
UNDER 1+1+1 System 

B.A PART 3 (ACADEMIC YEAR 2015-2016) 

BNGG  4rth paper 

BNGG  4rth paper 
 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১ পডিভাষা (সাডিত্য-সসৌন্দর্ যত্ত্ত্ব ডিষয়ক 

ডিডদযষ্ট ২০০ টি পডিভাষা) 

প্রচডলত্ পাঠ্যক্রম অিুর্ায়ী 

 

MB 10 সংকলি Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ২ প্রুফ সংশ াধি MB 6 
 

প্রুফ সংশ াধি Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৩ সাডিত্য অথিা সমাজ ডিষয়ক প্রিন্ধ 

িচিা (অিডধক ৩০০  শে) 

 

 

KK 10 প্রিন্ধ িচিা Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৪ ইংশিজজ সথশক িাংলায় অিুিাদ SP 10 ইংশিজজ সথশক 

িাংলায় 

অিুিাদ 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৫ ভাষাত্ত্ত্বঃ 

ক) উদািিণসি সংজ্ঞা ডলখি –  

আডদ-মধয-অন্ত্য স্বিাগম, আডদ-মধয-অন্ত্য 

িযঞ্জিাগম, স্বিশলাপ, সমাক্ষি সলাপ, মূধ যিীভিি, 

সকািী ভিি, ডিপর্ যাস, সাদৃ য, ডিডমশ্রণ/ডমশ্রণ, 

সজাড় কলম  ে, সংকি  ে, সলাকডিরুজি, 

সুভাষণ, অপভাষা 

 

খ)  েদ্বৈত্ 

 

 

KK 10 ভাষাত্ত্ত্ব Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৬ আন্ত্জযাডত্ক ধ্বডিমূলক িণ যমালা-ি 

(IPA) ডচহ্ণ িযিিাি কশি ডলপযন্ত্িকিণ (Phonetic 

Transcription) 

 

MB 8 ডলপযন্ত্িকিণ  

মডিউল – ৭ সাক্ষাৎকাি / ডিশপািযাজ ডলখি 

 

MB 6 সাক্ষাৎকাি  

মডিউল – ৮ ডিজ্ঞাপি / প্রাডত্ষ্ঠাডিক পত্রডলখি 

 

KK 5 ডিজ্ঞাপি  

Total Class Hour  65   

 



Under 1+1+1 System 

BNGALI COMPULSORY 

For B.A/ B.SC/ B.COM HONS AND GENERAL 

 ACADEMIC YEAR 2015-2016 

BNGALI COMPULSORY 
 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

১) ভাষা 

ক) ব াধ পরীক্ষণ 

১) জমীদার –  ঙ্গদদদের কৃষক –  ঙ্কিমচন্দ্র 

চদটাপাধযায় 

২) স্বদদেী সমাজ – র ীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

৩)  াঙ্গালা ভাষা – স্বামী ব দ কানন্দ 

৪) অপব জ্ঞান – রাজদেখর  স ু

৫) স্ত্রী জাবির অ নবি – ব গম বরাদকয়া োখাওয়াি 

ব াদসন 

৬) বেল্প প্রসঙ্গ – নন্দলাল  সু 

 

KK 20 ভাষা Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

খ) প্রবিদ দন রচনা ( সং াদপদে প্রকাদের 

উপদ াগী কদর বকান ঘটনার প্রবিদ দদনর খসড়া 

রচনা )   

অথ া, 

পুনবণ িমান ( সং াদপদে প্রকাবেি বকান প্রবিদ দন 

বথদক বনজস্ব অবভমি কমদ েী ৫০ েদে ) 

 

MB 7 প্রবিদ দন রচনা Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

গ) পবরভাষা ( বনধ িাবরি ২৫০ টট ) MB 3 পবরভাষা Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

২) সাব িয 

ক) কব িাাঃ কা য- বসৌন্দ ি ব দেষণ 

র ীন্দ্রনাথ ঠাকুর – ননদ দয ( বনদমাক্ত কব িাগুবল ) 

১) েিােীর সূ ি আঙ্কজ (৫৪ নং) 

২) স্বাদথ ির সমাবি অপঘাদি (৬৫ নং) 

৩) বিামার নযাদয়র দন্ড প্রদিযদকর কদর (৭০ নং) 

৪) বচত্ত ব থা ভয়েনূয, উচ্চ ব থা বের ৭২ নং) 

 

 

SP 6 সাব িয Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 
 

খ) ব াট গল্প 

র ীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর বনমবলবখি গল্পসমূ  

(ন বন িাবচি) 

