
Programme Outcomes (Bengali) 

সাম্মানিক স্নাতক (Honours Bengali) 

সসমেস্টার – ১ 

AHBNG-101C-1: বাাংলা সানিমতের ঐনতিে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর প্রাচীন মধ্যযুরের বাাংলা সাহিরযযর 

সরে আধ্ুহনক যুরের বাাংলা সাহিরযযর ধ্ারাবাহিকযা লক্ষ্য করর 

সম্পকক ও পার্ ককয হবষরে অবহিয িরব। সসইসরে এইপরত্রর গ্রন্থগুহল 

পাঠ করর বাাংলার সাহিহযযক সাাংসৃ্কহযক সামাজিক রািননহযক 

ধ্ম কননহযক অর্ কননহযক হবষে সম্পরকক একটি সম্পূর্ ক ধ্ারর্াে উপনীয 

িরয পাররব।  

AHBNG-102C-2: সাংসৃ্কত ও ইাংমরজি সানিমতের ইনতিাস, ছন্দ-

অলাংকার 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর সাংসৃ্কয ও ইাংররজি সাহিরযযর  সরে 

বাাংলা সাহিরযযর সম্পকক হনরূপর্ কররয পাররব। সসইসরে যারা ছন্দ-

অলাংকার হিরে সাহিহযযক রস উপলহির উপযুক্ত মননিীলযা লারে 

সক্ষ্ম িরব। 

AHBNG-103-GE-1: বাাংলা সানিমতের ইনতিাস 

 ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর বাাংলা সাহিরযযর িন্মলরের ইহযিাস 

সর্রক মধ্যযুে পয কন্ত যার হববযকরনর ধ্ারাবাহিকযারক সযমন বুঝরয 

সক্ষ্ম িরব সযমহন প্রাচীন ও মধ্যযুরের হকছু পাঠযবই সর্রক সমকালীন 

বাাংলার জ্ঞানচচকার উপাদান ও ধ্রর্ সম্পরকক ধ্ারর্া কররয পাররব। 

সসমেস্টার – ২ 

AHBNG - 201C-3: বাাংলা সানিমতের ইনতিাস (প্রাচীি ও েধ্েযুগ) 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর বাাংলা সাহিরযযর িন্মলরের ইহযিাস 

সর্রক মধ্যযুে পয কন্ত যার হববযকরনর ধ্ারাবাহিকযারক সযমন বুঝরয 

সক্ষ্ম িরব সযমহন প্রাচীন ও মধ্যযুরের হকছু পাঠযবই সর্রক সমকালীন 

বাাংলার জ্ঞানচচকার উপাদান ও ধ্রর্ সম্পরকক ধ্ারর্া কররয পাররব। 



AHBNG - 202C-4: বাাংলা সানিমতে অনতপ্রাকৃত ও কল্পনবজ্ঞাি 

সকজিক আখ্োি ও সগামেন্দা কানিনি 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর প্রাকৃয ও অহযপ্রাকৃয সম্পরকক সবারধ্ 

উপনীয িরব। সদয ককরিার উত্তীর্ ক সছরলরমরেরা অহযপ্রাকৃয আেযান, 

কল্পহবজ্ঞান সকজিক আেযান এবাং সোরেন্দা কাহিহনর মরধ্য সকবল 

পারঠর আনন্দ নে, যার মরধ্যও সাহিহযযক মননিীলযারক আহবষ্কার 

কররব। হবহেন্ন সাহিহযযরকর রচনা পাঠ করর যারদর মরধ্য যুজক্তরবাধ্ ও 

হবজ্ঞান সচযনার প্রসার ঘিরব।  

AHBNG – 203-GE-2: বাাংলা সানিমতের ইনতিাস (আধ্ুনিক যুগ) 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর আধ্ুহনক বাাংলা সাহিরযযর স্বাযন্ত্র্য 

সম্পরকক সযমন অবহিয িরব সযমহন বাাংলা সাহিরযযর প্রকািরীহয 

সম্পহককয হবোিনগুহলর হবষরেও জ্ঞান লাে কররব। সযমহন যারা 

আধ্ুহনক কারলর হবহেন্ন সাহিহযযক সম্পরককও হবস্তাহরযোরব িানরয 

পাররব।  

ACSHP–204A-ECC-2-MIL: বাাংলা সানিমতের সাধ্ারণ পনরচে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর বাাংলা সাহিরযযর হবষে ও বযাকরর্ 

সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্াে উপনীয িরয পাররব। যার মাধ্যরম 

যারা িানরয সক্ষ্ম িরব, সছারিােরল্পর উদ্ভব হবকাি এবাং প্রকাহিয 

হবষরের মরধ্য প্রহযফহলয সমকারলর সমাি ও ইহযিাস। যারা িানরয 

পাররব োরযীে আধ্যাজিক সচযনার আরলারক রবীিনারর্র উপলহির 

িেয। যার চূড়ান্ত বহিিঃপ্রকাি যাাঁর েীযাঞ্জলী কারবয। অনযহদরক 

বাাংলা ধ্বহন ও পদ সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর িরব। যার দ্বারা 

যারা শুদ্ধ বাাংলা সলো ও প্রকািরীহযর বযপারর স্বচ্ছ ধ্ারর্াে উপনীয 

িরয পাররব। 

সসমেস্টার – ৩ 

AHBNG - 301C-5: বাাংলা সাংসৃ্কনত চচচা 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর বাাংলার সাংসৃ্কহয ও সলাক ঐহযিয 

সম্পরকক সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয পাররব। বাঙাহলর সাংসৃ্কহয ও 

ঐহযরিযর কালপরম্পরাে হববযকরনর ধ্ারারক সযমন িানরয পাররব 



সযমহন সাংসৃ্কহয ও ঐহযরিযর মরধ্ই সয সযরকান িাহযর আহদস্তত্বা সয 

লুহকরে আরছ সস হবষরেও সবারধ্ উত্তীর্ ক িরব। 

AHBNG - 302C-6: বাাংলা সানিমতের ইনতিাস (আধ্ুনিক যগু) 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর আধ্ুহনক বাাংলা সাহিরযযর স্বাযন্ত্র্য 

সম্পরকক সযমন অবহিয িরব সযমহন বাাংলা সাহিরযযর প্রকািরীহয 

সম্পহককয হবোিনগুহলর হবষরেও জ্ঞান লাে কররব। সযমহন যারা 

আধ্ুহনক কারলর হবহেন্ন সাহিহযযক সম্পরককও হবস্তাহরযোরব িানরয 

পাররব।  

AHBNG - 303C-7: ভাষানবজ্ঞাি (বণ চিােূলক ভাষানবজ্ঞাি) 

 ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর বাাংলা ধ্বহন সম্পরকক হবস্তাহরয জ্ঞান 

লাে কররব। এছাড়া বাাংলা রূপযত্ত্ব ও িব্দোণ্ডার সম্পরকক যারদর 

ধ্ারর্া কযহর িরব।  

AHBNG – 304-GE-3: ভাষার ইনতিাস (ঐনতিানসক ভাষানবজ্ঞাি) 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর আয কোষার হবহেন্ন স্তর সম্পরকক 

অবহিয িরব। যারা িানরয পাররব হকোরব প্রাচীন োরযীে আয কোষা 

হববযকরনর মরধ্য হদরে মধ্য োরযীে আয কোষা িরে নবয োরযীে 

আয কোষাে রূপান্তহরয িরেরছ। এছাড়া বাাংলার হবহেন্ন উপোষা 

সম্পরককও যারা হবস্তাহরয জ্ঞান লাে কররব।     

AHBNG – 305-SEC-1: বেবিানরক বাাংলা ও অিুবাদচচচা 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর বাাংলা োষারক বযজক্তেয বা 

