোয়, মধ্ুূদন দর্ত্, নবীনঘন্দ্র ক্রন,
ক্রমঘন্দ্র বরন্দেোপোধ্েোয়, শবোরীো ঘেবযী, মোনকুমোরী বু, ওোশমনী রোয়, শকশরন্দ্ররমোশনী
দোী,রবীন্দ্রনোথ ঞোকুর, যযীন্দ্রনোথ ক্রনগুপ্ত, ক্রমোশযো মচুমদোর, নচরু ইোম,চীমউশিন,

চীবনোনন্দ দোল, বুদ্ধরদব বু, ুধ্ীন্দ্রনোথ দর্ত্, অশময় ঘেবযী, মর ক্রন, শবষ্ণু ক্রদ, ুভো
মুরঔোপোধ্েোয়, ুওোন্ত ভটোঘোযণ ।
নাটকীঃ মধ্ুূদন দর্ত্, দীনবন্ধু শমত্র, শকশরলঘন্দ্র ক্রখো, উরপন্দ্রনোথ দো,
ক্রচেোশযশরন্দ্রনোথ ঞোকুর, অমৃযো বু, ক্ষীররোদপ্রোদ শবদেোশবরনোদ, শদ্বরচন্দ্রো রোয়, রবীন্দ্রনোথ

ঞোকুর, মন্থ রোয়, যু ী োশিী, শবচন ভটোঘোযণ, লম্ভু শমত্র, উৎপ দর্ত্ ।
উপনযা ঃীঃ বশিমঘন্দ্র ঘরটোপোধ্েোয়, ররমলঘন্দ্র দর্ত্, মীর মলোরফ ক্রোরন, রবীন্দ্রনোথ
ঞোকুর, লরৎঘন্দ্র ঘরটোপোধ্েোয়, অশঘন্তেকুমোর ক্রনগুপ্ত, বুদ্ধরদব বু, যোরোলির বরন্দেোপোধ্েোয়,
শবভূ শযভূ র্ বরন্দেোপোধ্েোয়, মোশনও বরন্দেোপোধ্েোয়, যীনোথ ভোদুিী, অদ্বদ্বয মল্লবমণর্, মররল বু,
ুনী করঙ্গোপোধ্েোয় ।
শ্রছাটগল্পীঃ রবীন্দ্রনোথ ঞোকুর, লরৎঘন্দ্র ঘরটোপোধ্েোয়, যোরোলির বরন্দেোপোধ্েোয়,
শবভূ শযভূ র্ বরন্দেোপোধ্েোয়, মোশনও বরন্দেোপোধ্েোয়,বোইঘোেঁদ মুরঔোপোধ্েোয়, নোরোয়র্ করঙ্গোপোধ্েোয়,
পরশুরোম, ুরবোধ্ ক্রখো ।
পত্রপবত্রকাীঃ
ক) শদকদলণন ক্রথরও বঙ্গদলণন(শদকদলণন, মোঘোরদপণর্, ব্রোহ্মর্রবশধ্, াংবোদ
ক্রওৌমুশদ, মোঘোর ঘশন্দ্রওো, শবশবধ্োথণ াংগ্র, যত্ত্বরবোশধ্নী, াংবোদ
প্রভোওর,
ক্রোমপ্রওোল, বোমোরবোশধ্নী, বঙ্গদলণন ।)
খ) ভোরযী ক্রথরও ওৃ শর্ত্বো (ভোরযী, শযবোদী, োধ্নো, বুচ পত্র,
প্রবোী, ভোরযবণ, লশনবোররর শঘঠি, ওরল্লো, ওোশওম, প্রকশয
পশরঘয়, ওশবযো, ওৃ শর্ত্বো ।)

শ্রমমস্টার ২-C-4
বলমরানামীঃ িংস্কৃত াবমতযর ইবতা ও ইিংমরজ াবমতযর ইবতা
িংস্কৃত াবমতযর ইবতাীঃ ওোশদো, ভবভূ শয,লূদ্রও, বোর্ভট, চয়রদব ।
ইিংমরজ াবমতযর ইবতাীঃ শমল্টন,ক্রলক্সপীয়র,য়োটণয়োথণ, ক্রওোশরচ,
ওীঝ,
ক্রলী, বোর্ণোটণ ল, শটরওন্প,
এশয়ঝ ।