১)  ুটট 

২) বপাস্টমাস্টার 

৩) মবণ ারা 

৪) ধ্বংস 

KK 5 ব াট গল্প Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 
 

Total Class Hour  70   

 



Under 1+1+1 System 

BNGALI COMPULSORY 

For B.A/ B.SC/ B.COM HONS AND GENERAL 

 ACADEMIC YEAR 2015-2016 

BNGALI COMPULSORY 
 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

১) ভাষা 

ক) ব াধ পরীক্ষণ 

১) জমীদার –  ঙ্গদদদের কৃষক –  ঙ্কিমচন্দ্র 

চদটাপাধযায় 

২) স্বদদেী সমাজ – র ীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

৩)  াঙ্গালা ভাষা – স্বামী ব দ কানন্দ 

৪) অপব জ্ঞান – রাজদেখর  স ু

৫) স্ত্রী জাবির অ নবি – ব গম বরাদকয়া োখাওয়াি 

ব াদসন 

৬) বেল্প প্রসঙ্গ – নন্দলাল  সু 

 

KK 20 ভাষা Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

খ) প্রবিদ দন রচনা ( সং াদপদে প্রকাদের 

উপদ াগী কদর বকান ঘটনার প্রবিদ দদনর খসড়া 

রচনা )   

অথ া, 

পুনবণ িমান ( সং াদপদে প্রকাবেি বকান প্রবিদ দন 

বথদক বনজস্ব অবভমি কমদ েী ৫০ েদে ) 

 

MB 7 প্রবিদ দন রচনা Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

গ) পবরভাষা ( বনধ িাবরি ২৫০ টট ) MB 3 পবরভাষা Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

২) সাব িয 

ক) কব িাাঃ কা য- বসৌন্দ ি ব দেষণ 

র ীন্দ্রনাথ ঠাকুর – ননদ দয ( বনদমাক্ত কব িাগুবল ) 

১) েিােীর সূ ি আঙ্কজ (৫৪ নং) 

২) স্বাদথ ির সমাবি অপঘাদি (৬৫ নং) 

৩) বিামার নযাদয়র দন্ড প্রদিযদকর কদর (৭০ নং) 

৪) বচত্ত ব থা ভয়েনূয, উচ্চ ব থা বের ৭২ নং) 

 

 

SP 6 সাব িয Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 
 

খ) ব াট গল্প 

র ীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর বনমবলবখি গল্পসমূ  

(ন বন িাবচি) 

১)  ুটট 

২) বপাস্টমাস্টার 

৩) মবণ ারা 

৪) ধ্বংস 

KK 5 ব াট গল্প Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 
 

Total Class Hour  70   

 



Under 1+1+1 System 

BNGALI COMPULSORY 

For B.A/ B.SC/ B.COM HONS AND GENERAL 

 ACADEMIC YEAR 2015-2016 

BNGALI COMPULSORY 
 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

১) ভাষা 

ক) ব াধ পরীক্ষণ 

১) জমীদার –  ঙ্গদদদের কৃষক –  ঙ্কিমচন্দ্র 

চদটাপাধযায় 

২) স্বদদেী সমাজ – র ীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

৩)  াঙ্গালা ভাষা – স্বামী ব দ কানন্দ 

৪) অপব জ্ঞান – রাজদেখর  স ু

৫) স্ত্রী জাবির অ নবি – ব গম বরাদকয়া োখাওয়াি 

ব াদসন 

৬) বেল্প প্রসঙ্গ – নন্দলাল  সু 

 

KK 20 ভাষা Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

খ) প্রবিদ দন রচনা ( সং াদপদে প্রকাদের 

উপদ াগী কদর বকান ঘটনার প্রবিদ দদনর খসড়া 

রচনা )   

অথ া, 

পুনবণ িমান ( সং াদপদে প্রকাবেি বকান প্রবিদ দন 

বথদক বনজস্ব অবভমি কমদ েী ৫০ েদে ) 

 

MB 7 প্রবিদ দন রচনা Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

গ) পবরভাষা ( বনধ িাবরি ২৫০ টট ) MB 3 পবরভাষা Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

২) সাব িয 

ক) কব িাাঃ কা য- বসৌন্দ ি ব দেষণ 

র ীন্দ্রনাথ ঠাকুর – ননদ দয ( বনদমাক্ত কব িাগুবল ) 

১) েিােীর সূ ি আঙ্কজ (৫৪ নং) 

২) স্বাদথ ির সমাবি অপঘাদি (৬৫ নং) 

৩) বিামার নযাদয়র দন্ড প্রদিযদকর কদর (৭০ নং) 