সামাজিকোরব বযবিার কররয হিেরব। শুদ্ধ বাাংলা বলা সলো 

বযবিাররর প্রবর্যা কযহর িরব। এমনহক মদু্ররর্র কারির সাধ্ারর্ হনেম 

কানুন হিরে সস বযজক্তেয বা বযবসাহেক প্ররোিরনও যারক বযবিাররর 

উপরযােী িরে উঠরব। আবার অনুবাদ চচকার মাধ্যরম সযমন 

অনযোষার িব্দ বা বাকযবন্ধরক বাাংলারয বযবিার বা হবপরীয সক্ষ্রত্র 

প্ররোে কররয হিেরব সযমহন অনযোষার রূপান্তহরয সাহিহযযক হবেে 

সম্পরকক িানরয আগ্রিী িরব। 

সসমেস্টার – ৪ 

AHBNG–401C- 8: বাাংলার সলাকঐনতিে ও সলাকসাংসৃ্কনত 



ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর বাাংলার সাংসৃ্কহয ও সলাক ঐহযিয 

সম্পরকক সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয পাররব। বাাংলার সলাকঐহযিয ও 

সলাকসাংসৃ্কহযক উপাদান হিরসরব চারুকলা সলাকোন সলাকসাহিযয ও 

করেকিন স্রষ্টা সম্পরকক িানরয পাররব।     

AHBNG–402C-9: উনিশ ও নবশ শতমকর কাবে ও িাটক 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর উহনি ও হবি িযরকর কাবয ও 

নািরকর স্বাযন্ত্র্য সযমন িানরয পাররব, সযমনই সমকালীন সমাি 

রািনীহয ধ্ম কনীহয অর্ কনীহয ইযযাহদ সম্পরকক একিা স্বচ্ছ ধ্ারর্ার 

অহধ্কারী িরয পাররব। 

AHBNG–403C-10: বাাংলা িীবিী সানিমতের ধ্ারা 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর হবহিষ্ট করেকিন বাঙাহল সাহিহযযক 

সম্পরকক অবহিয িরব। হবরিষয সসই সমস্ত মহনষীরা হনরিরদর ও 

সমকালীন সমাি সম্পরকক সয ধ্ারর্া সপাষর্ কররযন যাও ছাত্রছাত্রীরা 

িানরয পাররব। অনানয মহনষীরদর সম্পরকক িানরয যারদর আগ্রি 

কযহর িরব। 

AHBNG–404 GE–4: রবীি সানিতে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর রবীিনারর্র কহবযা – সছারিােল্প – 

উপনযাস – নািক সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয পাররব। 

পরবযীরয আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব রবীি সাহিযয পারঠর যৃষ্ণা 

অনুেব কররব।  

AHBNG – 405-SEC – 2: বাাংলা রচিা শজির নিপুণে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর বাাংলা োষারক বযজক্তেয বা 

সামাজিকোরব বযবিার কররয হিেরব। শুদ্ধ বাাংলা বলা সলো এবাং 

বযবিাররর প্রবর্যা কযহর িরব। বাস্তব িীবরন শুদ্ধ বাাংলা প্ররোরে 

সরচযন িরব। যা যার বযবিাহরক িীবনরক সমৃদ্ধ কররব। 

সসমেস্টার – ৫ 

AHBNG–501C-11: সানিতেতত্ত্ব 



ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর সাহিরযযর সম্পরকক যাজত্ত্বক ধ্ারর্া 

লাে কররব। প্রাচয ও পাশ্চারযযর সাহিরযযর যত্ত্বেয সাদৃিয ও 

কবসাদৃিয সম্পরককও যারদর ধ্ারর্া কযহর িরব। সসই সরে রবীিনারর্র 

সাহিযযযাহত্বক ধ্ারর্ার সরেও যারদর পহরচে ঘিরব। 

AHBNG–502C-12: উনিশ ও নবশ শতমকর কথাসানিতে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর উহনি ও হবি িযরকর করেকিন 

প্রেযায বাঙাহল কর্া সাহিহযযক এবাং যাাঁরদর উপনযাস ও সছারিােল্প 

সম্পরকক অবহিয িরব। যার সপ্রহক্ষ্রয যারা উপনযাস ও সছারিােরল্পর 

সাধ্ারর্ কবহিষ্টয এবাং যার েঠনেয ও কিলীেয হবষে সম্পরককও ধ্ারর্া 

লাে কররব। 

AHBNG–503 DSE-1: (সয সকান একটি) 

েধ্েযুমগর বাাংলা সানিতে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর প্রাচীন মধ্যযুরের বাাংলা সাহিরযযর 

সরে যারদর পহরহচহযরক হনহবড় করর যুলরব। সসইসরে এইপরত্রর 

গ্রন্থগুহল পাঠ করর বাাংলার সাহিহযযক সাাংসৃ্কহযক সামাজিক 

রািননহযক ধ্ম কননহযক অর্ কননহযক হবষে সম্পরকক একটি সম্পূর্ ক 

ধ্ারর্াে উপনীয িরয পাররব।  

রবীি-সানিতে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর রবীিনারর্র কহবযা – সছারিােল্প – 

উপনযাস – নািক সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয পাররব। 

পরবযীরয আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব রবীি সাহিযয পারঠর যৃষ্ণা 

অনুেব কররব।  

আধ্ুনিক কনবতা 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর আধ্ুহনক বাাংলা কহবযা সম্পরকক 

একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয পাররব। এছাড়া সমকালীন কহব 

কহবযা এবাং আধ্ুহনক িীবরনর সরে সম্পৃক্ত সবাহধ্রয উপনীয িবার 

মননিীলযা লারের উপরযােী িরে উঠরব। 

AHBNG–504 DSE–2 (সয সকাি একটট) 



কথাসানিতে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর আধ্ুহনক কারলর করেকিন হবহিষ্ট 

ঔপনযাহসরকর উপনযাস সম্পরকক ধ্ারর্া লাে কররব। যা সকবল 

উপনযাস সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্াই কযহর কররবনা, পরবযীরয যা 

যারদর আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব কর্াসাহিযয পারঠর যৃষ্ণা 

অনুেব করারব। 

িাটেসানিতে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর আধ্ুহনক কারলর করেকিন হবহিষ্ট 

নািযকাররর নািক সম্পরকক ধ্ারর্া লাে কররব। যা সকবল নািক 

সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্াই কযহর কররবনা, পরবযীরয যা যারদর 

আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব নািযসাহিযয পারঠর যৃষ্ণা অনুেব 

করারব। 

সসমেস্টার – ৬ 

AHBNG–601C-13: উনিশ ও নবশ শতমকর প্রবন্ধ ও পত্র সানিতে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর উহনি ও হবি িযরকর করেকিন 

প্রবন্ধ রচনাকার ও পত্র সাহিযযকাররর রচনার সরে পহরহচয িরব। 

সাহিযয িাোর এই হবহিষ্ট ধ্ারা সম্পরকক জ্ঞান লাে কররব। বাাংলা 

সাহিরযযর এই হবরিষ দুই সাহিযয িাোর বযপারর যারদর আগ্রি কযহর 

িরব। 

AHBNG–602C-14: সাম্প্রনতক বাাংলা সানিতে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর সাম্প্রহযক বাাংলা সাহিযয সম্পরকক 

একিা স্বচ্ছ ধ্ারর্াে উপনীয িরয পাররব। সাম্প্রহযক কারলর কহবযা 

সছািেল্প উপনযাস নািক প্রেৃহযরয বাাংলা সাহিরযযর প্রবাি পর্রক 

যারা সকবল প্রযযক্ষ্ কররব না, প্রযযক্ষ্ কররব বাঙাহল সচযনার 

সমকালীন মানস প্রবািরকও।  

AHBNG–603 DSE–3 (সয সকাি একটট – সসমেস্টার- ৫ -এর DSE-

1 এর নিব চানচত নবমশষ পত্র) 

েধ্েযুমগর বাাংলা সানিতে 



ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর প্রাচীন মধ্যযুরের বাাংলা সাহিরযযর 