GE-2
Choose from pool of Gereric Elective

শ্রক্রবডটীঃ ২ পূনিমানীঃ ৬০

AECC-2
বলমরানামীঃ English/MILs
শ্রমমস্টার- ৩
শ্রমমস্টার ৩-C-5

শ্রক্রবডটীঃ ৬ পূনিমানীঃ ৬০

বলমরানামীঃ মঙ্গকাবয ও চবরত াবতয
শ্রক্রবডটীঃ৬ পূনিমানীঃ ৬০
১) মনোমঙ্গঃ ক্রওযওোদো ক্রক্ষমোনন্দ ।
২) ঘন্ডীমঙ্গ(আরঔটিও ঔন্ড)ঃঃ মুকুন্দ ঘেবযী ।
৩) চঘযনেভোকবয(আশদীো)ঃঃ বৃন্দোবন দো ।

শ্রমমস্টার ৩-C-6
বলমরানামীঃ ছন্দ ও অিংকার
ছন্দীঃ
ওোবৃর্ত্,

শ্রক্রবডটীঃ ৬ পূনিমানীঃ ৬০

ক) বোাংো ঙরন্দর উদ্ভব  েমশবওোল, বোাংো ঙরন্দর শত্রধ্োরোর পশরঘয়ঃদবৃর্ত্,
শমশ্রবৃর্ত্, বোাংো ওোরবে াংস্কৃ য ঙরন্দর বেবোর, বোাংো ঙন্দ ঘঘণোয়—

মধ্ুূদন দর্ত্,
রবীন্দ্রনোথ ঞোকুর, রযেন্দ্রনোথ দর্ত্, ক্রমোশযো মচুমদোর, প্ররবোধ্ঘন্দ্র
ক্রন,
অমূেধ্ন মুরঔোপোধ্েোয় ।
খ) অক্ষর, দ, মোত্রো, পবণ, পাংশক্ত, ক্রঙদ- যশয  ঙন্দশশপ শনর্ণয় ।
অিংকারীঃ

ক) অনুপ্রো, যমও, বরেোশক্ত, উপমো, রূপও, উৎরপ্রক্ষো, শনশ্চয়, অপহ্নশয,
অশযলরয়োশক্ত, মোরোশক্ত, বেোচস্তুশয, শবররোধ্োবো, অথণোন্তরনেো, বেোশযররও,
ভ্রোশন্তমোন, শনদলণনো ।

খ) অাংওোর পশরঘয়  শননণয় ।
গ) অাংওোররর নন্দনযত্ত্ব ।
শ্রমমস্টার ৩-C-7
বলমরানামীঃ উবনল লতমকর ওোবে
শ্রক্রড টীঃ ৬ পূর্িমানীঃ ৬০
১) বীরোঙ্গনোঃমধ্ুূদন দর্ত্ ।
২) আরো  ঙোয়ো ঃঃ ওোশমনী রোয় ।
৩) এোঃ অক্ষয় বিো ।
৪) ক্রোনোরযরীঃ রবীন্দ্রনোথ ঞোকুর ।
শ্রক্রবডটীঃ ৬ পূর্িমানীঃ ৬০

GE-3
Choose from pool of Gereric Electives
SEC-2
বলমরানামীঃ বািংা বযাকরমনর মূূত্র
শ্রক্রবডটীঃ ২ পূর্িমানীঃ ৬০

ক) বািংা বযাকরন চচিার ইবতাীঃ (েোরট,উইশয়োম ক্রওশর, মরনোএ, রোমরমোন রোয়,
ঈশ্বরঘন্দ্র শবদেোোকর, রবীন্দ্রনোথ ঞোকুর, ুনীশযকুমোর ঘরটোপোধ্েোয় )।
খ) বোাংো বোওে পশরঘয়  ক্রশ্রনীশবভোক

ঃঃ

উপকণ, অনুকণ, শঙ্গ, বঘন, পদ, শবরলে,

শবরলন,ধ্োযু রূপ, পদ পশরঘয়, বণনোম, শেয়ো ।
গ) লরব্দর বুেৎপশর্ত্ শনর্ণয় ।

ঘ) করদের রূপোন্তর (োধ্ু ক্রথরও ঘশয এবাং ঘশয ক্রথরও োধ্ু) ।

শ্রমমস্টার -৪
শ্রমমস্টার ৪-C-8
বলমরানামীঃ উবনল লতমকর নাটক
শ্রক্রবডটীঃ ৬
পূর্িমানীঃ ৬০
১) রঙ্গমরঞ্চর ইশযোঃ (ক্ররবক্রটফ, ওওোযোয় শবরদলী রঙ্গোয়, ক্রলৌশঔন শথরয়ঝোর,
নেোলনো শথরয়ঝোর, ক্রবঙ্গ শথরয়ঝোর, নোঝেশনয়ন্ত্রন শব ।)
২) এরওই ওী বর ভেযোঃ মধ্ুূদন দর্ত্ ।
৩) নীদপণর্ঃ দীনবন্ধু শমত্র ।