৪) বচত্ত ব থা ভয়েনূয, উচ্চ ব থা বের ৭২ নং) 

 

 

SP 6 সাব িয Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 
 

খ) ব াট গল্প 

র ীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর বনমবলবখি গল্পসমূ  

(ন বন িাবচি) 

১)  ুটট 

২) বপাস্টমাস্টার 

৩) মবণ ারা 

৪) ধ্বংস 

KK 5 ব াট গল্প Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 
 

Total Class Hour  70   

 



Under 1+1+1 System 

B.A PART 1, ACADEMIC YEAR 2017-2018 

BNGA 1st PAPER 

 (বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস) 

BNGA 1st PAPER MID TERM JULY-DEC 
2017 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১   প্রাচীন ও মধ্যযুগ 

ভূডমকাাঃ আর্ থসামাজিক ও রািননডিক 

পটভূডমকায় বাাংলার িাডি, ভাষা, সাডিিয ও 

সাংসৃ্কডির সাংডিপ্ত পডরচয় 

 

চয থাপদ [দদশ-কাল-ভাষা-সাডিিয ও সাংসৃ্কডির ডচত্র] 

 

িুডকথ আক্রমন ও িার প্রডিজক্রয়া [ সমাি ও 

সাডিত্িয ] 

 

অনুবাদ সাডিিযাঃ ভাগবি, রামায়ণ ও মিাভারি 

 

চচিনয িীবন ও িীবনী সাডিিযাঃ চচিনয 

িীবনকর্া, সাডিিয ও সমাত্ি চচিনয প্রভাব, 

িীবনী সাডিিয। ডবত্শষ গুরুত্বসি পাঠাঃ বনৃ্দাবন 

দাস, কৃষ্ণদাস কডবরাি 

 

KK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

প্রাচীন ও 

মধ্যযুগ 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ২ আধু্ডনক যতু্গর গদয ও প্রবন্ধ 

উডনশ ও ডবশ শিত্কর আর্ থ-সামাজিক পটভূডম 

 

গদয ও প্রবন্ধ 

বাাংলা গদযভাষা ও সাডিত্িযর ডবকাত্শ শ্রীরামপরু 

ডমশন ও দ াটথ উইডলয়াম কত্লত্ির ভূডমকা, রািা 

রামত্মািন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র ডবদযাসাগর, অিয়কুমার 

দত্ত, পযারীচা াঁদ ডমত্র, কালীপ্রসন্ন ডসাংি, বজিমচন্দ্র 

চত্টাপাধ্যায় 

 

আধু্ডনক যুত্গর কাবয ও কডবিা  

 

কাবয ও কডবিাাঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল 

বত্ন্দযাপাধ্যায়, মধ্সুূদন দত্ত, দিমচন্দ্র বত্ন্দযাপাধ্যায়, 

নবীনচন্দ্র দসন, ডবিারীলাল চক্রবিী, রবীন্দ্রনার্ 

ঠাকুর, সত্িযন্দ্রনার্ দত্ত 

 

 
KK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SP 

 
10 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
10 

আধু্ডনক যুত্গর 

গদয ও প্রবন্ধ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

আধু্ডনক যুত্গর 

কাবয ও কডবিা 

 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৩  

আধু্ডনক যুত্গর নাটক প্রিসন –  

সূচনা, বাাংলা নাটত্কর উদ্ভব ও ডবকাশ, রামনারায়ন 

িকথরত্ন, মধ্সুূদন দত্ত, দীনবনু্ধ ডমত্র, ডগডরশ্চন্দ্র দ াষ 

 

MB 

 

8 
 
 
 
 

গদয ও প্রবন্ধ Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 



  

মডিউল – ৪ বাাংলা ভাষার ইডিিাস 

 

১) প্রাচীন ভারিীয় আয থ ভাষা দর্ত্ক আধু্ডনক 

ভারিীয় আয থ ভাষার ডববিথন 

২) বাাংলা ভাষার উদ্ভব এবাং প্রাচীন বাাংলা, আডদ-

মধ্য ও অন্ত-মধ্য বাাংলা ভাষার ভাষািাজিক লিণ 

 

৩) ভাষা-উপভাষা, ভাষা উপভাষার সম্পকথ, 

কত্য়কটট বাাংলা উপভাষার চবডশষ্ট্য 

৪) উচ্চারণ স্থান প্রকৃডি অনুযায়ী বাাংলা স্বর ও 

বযঞ্জন ধ্বডনগুডলর পডরচয়  

 

KK 

 

 

 

 

 

 

MB 

8 
 
 
 
 
 
 
 