সরে যারদর পহরহচহযরক হনহবড় করর যুলরব। সসইসরে এইপরত্রর 

গ্রন্থগুহল পাঠ করর বাাংলার সাহিহযযক সাাংসৃ্কহযক সামাজিক 

রািননহযক ধ্ম কননহযক অর্ কননহযক হবষে সম্পরকক একটি সম্পূর্ ক 

ধ্ারর্াে উপনীয িরয পাররব।  

রবীি সানিতে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর রবীিনারর্র কহবযা – সছারিােল্প – 

উপনযাস – নািক সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয পাররব। 

পরবযীরয আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব রবীি সাহিযয পারঠর যৃষ্ণা 

অনুেব কররব।  

আধ্ুনিক কনবতা 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর আধ্ুহনক বাাংলা কহবযা সম্পরকক 

একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয পাররব। এছাড়া সমকালীন কহব 

কহবযা এবাং আধ্ুহনক িীবরনর সরে সম্পৃক্ত সবাহধ্রয উপনীয িবার 

মননিীলযা লারের উপরযােী িরে উঠরব। 

AHBNG–604-DSE–4 (সয সকাি একটট – সসমেস্টার- ৫ -এর DSE-

2 এর নিব চানচত নবমশষ পত্র) 

কথাসানিতে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর আধ্ুহনক কারলর করেকিন হবহিষ্ট 

ঔপনযাহসরকর উপনযাস সম্পরকক ধ্ারর্া লাে কররব। যা সকবল 

উপনযাস সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্াই কযহর কররবনা, পরবযীরয যা 

যারদর আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব কর্াসাহিযয পারঠর যৃষ্ণা 

অনুেব করারব। 

িাটেসানিতে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর আধ্ুহনক কারলর করেকিন হবহিষ্ট 

নািযকাররর নািক সম্পরকক ধ্ারর্া লাে কররব। যা সকবল নািক 

সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্াই কযহর কররবনা, পরবযীরয যা যারদর 

আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব নািযসাহিযয পারঠর যৃষ্ণা অনুেব 

করারব। 



 

স্নাতক বাাংলা (Programe Bengali) 

সসমেস্টার – ১ 

APBNG-101C-1A: বাাংলা সানিমতের ইনতিাস (প্রাচীি ও েধ্েযুগ) 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর বাাংলা সাহিরযযর িন্মলরের ইহযিাস 

সর্রক মধ্যযুে পয কন্ত যার হববযকরনর ধ্ারাবাহিকযারক সযমন বুঝরয 

সক্ষ্ম িরব সযমহন প্রাচীন ও মধ্যযুরের হকছু পাঠযবই সর্রক সমকালীন 

বাাংলার জ্ঞানচচকার উপাদান ও ধ্রর্ সম্পরকক ধ্ারর্া কররয পাররব। 

AP102C-2A: বাাংলা সানিমতের ইনতিাস (প্রাচীি ও েধ্েযুগ) 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর বাাংলা সাহিরযযর িন্মলরের ইহযিাস 

সর্রক মধ্যযুে পয কন্ত যার হববযকরনর ধ্ারাবাহিকযারক সযমন বুঝরয 

সক্ষ্ম িরব সযমহন প্রাচীন ও মধ্যযুরের হকছু পাঠযবই সর্রক সমকালীন 

বাাংলার জ্ঞানচচকার উপাদান ও ধ্রর্ সম্পরকক ধ্ারর্া কররয পাররব। 

AP103C-MIL-1: উনিশ শতমকর বাাংলা সানিমতের সাধ্ারণ 

পনরচে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর উহনি িযক সর্রক বাাংলা সাহিরযযর 

মধ্যযুে আধ্ুহনক যুরে পদাপ করর্র লক্ষ্র্ কবহিষ্টয ও উপকররর্র সরে 

সযমন পহরহচয িরব সযমহন আধ্ুহনক যুরের স্বাযন্ত্র্য সম্পরককও সরচযন 

িরব। আধ্ুহনক যুরের নযুন মননধ্রম কর প্রকািক েদয, কহবযা, নািক 

এবাং উপনযাস সম্পরকক হবস্তাহরয জ্ঞানলাে কররব। 

সসমেস্টার – ২ 

APBNG- 201C-1 B: বাাংলা সানিমতের ইনতিাস (আধ্ুনিক যগু) 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর আধ্ুহনক বাাংলা সাহিরযযর স্বাযন্ত্র্য 

সম্পরকক সযমন অবহিয িরব সযমহন বাাংলা সাহিরযযর প্রকািরীহয 

সম্পহককয হবোিনগুহলর হবষরেও জ্ঞান লাে কররব। সযমহন যারা 

আধ্ুহনক কারলর হবহেন্ন সাহিহযযক সম্পরককও হবস্তাহরযোরব িানরয 

পাররব।  

AP202-2B: বাাংলা সানিমতের ইনতিাস (আধ্ুনিক যুগ) 



ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর আধ্ুহনক বাাংলা সাহিরযযর স্বাযন্ত্র্য 

সম্পরকক সযমন অবহিয িরব সযমহন বাাংলা সাহিরযযর প্রকািরীহয 

সম্পহককয হবোিনগুহলর হবষরেও জ্ঞান লাে কররব। সযমহন যারা 

আধ্ুহনক কারলর হবহেন্ন সাহিহযযক সম্পরককও হবস্তাহরযোরব িানরয 

পাররব।  

ACS204A-ECC-2: বাাংলা সানিমতের সাধ্ারণ পনরচে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর বাাংলা সাহিরযযর হবষে ও বযাকরর্ 

সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্াে উপনীয িরয পাররব। যার মাধ্যরম 

যারা িানরয সক্ষ্ম িরব, সছারিােরল্পর উদ্ভব হবকাি এবাং প্রকাহিয 

হবষরের মরধ্য প্রহযফহলয সমকারলর সমাি ও ইহযিাস। যারা িানরয 

পাররব োরযীে আধ্যাজিক সচযনার আরলারক রবীিনারর্র উপলহির 

িেয। যার চূড়ান্ত বহিিঃপ্রকাি যাাঁর েীযাঞ্জলী কারবয। অনযহদরক 

বাাংলা ধ্বহন ও পদ সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর িরব। যার দ্বারা 

যারা শুদ্ধ বাাংলা সলো ও প্রকািরীহযর বযপারর স্বচ্ছ ধ্ারর্াে উপনীয 

িরয পাররব। 

সসমেস্টার – ৩ 

APBNG – 301C-1C: ভাষার ইনতিাস (ঐনতিানসক ভাষানবজ্ঞাি) 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর আয কোষার হবহেন্ন স্তর সম্পরকক 

অবহিয িরব। যারা িানরয পাররব হকোরব প্রাচীন োরযীে আয কোষা 

হববযকরনর মরধ্য হদরে মধ্য োরযীে আয কোষা িরে নবয োরযীে 

আয কোষাে রূপান্তহরয িরেরছ। এছাড়া বাাংলার হবহেন্ন উপোষা 

সম্পরককও যারা হবস্তাহরয জ্ঞান লাে কররব।     

AP-302C-2C: ভাষার ইনতিাস (ঐনতিানসক ভাষানবজ্ঞাি) 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর আয কোষার হবহেন্ন স্তর সম্পরকক 

অবহিয িরব। যারা িানরয পাররব হকোরব প্রাচীন োরযীে আয কোষা 

হববযকরনর মরধ্য হদরে মধ্য োরযীে আয কোষা িরে নবয োরযীে 

আয কোষাে রূপান্তহরয িরেরছ। এছাড়া বাাংলার হবহেন্ন উপোষা 

সম্পরককও যারা হবস্তাহরয জ্ঞান লাে কররব।     

APBNG-303C-MIL-2:  সাংসৃ্কত ও ইাংমরজি সানিমতের ইনতিাস, 

ছন্দ-অলাংকার 



ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর সাংসৃ্কয ও ইাংররজি সাহিরযযর সরে 