৪) চনোঃ শকশরলঘন্দ্র ক্রখো ।
শ্রমমস্টার ৪-C-9
বলমরানামীঃ ববল লতমকর নাটক
শ্রক্রবডটীঃ ৬
পূর্িমানীঃ ৬০
১) রঙ্গমরঞ্চর ইশযোঃ ক্লোশও শথরয়ঝোর, নোঝেমশন্দর, শলশলর ভোদুশি, কননোঝেনবনোঝে,
বহুরূপী, শপ.এ.টি-এ.টি.শচ, নোন্দীওোর ।
২) োচোোনঃ শদ্বরচন্দ্রো রোয় ।
৩) ররথর রশলঃ রবীন্দ্রনোথ ঞোকুর ।
৪) নবোন্নঃ শবচন ভটোঘোযণ ।
শ্রমমস্টার ৪-C-10
বলমরানামীঃ উবনল ও ববল লতমকর উপনযা
ক)
খ)
গ)
ঘ)

শ্রক্রবডটীঃ ৬ পূর্িমানীঃ ৬০

ওপোকুন্ডোঃ বশিমঘন্দ্র ঘরটোপোধ্েোয় ।
পল্লীমোচঃ লরৎঘন্দ্র ঘরটোপোধ্েোয় ।
ওশবঃ যোরোলির বরন্দেোপোধ্েোয় ।
আরর্েওঃ শবভূ শযভূ র্ বরন্দেোপোধ্েোয় ।

GE-4
Choose from pool of Gereric Electives
SEC-2
বলমরানামীঃ বযবাবরক বািংা চচিা
শ্রক্রবডটীঃ ২ পূর্িমানীঃ ৬০
ক) োশযে, াংস্কৃ শয  মোচ শবয়ও প্রবন্ধ রঘনো ।
খ) ওোশনীর নোঝেরূপোন্তর, ওোবেরৌন্দযণ ।
গ) প্রশযরবদন রঘনো, পত্র রঘনো ।
ঘ) প্রুফ াংরলোধ্ন, শবজ্ঞোপন রঘনো ।

শ্রমমস্টার-৫

শ্রক্রবডটীঃ ৬ পূর্িমানীঃ ৬০

শ্রমমস্টার ৫-C-11
বলমরানামীঃ উবনল ও ববল লতমকর কববতা

শ্রক্রবডটীঃ ৬ পূর্িমানীঃ ৬০

মধ্ুূদন দর্ত্ঃ ওরপোযোক্ষ নদ, বঙ্গভোো ।
শকশরন্দ্র ক্রমোশনী দোীঃ ক্রঘোর, পূবণ ঙোয়ো ।
জ্জোবযী বুঃ বুদ্ধরদব (প্রদীপ,১৩০৪),অযৃ শপ্ত (প্রদীপ,১৩০৫) ।
চীবনোনন্দ দোলঃ আঝবঙর আরকর এওশদন, ক্রবোধ্ ।
নচরু ইোমঃ শবরদ্রোী, আমোর চওশফয়য ।
ক্রমোশযো মচুমদোরঃ পোন্থ, ক্রমোমুদকর ।
বুদ্ধরদব বুঃ পোণ্ডশশপ, বন্দীর বন্দনো ।
ুভো মুরঔোপোধ্েোয়ঃ ফু  ফু ঝু ও নো ফু ঝু ও, পদোশযও ।
লোমুর রমোনঃ আমোর দুশঔনী বনণমোো, ক্রযোমোরও পোয়োর চনে ক্র স্বোধ্ীনযো ।
শ্রমমস্টার ৫-C-12
বলমরানামীঃ ববল লতমকর দ্ুই অমধ্ি র উপনযা
শ্রক্রবডটীঃ ৬ পূর্িমানীঃ ৬০
১) ঘোর অধ্েোয়ঃ রবীন্দ্রনোথ ঞোকুর ।
২) পদ্মোনদীর মোছীঃ মোশনও বরন্দেোপোধ্েোয় ।
৩) অমৃযকুরম্ভর ন্ধোরনঃ মররল বু (ওোকূঝ)।
৪) োচোর ঘু রোশলর মোঃ মোরশ্বযো ক্রদবী ।
DSE-1
বলমরানামীঃ উবনল ও ববল লতমকর বনবি াবচত প্রবন্ধ