বাাংলা সাহিরযযর সম্পকক হনরূপর্ কররয পাররব। সসইসরে যারা ছন্দ-

অলাংকার হিরে সাহিহযযক রস উপলহির উপযুক্ত মননিীলযা লারে 

সক্ষ্ম িরব। 

APBNG-304C-SEC-1:  বাাংলা বোকরণ 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর বাাংলা োষার বযাকররর্র সাধ্ারর্ 

জ্ঞান লাে কররব। এই পরব ক যারা ধ্বহন, বাকযন্ত্র্, িব্দার্ কযত্ত্ব, 

িব্দোণ্ডার এবাং বাাংলা বাকযযত্ত্ব সম্পরকক ধ্ারর্া কযহর কররয পাররব। 

যার দ্বারা যারা বাাংলাোষা শুদ্ধোরব হলেরয পড়রয ও বযবিার কররয 

হিেরব। এরয যারদর মাযৃোষার প্রহয আগ্রি ও আরবে কযহর িরব। 

   সসমেস্টার – ৪ 

APBNG-401C-1D: রবীি সানিতে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর রবীিনারর্র কহবযা – সছারিােল্প – 

উপনযাস – নািক সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয পাররব। 

পরবযীরয আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব রবীি সাহিযয পারঠর যৃষ্ণা 

অনুেব কররব।  

AP-402C-2D: রবীি সানিতে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর রবীিনারর্র কহবযা – সছারিােল্প – 

উপনযাস – নািক সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয পাররব। 

পরবযীরয আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব রবীি সাহিযয পারঠর যৃষ্ণা 

অনুেব কররব।  

APBNG-404-SEC-2: বেবিানরক বাাংলা ও অিুবাদ চচচা 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর বাাংলা োষারক বযজক্তেয বা 

সামাজিকোরব বযবিার কররয হিেরব। শুদ্ধ বাাংলা বলা সলো এবাং 

বযবিাররর প্রবর্যা কযহর িরব। বাস্তব িীবরন শুদ্ধ বাাংলা প্ররোরে 

সরচযন িরব। যা যার বযবিাহরক িীবনরক সমৃদ্ধ কররব। 

সসমেস্টার – ৫  

APBNG-501-DSE-1: (সয সকাি একটট) 



েধ্েযুমগর বাাংলা সানিতে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর প্রাচীন মধ্যযুরের বাাংলা সাহিরযযর 

সরে যারদর পহরহচহযরক হনহবড় করর যুলরব। সসইসরে এইপরত্রর 

গ্রন্থগুহল পাঠ করর বাাংলার সাহিহযযক সাাংসৃ্কহযক সামাজিক 

রািননহযক ধ্ম কননহযক অর্ কননহযক হবষে সম্পরকক একটি সম্পূর্ ক 

ধ্ারর্াে উপনীয িরয পাররব।  

রবীি-সানিতে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর রবীিনারর্র কহবযা – সছারিােল্প – 

উপনযাস – নািক সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয পাররব। 

পরবযীরয আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব রবীি সাহিযয পারঠর যৃষ্ণা 

অনুেব কররব।  

আধ্ুনিক কনবতা 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর আধ্ুহনক বাাংলা কহবযা সম্পরকক 

একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয পাররব। এছাড়া সমকালীন কহব 

কহবযা এবাং আধ্ুহনক িীবরনর সরে সম্পৃক্ত সবাহধ্রয উপনীয িবার 

মননিীলযা লারের উপরযােী িরে উঠরব। 

িাটেসানিতে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর আধ্ুহনক কারলর করেকিন হবহিষ্ট 

নািযকাররর নািক সম্পরকক ধ্ারর্া লাে কররব। যা সকবল নািক 

সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্াই কযহর কররবনা, পরবযীরয যা যারদর 

আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব নািযসাহিযয পারঠর যৃষ্ণা অনুেব 

করারব। 

AP-502-2A: িাটেসানিতে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর আধ্ুহনক কারলর করেকিন হবহিষ্ট 

নািযকাররর নািক সম্পরকক ধ্ারর্া লাে কররব। যা সকবল নািক 

সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্াই কযহর কররবনা, পরবযীরয যা যারদর 

আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব নািযসাহিযয পারঠর যৃষ্ণা অনুেব 

করারব। 

APBNG-503-GE-1: আধ্ুনিক কনবতা 



ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর আধ্ুহনক বাাংলা কহবযা সম্পরকক 

একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয পাররব। এছাড়া সমকালীন কহব 

কহবযা এবাং আধ্ুহনক িীবরনর সরে সম্পৃক্ত সবাহধ্রয উপনীয িবার 

মননিীলযা লারের উপরযােী িরে উঠরব। 

APBNG-504-SEC-3: বাাংলা রচিা শজির নিপুণে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর বাাংলা োষারক বযজক্তেয বা 

সামাজিকোরব বযবিার কররয হিেরব। শুদ্ধ বাাংলা বলা সলো এবাং 

বযবিাররর প্রবর্যা কযহর িরব। বাস্তব িীবরন শুদ্ধ বাাংলা প্ররোরে 

সরচযন িরব। যা যার বযবিাহরক িীবনরক সমৃদ্ধ কররব। 

সসমেস্টার – ৬  

APBNG-601-DSE-2: (সয সকাি একটট সবমছ নিমত িমব– 

সসমেস্টার - ৫ -এর DSE-1 এর নিব চানচত নবমশষ পত্র) 

েধ্েযুমগর বাাংলা সানিতে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর প্রাচীন মধ্যযুরের বাাংলা সাহিরযযর 

সরে যারদর পহরহচহযরক হনহবড় করর যুলরব। সসইসরে এইপরত্রর 

গ্রন্থগুহল পাঠ করর বাাংলার সাহিহযযক সাাংসৃ্কহযক সামাজিক 

রািননহযক ধ্ম কননহযক অর্ কননহযক হবষে সম্পরকক একটি সম্পূর্ ক 

ধ্ারর্াে উপনীয িরয পাররব।  

রবীি সানিতে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর রবীিনারর্র কহবযা – সছারিােল্প – 

উপনযাস – নািক সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয পাররব। 

পরবযীরয আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব রবীি সাহিযয পারঠর যৃষ্ণা 

অনুেব কররব।  

কথাসানিতে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর আধ্ুহনক কারলর করেকিন হবহিষ্ট 

ঔপনযাহসরকর উপনযাস সম্পরকক ধ্ারর্া লাে কররব। যা সকবল 

উপনযাস সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্াই কযহর কররবনা, পরবযীরয যা 

যারদর আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব কর্াসাহিযয পারঠর যৃষ্ণা 

অনুেব করারব। 



িাটেসানিতে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর আধ্ুহনক কারলর করেকিন হবহিষ্ট 

নািযকাররর নািক সম্পরকক ধ্ারর্া লাে কররব। যা সকবল নািক 

সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্াই কযহর কররবনা, পরবযীরয যা যারদর 

আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব নািযসাহিযয পারঠর যৃষ্ণা অনুেব 

করারব। 

APBNG-602-DSE-2B: িাটেসানিতে 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর আধ্ুহনক কারলর করেকিন হবহিষ্ট 

নািযকাররর নািক সম্পরকক ধ্ারর্া লাে কররব। যা সকবল নািক 

সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্াই কযহর কররবনা, পরবযীরয যা যারদর 

আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব নািযসাহিযয পারঠর যৃষ্ণা অনুেব 

করারব। 

APBNG-604-SEC-4: নবজ্ঞাপমির ভাষা ও চলজিমত্রর ভাষা 

ছাত্রছাত্রীরা এই পত্রটি পাঠ করর হনরির বযবিাহরক িীবরন োষার 

িজক্ত ও যার বযবিাররর সসৌন্দয ক সম্বরন্ধ সকবল জ্ঞানলাে কররবনা, 

োষার অপহরহময িজক্তর সরে পহরহচয িরব। আন্তহরক আরবে 

সমৌহলকযারক উদ্দীপ্ত কররয সরচষ্ট িরব। যা যার সৃটষ্টিীল অনুেূহযর 

িেযরক আরলাহড়য করার উপাদান হিরসরব কাি কররব। েহবষযরয 

এই অনুেূহযর মাধ্যরম সস হনরির িীহবকা অিকরনর পরর্রও সন্ধান 

সপরয পারর।   

 

Course Outcomes (Bengali) 

• বাাংলা ধ্ররুপদী সাহিযয সম্পরকক সিরন এবাং পাঠয বইগুহল পাঠ 

করর বাাংলা সাহিরযযর ঐহযিয সম্পরকক আগ্রিী িরব। 

• বাাংলা সাহিরযযর সরে সাংসৃ্কয ও ইাংররজি সাহিরযযর োবেয ও 

হবষেেয সাদৃিয ও কবসাদৃিয আিেয করর সাহিহযযক সবারধ্ 

পহরপুষ্ট িরব। 

• আধ্ুহনক বাাংলা সাহিরযযর সরে পহরহচহয সূরত্র কাললে সবাধ্রক 

আিকৃয কররয সমর্ ক িরব। 



• বাাংলা বযাকরর্ সম্পরকক স্বচ্ছ ধ্ারর্া কযহরর ফরল বযজক্তেয 

িীবরন শুদ্ধ বাাংলা বলরয - হলেরয এবাং অনযরক সিোরয সমর্ ক 

িরব। 

• পররুফ সদোর দক্ষ্যারক বযজক্তেয ও বযবিাহরক িীবরন প্ররোে 

কররয পাররব। 

                        

❖ এছাড়াও বাাংলা অনাস ক ও সপ্রাগ্রারমর ছাত্রছাত্রীরা 

▪ উচ্চহিক্ষ্াে আিহনরোে কররয পারর। 

▪ হিক্ষ্ক হিরসরব হনরিরক প্রস্তুয কররয 

পারর। 

▪ সাাংবাহদকযারক সপিা হিরসরব গ্রির্ 

করার প্রস্তুহয হনরয পারর। 

▪ প্রকিনা সাংস্থারয দক্ষ্যার বযবিার 

কররয পারর। 

▪ সদাোষী বা যিকমাকারীর েূহমকাে 

হনরিরক প্রহযটিয কররয পারর। 

▪ কলাচচকা ও সাাংসৃ্কহযক সক্ষ্রত্র হনরিরক 

প্রহযটিয কররয পারর। 

▪ হবহেন্ন সরকারী ও সবসরকারী সক্ষ্রত্র 

হনরিরদর প্রহযটিয কররয পারর। 

Programme Specific Outcomes 

(Bengali) 

সাম্মানিক স্নাতক (Honours Bengali) 

সসমেস্টার – ১ 

AHBNG-101C-1: বাাংলা সানিমতের ঐনতিে 

বাাংলার সাহিহযযক সাাংসৃ্কহযক সামাজিক রািননহযক ধ্ম কননহযক 

অর্ কননহযক হবষে সম্পরকক একটি সম্পূর্ ক ধ্ারর্াে উপনীয িরয 

পাররব।  



AHBNG-102C-2: সাংসৃ্কত ও ইাংমরজি সানিমতের ইনতিাস, ছন্দ-

অলাংকার 

সাংসৃ্কয ও ইাংররজি সাহিরযযর সরে বাাংলা সাহিরযযর সম্পকক হনরূপর্ 

কররয পাররব। সসইসরে ছন্দ-অলাংকার হিরে সাহিহযযক রস 

উপলহির উপযকু্ত মননিীলযা লারে সক্ষ্ম িরব। 

AHBNG-103-GE-1: বাাংলা সানিমতের ইনতিাস 

বাাংলা সাহিরযযর হববযকরনর ধ্ারাবাহিকযারক বুঝরয সক্ষ্ম িরব।  

সসমেস্টার – ২ 

AHBNG - 201C-3: বাাংলা সানিমতের ইনতিাস (প্রাচীি ও েধ্েযুগ) 

বাাংলা সাহিরযযর িন্মলরের ইহযিাস সর্রক মধ্যযুে পয কন্ত যার 

হববযকরনর ধ্ারাবাহিকযারক সযমন বুঝরয সক্ষ্ম িরব।   

AHBNG - 202C-4: বাাংলা সানিমতে অনতপ্রাকৃত ও কল্পনবজ্ঞাি 

সকজিক আখ্োি ও সগামেন্দা কানিনি 

প্রাকৃয ও অহযপ্রাকৃয সম্পরকক সবারধ্ উপনীয িরব। সদয ককরিার 

উত্তীর্ ক সছরলরমরেরা অহযপ্রাকৃয আেযান, কল্পহবজ্ঞান সকজিক 

আেযান এবাং সোরেন্দা কাহিহনর মরধ্য সকবল পারঠর আনন্দ নে, যার 

মরধ্যও সাহিহযযক মননিীলযারক আহবষ্কার কররব।  

AHBNG – 203-GE-2: বাাংলা সানিমতের ইনতিাস (আধ্ুনিক যুগ) 

আধ্ুহনক বাাংলা সাহিরযযর স্বাযন্ত্র্য সম্পরকক সযমন অবহিয িরব সযমহন 

বাাংলা সাহিরযযর প্রকািরীহয সম্পহককয হবোিনগুহলর হবষরেও জ্ঞান 

লাে কররব। 

ACSHP–204A-ECC-2-MIL: বাাংলা সানিমতের সাধ্ারণ পনরচে 

বাাংলা সাহিরযযর হবষে ও বযাকরর্ সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্াে 

উপনীয িরয পাররব। সছারিােরল্পর উদ্ভব হবকাি এবাং প্রকাহিয 

হবষরের মরধ্য প্রহযফহলয সমকারলর সমাি ও ইহযিাস িানার সরে 

সরে োরযীে আধ্যাজিক সচযনার আরলারক রবীিনারর্র উপলহির 

িেযরক আহবষ্কার কররব।  



সসমেস্টার – ৩ 

AHBNG - 301C-5: বাাংলা সাংসৃ্কনত চচচা 

বাাংলার সাংসৃ্কহয ও সলাক ঐহযিয সম্পরকক সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয 

পাররব। বাঙাহলর সাংসৃ্কহয ও ঐহযরিযর কালপরম্পরাে হববযকরনর 

ধ্ারারক সযমন িানরয পাররব সযমহন সাংসৃ্কহয ও ঐহযরিযর মরধ্ই সয 

সযরকান িাহযর আহদস্তত্বা সয লুহকরে আরছ সস হবষরেও সবারধ্ উত্তীর্ ক 

িরব। 

AHBNG - 302C-6: বাাংলা সানিমতের ইনতিাস (আধ্ুনিক যগু) 

আধ্ুহনক বাাংলা সাহিরযযর স্বাযন্ত্র্য সম্পরকক সযমন অবহিয িরব সযমহন 

বাাংলা সাহিরযযর প্রকািরীহয সম্পহককয হবোিনগুহলর হবষরেও জ্ঞান 

লাে করর আধ্ুহনক কারলর হবহেন্ন সাহিহযযক সম্পরককও হবস্তাহরযোরব 

িানরয পাররব।  

AHBNG - 303C-7: ভাষানবজ্ঞাি (বণ চিােূলক ভাষানবজ্ঞাি) 

 বাাংলা ধ্বহন সম্পরকক হবস্তাহরয জ্ঞান লাে কররব। এছাড়া বাাংলা 

রূপযত্ত্ব ও িব্দোণ্ডার সম্পরকক ধ্ারর্া কযহর িরব। বাাংলা বযাকররর্ 

দক্ষ্যা লাে কররব। 

AHBNG – 304-GE-3: ভাষার ইনতিাস (ঐনতিানসক ভাষানবজ্ঞাি) 