শ্রক্রবডটীঃ ৬ পূর্িমানীঃ ৬০

বশিমঘন্দ্র ঘরটোপোধ্েোয়ঃ শবদেোপশয চয়রদব, বোবু, বোহুব বি নো বোওেব বি ।
রবীন্দ্রনোথ ঞোকুরঃ শলক্ষোর শমন, ক্রমখদূয, রোচশাং ।

স্বোমী শবরবওোনন্দঃ বোঙ্গোো ভোো, ওৃ ষ্ণ  যোেঁোর শলক্ষো ।
প্রমথ ক্রঘৌধ্ুরীঃ রোয়রযর ওথো, বযণ মোন বঙ্গোশযে।
ুনীশযকুমোর ঘরঝেোপোধ্েোয়ঃ চোশয াংস্কৃ শয  োশযে ।
চকদীল ঘন্দ্র বুঃ শবজ্ঞোরন োশযে ।
বুদ্ধরদব বুঃ রবীন্দ্রনোথ  উর্ত্রোধ্ও, রোমোয়র্ ।
ক্রকোপো োদোরঃ পল্লী শলরের ধ্বাং, বোগোশ াংস্কৃ শযর রূপ ।
অন্নদোলির রোয়ঃ ওশব

গুরু ক্রকেরঝ, শলক্ষোর াংওঝ, অন্তঃরৌন্দযণ ।

শবনয় ক্রখোঃ াংস্কৃ শযর োমোশচও দূরত্ব ।
যোশমনী রোয়ঃ পঝু য়ো শলে ।

DSE-2

বলমরানামীঃ (বনবি াবচত)বািংা শ্রছাটগল্প /তারালঙ্কর ও মাবনক বমন্দযাপাধ্যায় বনবি াবচত ।

শ্রক্রবডটীঃ ৬ পূর্িমানীঃ ৫০
ক) যোরোলির বরন্দেোপোধ্েোয়ঃ ওোোপোোি, টোইশন, নো, রোয়বোশি, রোইওম, যোরর খর ।
খ) মোশনও বরন্দেোপোধ্েোয়ঃ অযী মোমী,

োরোরর্র নোয চোমোই ।

প্রোদ্বকশযোশও, শলেী, দুঃলোনীয়, কুষ্ঠ ক্ররোকীর বউ,

শ্রমমস্টার – ৬
শ্রমমস্টার ৬ -C-13
বলমরানামীঃ বনবি াবচত বািংা শ্রছাটগল্প

শ্রক্রবডটীঃ ৬ পূর্িমানীঃ ৬০

১) রবীন্দ্রনোথ ঞোকুরঃ ক্রমখ  ক্ররৌদ্র, অশযশথ, লোশি, স্ত্রীরপত্র ।
২) প্রভোয মুরঔোপোধ্েোয়ঃ ক্রদবী, রমশয়র রশওযো ।

৩) ক্রপ্ররমন্দ্র শমত্রঃ শুধ্ু ক্রওরোর্ী,ক্রযরনোরপোযো আশবস্কোর ।

৪) শবভু শযভূ নর্ বরন্দেোপোধ্েোয়ঃ পুেঁইমোঘো, ক্রমৌশরফু  ।
৫) বোইঘোেঁদ মুরঔোপোধ্েোয়ঃ শনমকোঙ, ক্রঙোঝরোও, অচোরন্ত
৬) নররন্দ্রনোথ শমত্রঃ র, এও ক্রপো দুধ্, কুপী বরফ ।