বাাংলা বযাকররর্র ধ্ারাবাহিকযাে আয কোষার হবহেন্ন স্তর সম্পরকক 

অবহিয িরব। িানরয পাররব প্রাচীন োরযীে আয কোষা হববযকরনর 

মরধ্য হদরে মধ্য োরযীে আয কোষা িরে নবয োরযীে আয কোষাে 

রূপান্তহরয িবার হবষরে। 

AHBNG – 305-SEC-1: বেবিানরক বাাংলা ও অিুবাদচচচা 

বাাংলা োষারক বযজক্তেয বা সামাজিকোরব বযবিার কররয হিেরব। 

শুদ্ধ বাাংলা বলা সলো বযবিাররর প্রবর্যা কযহর িরব। এমনহক মদু্ররর্র 

কারির সাধ্ারর্ হনেম কাননু হিরে সস বযজক্তেয বা বযবসাহেক 

প্ররোিরনও যারক বযবিাররর উপরযােী িরে উঠরব। আবার অনুবাদ 

চচকার মাধ্যরম সযমন অনযোষার িব্দ বা বাকযবন্ধরক বাাংলারয বযবিার 

বা হবপরীয সক্ষ্রত্র প্ররোে কররয হিেরব সযমহন অনযোষার 

রূপান্তহরয সাহিহযযক হবেে সম্পরকক িানরয আগ্রিী িরব। 



সসমেস্টার – ৪ 

AHBNG–401C- 8: বাাংলার সলাকঐনতিে ও সলাকসাংসৃ্কনত 

বাাংলার সাংসৃ্কহয ও সলাক ঐহযিয সম্পরকক সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয 

পাররব। বাাংলার সলাকঐহযিয ও সলাকসাংসৃ্কহযক উপাদান হিরসরব 

চারুকলা সলাকোন সলাকসাহিযয ও করেকিন স্রষ্টা সম্পরকক িানরয 

সপরর – বাাংলার সাংসৃ্কহয সম্পরকক শ্রদ্ধাবান িরব।     

AHBNG–402C-9: উনিশ ও নবশ শতমকর কাবে ও িাটক 

উহনি ও হবি িযরকর কাবয ও নািরকর স্বাযন্ত্র্য সযমন িানরয সপরর 

সমকালীন সমাি রািনীহয ধ্ম কনীহয অর্ কনীহয ইযযাহদ সম্পরকক একিা 

স্বচ্ছ ধ্ারর্ার অহধ্কারী িরয পাররব। 

AHBNG–403C-10: বাাংলা িীবিী সানিমতের ধ্ারা 

হবহিষ্ট করেকিন বাঙাহল সাহিহযযক সম্পরকক অবহিয িরব। হবরিষয 

সসই সমস্ত মহনষীরা হনরিরদর ও সমকালীন সমাি সম্পরকক সয ধ্ারর্া 

সপাষর্ কররযন যাও ছাত্রছাত্রীরা িানরয পাররব। অনানয মহনষীরদর 

সম্পরকক িানরয যারদর আগ্রি কযহর িরব। 

AHBNG–404 GE–4: রবীি সানিতে 

রবীিনারর্র কহবযা – সছারিােল্প – উপনযাস – নািক সম্পরকক একিা 

সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয পাররব। পরবযীরয আরও েেীর ও 

হবস্তাহরযোরব রবীি সাহিযয পারঠর যৃষ্ণা অনুেব কররব।  

AHBNG – 405-SEC – 2: বাাংলা রচিা শজির নিপুণে 

বাাংলা োষারক বযজক্তেয বা সামাজিকোরব বযবিার কররয হিেরব। 

শুদ্ধ বাাংলা বলা সলো এবাং বযবিাররর প্রবর্যা কযহর িরব। বাস্তব 

িীবরন শুদ্ধ বাাংলা প্ররোরে সরচযন িরব। যা যার বযবিাহরক 

িীবনরক সমদৃ্ধ কররব। 

সসমেস্টার – ৫ 

AHBNG–501C-11: সানিতেতত্ত্ব 



সাহিযয সম্পরকক যাজত্ত্বক ধ্ারর্া লাে কররব। প্রাচয ও পাশ্চারযযর 

সাহিরযযর যত্ত্বেয সাদৃিয ও কবসাদৃিয সম্পরককও ধ্ারর্া কযহর িরব। 

সসই সরে রবীিনারর্র সাহিযযযাহত্বক ধ্ারর্ার সরেও পহরচে ঘিরব। 

AHBNG–502C-12: উনিশ ও নবশ শতমকর কথাসানিতে 

উহনি ও হবি িযরকর করেকিন প্রেযায বাঙাহল কর্া সাহিহযযক এবাং 

যাাঁরদর উপনযাস ও সছারিােল্প সম্পরকক অবহিয িরব। যার সপ্রহক্ষ্রয 

উপনযাস ও সছারিােরল্পর সাধ্ারর্ কবহিষ্টয এবাং যার েঠনেয ও 

কিলীেয হবষে সম্পরককও ধ্ারর্া লাে কররব। 

AHBNG–503 DSE-1: (সয সকান একটি) 

েধ্েযুমগর বাাংলা সানিতে 

প্রাচীন মধ্যযুরের বাাংলা সাহিরযযর সরে যারদর পহরহচহযরক হনহবড় 

করর যুলরব। সসইসরে এইপরত্রর গ্রন্থগুহল হনহবড় পাঠ করর বাাংলার 

সাহিহযযক সাাংসৃ্কহযক সামাজিক রািননহযক ধ্ম কননহযক অর্ কননহযক 

হবষে সম্পরকক একটি সম্পূর্ ক ধ্ারর্াে উপনীয িরয পাররব।  

রবীি-সানিতে 

রবীিনারর্র কহবযা – সছারিােল্প – উপনযাস – নািক সম্পরকক হনহবড় 

পারঠর দ্বারা একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয পাররব। পরবযীরয 

আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব রবীি সাহিযয পারঠর যৃষ্ণা অনুেব 

কররব।  

আধ্ুনিক কনবতা 

আধ্ুহনক বাাংলা কহবযা সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয 

পাররব। এছাড়া সমকালীন কহব কহবযা এবাং আধ্ুহনক িীবরনর সরে 

সম্পকৃ্ত সবাহধ্রয উপনীয িবার মননিীলযা লারের উপরযােী িরে 

উঠরব। 

AHBNG–504 DSE–2 (সয সকাি একটট) 

কথাসানিতে 

আধ্ুহনক কারলর করেকিন হবহিষ্ট ঔপনযাহসরকর উপনযাস সম্পরকক 

ধ্ারর্া লাে কররব। যা সকবল উপনযাস সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্াই 



কযহর কররবনা, পরবযীরয যা যারদর আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব 

কর্াসাহিযয পারঠর যৃষ্ণা অনুেব করারব। 

িাটেসানিতে 

আধ্ুহনক কারলর করেকিন হবহিষ্ট নািযকাররর নািক সম্পরকক ধ্ারর্া 

লাে কররব। যা সকবল নািক সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্াই কযহর 

কররবনা, পরবযীরয যা যারদর আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব 

নািযসাহিযয পারঠর যৃষ্ণা অনুেব করারব। 

সসমেস্টার – ৬ 

AHBNG–601C-13: উনিশ ও নবশ শতমকর প্রবন্ধ ও পত্র সানিতে 

উহনি ও হবি িযরকর করেকিন প্রবন্ধ রচনাকার ও পত্র 

সাহিযযকাররর রচনার সরে পহরহচয িরব। সাহিযয িাোর এই হবহিষ্ট 

ধ্ারা সম্পরকক জ্ঞান লাে কররব। বাাংলা সাহিরযযর এই হবরিষ দুই 

সাহিযয িাোর বযপারর আগ্রি কযহর িরব। 

AHBNG–602C-14: সাম্প্রনতক বাাংলা সানিতে 

সাম্প্রহযক বাাংলা সাহিযয সম্পরকক একিা স্বচ্ছ ধ্ারর্াে উপনীয িরয 

পাররব। সাম্প্রহযক কারলর কহবযা সছািেল্প উপনযাস নািক প্রেৃহযরয 

বাাংলা সাহিরযযর প্রবাি পর্রক সকবল প্রযযক্ষ্ কররব না, প্রযযক্ষ্ কররব 

বাঙাহল সচযনার সমকালীন মানস প্রবািরকও।  

AHBNG–603 DSE–3 (সয সকাি একটট – সসমেস্টার- ৫ -এর DSE-

1 এর নিব চানচত নবমশষ পত্র) 

েধ্েযুমগর বাাংলা সানিতে 

প্রাচীন মধ্যযুরের বাাংলা সাহিরযযর সরে যারদর পহরহচহযরক হনহবড় 

করর যুলরব। সসইসরে এইপরত্রর গ্রন্থগুহলর হনহবড় পাঠ বাাংলার 

সাহিহযযক সাাংসৃ্কহযক সামাজিক রািননহযক ধ্ম কননহযক অর্ কননহযক 

হবষে সম্পরকক একটি সম্পূর্ ক ধ্ারর্াে উপনীয িরয সািাযয কররব।  

রবীি সানিতে 



রবীিনারর্র কহবযা – সছারিােল্প – উপনযাস – নািক সম্পরকক একিা 

সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয পাররব। পরবযীরয আরও েেীর ও 

হবস্তাহরযোরব রবীি সাহিযয পারঠর যৃষ্ণা অনুেব কররব।  

আধ্ুনিক কনবতা 

আধ্ুহনক বাাংলা কহবযা সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয 

পাররব। এছাড়া সমকালীন কহব কহবযা এবাং আধ্ুহনক িীবরনর সরে 

সম্পকৃ্ত সবাহধ্রয উপনীয িবার মননিীলযা লারের উপরযােী িরে 

উঠরব। 

AHBNG–604-DSE–4 (সয সকাি একটট – সসমেস্টার- ৫ -এর DSE-

2 এর নিব চানচত নবমশষ পত্র) 

কথাসানিতে 

আধ্ুহনক কারলর করেকিন হবহিষ্ট ঔপনযাহসরকর উপনযারসর হনহবড় 

পারঠ সকবল উপনযাস সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্াই কযহর কররবনা, 

পরবযীরয যারদর আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব কর্াসাহিযয পারঠর 

যৃষ্ণা অনুেব করারব। 

িাটেসানিতে 

আধ্ুহনক কারলর করেকিন হবহিষ্ট নািযকাররর নািরকর হনহবড় পারঠ 

সকবল নািক সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্াই কযহর িরবনা, পরবযীরয 

আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব নািযসাহিযয পারঠর যৃষ্ণা অনুেব 

করারব। 

 

স্নাতক বাাংলা (Programe Bengali) 

সসমেস্টার – ১ 

APBNG-101C-1A: বাাংলা সানিমতের ইনতিাস (প্রাচীি ও েধ্েযুগ) 

বাাংলা সাহিরযযর িন্মলরের ইহযিাস সর্রক মধ্যযুে পয কন্ত যার 

হববযকরনর ধ্ারাবাহিকযারক সযমন বঝুরয সক্ষ্ম িরব সযমহন প্রাচীন ও 

মধ্যযুরের হকছু পাঠযবই সর্রক সমকালীন বাাংলার জ্ঞানচচকার উপাদান 

ও ধ্রর্ সম্পরকক ধ্ারর্া কররয পাররব। 



AP102C-2A: বাাংলা সানিমতের ইনতিাস (প্রাচীি ও েধ্েযুগ) 

বাাংলা সাহিরযযর িন্মলরের ইহযিাস সর্রক মধ্যযুে পয কন্ত যার 

হববযকরনর ধ্ারাবাহিকযারক সযমন বঝুরয সক্ষ্ম িরব সযমহন প্রাচীন ও 

মধ্যযুরের হকছু পাঠযবই সর্রক সমকালীন বাাংলার জ্ঞানচচকার উপাদান 

ও ধ্রর্ সম্পরকক ধ্ারর্া কররয পাররব। 

AP103C-MIL-1: উনিশ শতমকর বাাংলা সানিমতের সাধ্ারণ 

পনরচে 

উহনি িযক সর্রক বাাংলা সাহিরযযর মধ্যযেু আধ্ুহনক যুরে পদাপ করর্র 

লক্ষ্র্ কবহিষ্টয ও উপকররর্র সরে পহরহচয িরে আধ্ুহনক যুরের 

স্বাযন্ত্র্য সম্পরককও সরচযন িরব। আধ্ুহনক যুরের নযুন মননধ্রম কর 

প্রকািক েদয, কহবযা, নািক এবাং উপনযাস সম্পরকক হবস্তাহরয 

জ্ঞানলাে কররব। 

সসমেস্টার – ২ 

APBNG- 201C-1 B: বাাংলা সানিমতের ইনতিাস (আধ্ুনিক যগু) 

আধ্ুহনক বাাংলা সাহিরযযর স্বাযন্ত্র্য সম্পরকক সযমন অবহিয িরে বাাংলা 

সাহিরযযর প্রকািরীহয সম্পহককয হবোিনগুহলর হবষরেও জ্ঞান লাে 

কররব।  

AP202-2B: বাাংলা সানিমতের ইনতিাস (আধ্ুনিক যুগ) 

আধ্ুহনক বাাংলা সাহিরযযর স্বাযন্ত্র্য সম্পরকক সযমন অবহিয িরে বাাংলা 

সাহিরযযর প্রকািরীহয সম্পহককয হবোিনগুহলর হবষরেও জ্ঞান লাে 

কররব।  

ACS204A-ECC-2: বাাংলা সানিমতের সাধ্ারণ পনরচে 

বাাংলা সাহিরযযর হবষে ও বযাকরর্ সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্াে 

উপনীয িরয পাররব। যার মাধ্যরম যারা িানরয সক্ষ্ম িরব, 

সছারিােরল্পর উদ্ভব হবকাি এবাং প্রকাহিয হবষরের মরধ্য প্রহযফহলয 

সমকারলর সমাি ও ইহযিাস। িানরয পাররব োরযীে আধ্যাজিক 

সচযনার আরলারক রবীিনারর্র উপলহির িেয।  

সসমেস্টার – ৩ 



APBNG – 301C-1C: ভাষার ইনতিাস (ঐনতিানসক ভাষানবজ্ঞাি) 

আয কোষার হবহেন্ন স্তর সম্পরকক অবহিয িরব। প্রাচীন োরযীে 

আয কোষা হববযকরনর মরধ্য হদরে মধ্য োরযীে আয কোষা িরে নবয 

োরযীে আয কোষাে রূপান্তহরয িবার হবষরেও হবস্তাহরয জ্ঞান লাে 

কররব।     

AP-302C-2C: ভাষার ইনতিাস (ঐনতিানসক ভাষানবজ্ঞাি) 

আয কোষার হবহেন্ন স্তর সম্পরকক অবহিয িরব। প্রাচীন োরযীে 

আয কোষা হববযকরনর মরধ্য হদরে মধ্য োরযীে আয কোষা িরে নবয 

োরযীে আয কোষাে রূপান্তহরয হবষরেও হবস্তাহরয জ্ঞান লাে কররব।     

APBNG-303C-MIL-2:  সাংসৃ্কত ও ইাংমরজি সানিমতের ইনতিাস, 

ছন্দ-অলাংকার 

সাংসৃ্কয ও ইাংররজি সাহিরযযর সরে বাাংলা সাহিরযযর সম্পকক হনরূপর্ 

কররয পাররব। সসইসরে ছন্দ-অলাংকার হিরে সাহিহযযক রস 

উপলহির উপযকু্ত মননিীলযা লারে সক্ষ্ম িরব। 

APBNG-304C-SEC-1:  বাাংলা বোকরণ 

বাাংলা োষার বযাকররর্র সাধ্ারর্ জ্ঞান লাে কররব। এই পরব ক ধ্বহন, 

বাকযন্ত্র্, িব্দার্ কযত্ত্ব, িব্দোণ্ডার এবাং বাাংলা বাকযযত্ত্ব সম্পরকক ধ্ারর্া 

কযহর কররয পাররব। যার দ্বারা যারা বাাংলাোষা শুদ্ধোরব হলেরয 

পড়রয ও বযবিার কররয হিেরব। এরয যারদর মাযৃোষার প্রহয আগ্রি 

ও আরবে কযহর িরব। 

   সসমেস্টার – ৪ 

APBNG-401C-1D: রবীি সানিতে 

রবীিনারর্র কহবযা – সছারিােল্প – উপনযাস – নািক সম্পরকক একিা 

সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয পাররব। পরবযীরয আরও েেীর ও 