।

৭) আলোপূর্ণো ক্রদবীঃ শঙন্নমিো, ইজ্জয, শিরশঘত্র ।

৮) মররল বুঃ আদোব, পোশি ।
৯) দীরপন্দ্রনোথ বরন্দেোপোধ্েোয়ঃ চঝোয়ু, স্বয়ম্বর ভো ।
১০) ক্রদরবল রোয়ঃ আশহ্নওকশয  মোছঔোরনর দরচো, ওওোযো  ক্রকোপো ।
শ্রমমস্টার ৬-C-14
বলমরানামীঃ াবতযতত্ত্ব
শ্রক্রবডটীঃ ৬ পূর্িমানীঃ ৬০
াবতযতত্ত্বীঃ োশযে, োশরযের উরিেলে, অাংওোরবোদ, ধ্বশনবোদ, রবোদ,শঘযেবোদ,
শঘত্রওোবে, বরেোশক্তবোদ ।
কথাাবমতযর রূপমভদ্ীঃ উপনেোরর াংজ্ঞো  চবশলষ্ট্ে, ক্ররোমোন্প, ঐশযোশও উপনেো, োমোশচও
উপনেো, রোচদ্বনশযও উপনেো, আঞ্চশও উপনেো, ক্রঘযনোপ্রবোমূও উপনেো, মনিোশত্ত্বও উপনেো,
মোওোশবেও উপনেো, আত্মচীবনীমূও উপনেো, ক্রঙোঝকক্রের াংজ্ঞো  চবশলষ্ট্ে, ক্রঙোঝকরের ক্রশ্রর্ীশবভোক ।

কাবযাবমতযর রূপমভদ্ীঃ কীশযওোবে, মোওোবে, রনঝ, আঔেোনওোবে, ক্লোশশচম, শরয়োশচম,
ুরশরয়োশচম, টোটোইচম, শওউশবচম, ।
প্রবন্ধ ও মামাচনা াবমতযর রূপমভদ্ীঃ প্রবক্রন্ধর াংজ্ঞো  স্বরূপ, আত্মচীবনী, ভ্রমন োশযে,
পত্র োশযে, রমেরঘনো, মোরোঘনোর শবশভন্ন রীশয(ঐশযোশও, যু নোমূও, চীবনীশভশর্ত্ও)
নাটয াবমতযর রূপমভদ্ীঃ ওরমশট, ট্রোরচশট(ওেোথোরশ, ত্রয়ী ঐওে), ক্রমরোড্রোমো, োমোশচও
নোঝও, ক্রপৌরোশনও নোঝও, ঐশযোশও নোঝও, রূপও-োাংরওশযও নোঝও, প্রন, এওোি নোঝও, অেোবোটণ,
কীশযনোঝে ।
DSE-3
বলমরানামীঃ পত্রাবতয ও আত্মজ বন
শ্রক্রবডটীঃ ৬ পূর্িমানীঃ ৬০
১) রবীন্দ্রনোক্রথর শঙন্নপত্রোবীঃ ( শনবণোশঘযঃ পত্র- ৪ (১৫-৮-১২৯৬), পত্র-৬ (১৬১০-১২৯৬), পত্র-১১ (০৭-১০-১২৯৭), পত্র-১৩ (১২-১০-১২৯৭), পত্র-১৬ (২৭-১০-১২৯৭),পত্র২৩ (১০-০৩-১২৯৮), পত্র-৪১ (২৬-১২-১২৯৮), পত্র-৫৫ (১৫-০৬-১২৯৯), পত্র-৬২ (২৬০৩-১২৯৯), পত্র-৭৪ (২৫-০৮-১২৯৯), পত্র-১০৭ (৩০-০৩-১৩০০), পত্র-১২৩ (১৪-০৩১৩০১) ।

২) শবরবওোনরন্দর পত্রোবীঃ (শনবণোশঘযঃ পত্র-১৩ (১৭-০৮-১৮৮৯), পত্র-২৫ (৩০-০১১৮৯০), পত্র-৪৯ (০৬-০৭-১৮৯০), পত্র-৬৭ (১০-০৭-১৮৯৩), পত্র-৭১ (০২-১০-১৮৯৩),
পত্র-৭৯ (০৩-০৩-১৮৯৪), পত্র-৩০৪ (১৭-০৯-১৮৯৬), পত্র-৫০৬ (২৮-০৮-১৯০০) ।