হবস্তাহরযোরব রবীি সাহিযয পারঠর যৃষ্ণা অনুেব কররব।  

AP-402C-2D: রবীি সানিতে 



রবীিনারর্র কহবযা – সছারিােল্প – উপনযাস – নািক সম্পরকক একিা 

সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয পাররব। পরবযীরয আরও েেীর ও 

হবস্তাহরযোরব রবীি সাহিযয পারঠর যৃষ্ণা অনুেব কররব।  

APBNG-404-SEC-2: বেবিানরক বাাংলা ও অিুবাদ চচচা 

বাাংলা োষারক বযজক্তেয বা সামাজিকোরব বযবিার কররয হিেরব। 

শুদ্ধ বাাংলা বলা সলো এবাং বযবিাররর প্রবর্যা কযহর িরব। বাস্তব 

িীবরন শুদ্ধ বাাংলা প্ররোরে সরচযন িরব। যা বযবিাহরক িীবনরক 

সমৃদ্ধ করার কারির উপরযােী িরয সািাযয কররয পারর। 

সসমেস্টার – ৫  

APBNG-501-DSE-1: (সয সকাি একটট) 

েধ্েযুমগর বাাংলা সানিতে 

প্রাচীন মধ্যযুরের বাাংলা সাহিরযযর সরে যারদর পহরহচহযরক হনহবড় 

করর যুলরব। সসইসরে এইপরত্রর গ্রন্থগুহলর হনহবড় পাঠ বাাংলার 

সাহিহযযক সাাংসৃ্কহযক সামাজিক রািননহযক ধ্ম কননহযক অর্ কননহযক 

হবষে সম্পরকক একটি সম্পূর্ ক ধ্ারর্াে উপনীয িরয সািাযয কররব।  

রবীি-সানিতে 

রবীিনারর্র কহবযা – সছারিােল্প – উপনযাস – নািক সম্পরকক হনহবড় 

পারঠর দ্বারা একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয পাররব। পরবযীরয 

আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব রবীি সাহিযয পারঠর যৃষ্ণা অনুেব 

কররব।  

আধ্ুনিক কনবতা 

আধ্ুহনক বাাংলা কহবযা সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয 

পাররব। এছাড়া সমকালীন কহব কহবযা এবাং আধ্ুহনক িীবরনর সরে 

সম্পকৃ্ত সবাহধ্রয উপনীয িবার মননিীলযা লারের উপরযােী িরে 

উঠরব। 

িাটেসানিতে 

আধ্ুহনক কারলর করেকিন হবহিষ্ট নািযকাররর নািক সম্পরকক ধ্ারর্া 

লাে কররব। যা সকবল নািক সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্াই কযহর 



কররবনা, পরবযীরয আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব নািযসাহিযয 

পারঠর যৃষ্ণা অনুেব করারব। 

AP-502-2A: িাটেসানিতে 

আধ্ুহনক কারলর করেকিন হবহিষ্ট নািযকাররর নািক সম্পরকক ধ্ারর্া 

লাে কররব। যা সকবল নািক সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্াই কযহর 

কররবনা, পরবযীরয আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব নািযসাহিযয 

পারঠর যৃষ্ণা অনুেব করারব। 

APBNG-503-GE-1: আধ্ুনিক কনবতা 

আধ্ুহনক বাাংলা কহবযা সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয 

পাররব। এছাড়া সমকালীন কহব কহবযা এবাং আধ্ুহনক িীবরনর সরে 

সম্পকৃ্ত সবাহধ্রয উপনীয িবার মননিীলযা লারের উপরযােী িরে 

উঠরব। 

APBNG-504-SEC-3: বাাংলা রচিা শজির নিপুণে 

বাাংলা োষারক বযজক্তেয বা সামাজিকোরব বযবিার কররয হিেরব। 

শুদ্ধ বাাংলা বলা সলো এবাং বযবিাররর প্রবর্যা কযহর িরব। বাস্তব 

িীবরন শুদ্ধ বাাংলা প্ররোরে সরচযন িরব। যা বযবিাহরক িীবনরক 

সমৃদ্ধ কররব। 

সসমেস্টার – ৬  

APBNG-601-DSE-2: (সয সকাি একটট সবমছ নিমত িমব– 

সসমেস্টার - ৫ -এর DSE-1 এর নিব চানচত নবমশষ পত্র) 

েধ্েযুমগর বাাংলা সানিতে 

প্রাচীন মধ্যযুরের বাাংলা সাহিরযযর সরে যারদর পহরহচহযরক হনহবড় 

করর যুলরব। সসইসরে এইপরত্রর গ্রন্থগুহলর হনহবড় পাঠ বাাংলার 

সাহিহযযক সাাংসৃ্কহযক সামাজিক রািননহযক ধ্ম কননহযক অর্ কননহযক 

হবষে সম্পরকক একটি সম্পূর্ ক ধ্ারর্াে উপনীয িরয সািাযয কররব।  

রবীি সানিতে 



হনহবড় পারঠ রবীিনারর্র কহবযা – সছারিােল্প – উপনযাস – নািক 

সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্া কযহর কররয পাররব। পরবযীরয আরও 

েেীর ও হবস্তাহরযোরব রবীি সাহিযয পারঠর যৃষ্ণা অনুেব কররব।  

কথাসানিতে 

আধ্ুহনক কারলর করেকিন হবহিষ্ট ঔপনযাহসরকর হকছু উপনযারসর 

হনহবড় পাঠ উপনযাস সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্াই কযহর কররবনা, 

পরবযীরয আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব কর্াসাহিযয পারঠর যৃষ্ণা 

অনুেব করারব। 

িাটেসানিতে 

আধ্ুহনক কারলর করেকিন হবহিষ্ট নািযকাররর হকছু নািরকর হনহবড় 

পাঠ সকবল নািক সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্াই কযহর কররবনা, 

পরবযীরয যা যারদর আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব নািযসাহিযয 

পারঠর যৃষ্ণা অনুেব করারব। 

APBNG-602-DSE-2B: িাটেসানিতে 

আধ্ুহনক কারলর করেকিন হবহিষ্ট নািযকাররর হকছু নািরকর হনহবড় 

পাঠ সকবল নািক সম্পরকক একিা সাধ্ারর্ ধ্ারর্াই কযহর কররবনা, 

পরবযীরয যা যারদর আরও েেীর ও হবস্তাহরযোরব নািযসাহিযয 

পারঠর যৃষ্ণা অনুেব করারব। 

APBNG-604-SEC-4: নবজ্ঞাপমির ভাষা ও চলজিমত্রর ভাষা 

হনরির বযবিাহরক িীবরন োষার িজক্ত ও যার বযবিাররর সসৌন্দয ক 

সম্বরন্ধ সকবল জ্ঞানলাে কররবনা, োষার অপহরহময িজক্তর সরে 

পহরহচয িরব। আন্তহরক আরবে সমৌহলকযারক উদ্দীপ্ত কররয সরচষ্ট 

িরব। সৃটষ্টিীল অনুেূহযর িেযরক আরলাহড়য করার উপাদান হিরসরব 

কাি কররব। েহবষযরয এই অনুেূহযর মাধ্যরম সস হনরির িীহবকা 

অিকরনর পরর্রও সন্ধান সপরয পারর।   

+++++++++++++++++++++++++ 

 