৩) রোচনোরোয়র্ বুর আত্মঘশরয ।
৪) শলবনোথ লোস্ত্রীর আত্মঘশরয ।
DSE-4
বলমরানামীঃ শ্রাকিংস্কৃ বত ও শ্রাকাবতয
শ্রক্রবডতীঃ ৬ পূর্িমানীঃ ৬০
১) াংস্কৃ শয, ক্রোওাংস্কৃ শয, অশভচোয াংস্কৃ শযর াংজ্ঞো স্বরূপ; ক্রোওোশযে,ক্রমৌশঔও
োশরযের াংজ্ঞো স্বরূপ,
২) ক্রোওোশরযের পশরঘয়ঃ
ক) ঙিোঃ কঞন  শবয় চবশঘত্র ।
খ) প্রবোদঃ াংজ্ঞো  চবশলষ্ট্ে, প্রবোরদ মোচশঘত্র ।
গ) ধ্োেঁধ্োঃ াংজ্ঞো, চবশলষ্ট্ে, পশরঘয় ।
ঘ) কীশযওোঃ াংজ্ঞো, চবশলষ্ট্ে, পশরঘয় ।
ঙ) ক্রোওশলে পশরঘয়ঃ (ঘোরু শলে  ওোরুশলে)ক্রটোওরো, দোরু,
নওলী, পঝু য়ো ।
চ) ক্রোওওথো , ক্রোওভোো ।
ছ) ক্রোওাংকীযঃ োশরকোন, ভোটিয়োশ, ওশবকোন, কম্ভীরো, ক্রবোোন,
আওোপ, ঔর্,
ক্রঘোর-ঘু ন্নী, ক্রমরঙশন, ভোয়োইয়ো, ছু মুর, ভোদু, ঝু ু, ক্রখেঁঝু কোন,
বনশবশব, কোচন
কোন, পোেঁঘোী ।
জ) ক্রোওনোঝেঃ পোরফশমণাং আঝণ, নন পোরফশমণাং আঝণ ।
ঝ) চোদুশবদেো, মোনেো, ক্রঝোরঝম, ঝেোবু ।
ঞ) বোাংো ক্রোওাংস্কৃ শয ঘঘণোর ইশযো ।
৩) ক্রোওনৃরযের পশরঘয়, ভোরযীয় ক্রোওনৃরযের াংশক্ষপ্ত পশরঘয় ।
৪) ক্রক্ষত্রমীক্ষো  প্রওে শনমণোর্ (আবশলেও)।
-------------------------------------------

উর্ত্রবঙ্গ শবশ্বশবদেোয়
রোচো রোমরমোনপুর
আবশলেও বোাংো (MIL)
১) শনবণোশঘয ওশবযো :

ও) বুরচর অশভযোন (রবীন্দ্রনোথ ঞোকুর) ।
ঔ) আমোর চওশফয়য (ওোচী নচরু ইোম) ।
ক) বোবররর প্রোথণনো (লঙ্খ ক্রখো) ।

২) শনবণোশঘয প্রবন্ধ :

ও) ভোরযঘন্দ্র (প্রমথ ক্রঘৌধ্ুরী) ।
ঔ) লকুন্তো (রবীন্দ্রনোথ ঞোকুর) ।
ক) চবজ্ঞোশনও বুশদ্ধ (রোচরলঔর বু) ।

৩) শনবণোশঘয কে :

ও) ক্রদনোপোনো (রবীন্দ্রনোথ ঞোকুর) ।
ঔ) ক্রদ্রৌপশদ (মোরশ্বযো ক্রদবী) ।
ক) আদোব (মররল বু) ।

৪)
ও) াংোপ শঔন ।
ঔ) প্রবন্ধ রঘনো ।
ক) নোঝেরূপ ।
খ) ওোবেরৌন্দযণ ।
গ) প্রশযরবদন ।
ঘ) পত্র শঔন ।
ঙ) ভোবম্প্রোরন ।
চ) াংশক্ষপ্তোর ।
ছ) ভোর্ প্রস্তুশয ।
জ) োক্ষোৎওোর ।
ঝ) আমন্ত্রর্ পত্র ।
ঞ) শবজ্ঞশপ্ত ।
ট) আন্তচণোশযও ধ্বশন বর্ণমোো ।

উর্ত্রবঙ্গ শবশ্বশবদেোয়
রোচো রোমরমোনপুর
আবশলেও বোাংো(LCC)
১)
২)
৩)
৪)
৫)
৬)

ভোবম্প্রোরর্ ।
াংশক্ষপ্তোর ।
ভোর্ প্রস্তুশয ।
োক্ষোৎওোর ।
আমন্ত্রর্ পত্র ।
শবজ্ঞশপ্ত ।

৭) প্রবন্ধ রঘনো ।
৮) নোঝেরূপ ।
৯) ওোবেরৌন্দযণ ।
১০) পত্রশঔন ।
১১) াংোপ শঔন ।
১২) প্রশযরবদন ।
১৩) আন্তচণোশযও ধ্বশন বনণমোো (IPA)