8 

বাাংলা ভাষার 

ইডিিাস 

 

 

 

 

 

ভাষা-উপভাষা 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 
 
 
 
 

Total Class Hour     

 

BNGA 1st PAPER COLLEGE TEST DEC 
2017 – MARCH 2018 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১   প্রাচীন ও মধ্যযুগ 

মঙ্গলকাত্বযর উদ্ভব ও ডববিথনাঃ সাংজ্ঞা, চবডশষ্ট্য, 

সমািাঃ মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ধ্ম থমঙ্গল, ডশবায়ন 

ও অন্নদামঙ্গল 

ডবত্শষ গুরুত্বসি পাঠাঃ ডবিয় গুপ্ত, দকিকাদাস 

দিমানন্দ, ডিি মাধ্ব,  নরাম চক্রবিী, রাত্মশ্বর 

ভটাচায থ, রায়গুনাকর ভারিচন্দ্র 

প্রণত্য়াপাখ্যানাঃ শাি মুিম্মদ সগীর, দদৌলি কািী, 

আলাওল 

 

 

MB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

প্রাচীন ও 

মধ্যযুগ 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ২ আধু্ডনক যতু্গর গদয ও প্রবন্ধ 

গদয ও প্রবন্ধ 

মীর মসারর  দিাত্সন, রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর, স্বামী 

ডবত্বকানন্দ, রাত্মন্দ্রসুন্দর জত্রত্বদী, অবনীন্দ্রনার্ 

ঠাকুর, প্রমর্ দচৌধু্রী, দগাপাল িালদার, বুদ্ধত্দব বসু-

র অবদান 

 

 
KK 

 
 
 
 
 

 

 
8 

আধু্ডনক যুত্গর 

গদয ও প্রবন্ধ 
 
 
 

 
 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৩  

আধু্ডনক যুত্গর উপনযাস ও দ াটগল্প –  

উদ্ভব, বজিমচন্দ্র চত্টাপাধ্যায়, রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর, 

প্রভািকুমার মতু্খ্াপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্যায়, 

ডবভূডিভূষণ বত্ন্দাপাধ্যায়, িারাশির বত্ন্দাপাধ্যায়, 

িগদীশ গুপ্ত, মাডনক বত্ন্দাপাধ্যায়, পরশুরাম, 

দপ্রত্মন্দ্র ডমত্র, সডিনার্ ভাদড়ুী, আশাপূণ থা দদবী, 

সুত্বাধ্ দ াষ, দসাত্মন চন্দ, চসয়দ ওয়াডলউল্লাি, 

সমত্রশ বস ু

 

 

KK 

 

8 
 
 
 
 
 

উপনযাস ও 

দ াটগল্প 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

     



 

মডিউল – ৪ বাাংলা ভাষার ইডিিাস 

 

৫) বাাংলা ভাষার ধ্বডন পডরবিথত্নর রীডি ও প্রকৃডি 

৬) বাাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডার 

৭) শব্দ ডববিথন  

 

সামডয়ক পত্রাঃ আডবভথাব, পডরডচডি, অবদান, 

ডদগদশ থন দর্ত্ক কৃডত্তবাস, ডবত্শষ অডভডনত্বশ সি 

পাঠাঃ সমাচার দপ থণ, সাংবাদ প্রভাকর, িিত্বাডধ্নী 

পজত্রকা, বঙ্গদশ থন, ভারিী, সবুি পত্র, কত্ল্লাল, 

শডনবাত্রর ডচটঠ, পডরচয়, কৃডত্তবাস 

MB 

 

 

 

 

 

 

SP 

8 
 
 
 
 
 
 
 
10 

বাাংলা ভাষার 

ইডিিাস 

 

 

 

 

 

সামডয়ক পত্রাঃ 

 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer  
 
 

 



Under 1+1+1 System 

B.A PART 1, ACADEMIC YEAR 2017-2018 

BNGA 2nd PAPER 

BNGA 2nd PAPER MID TERM JULY – NOV 2017 Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১   ছন্দ 

দল/অক্ষর, কলা/মাত্রা, যডি, যডিললাপ, পর্ ব, 

পঙক্তি/চরণ, পদ 

( ছলন্দাডলডপ প্রণয়লে পর্ ব, পদ, পংক্তি, লয়, রীডি ও 

মাত্রার উলেখ র্াঞ্ছেীয় ) 

র্াংলা ছলন্দর কলয়কটি রূপর্লের পডরচয় ও 

উধাহরণসহ আললাচো ( পয়ার, সলেি, অডমত্রাক্ষর, 

মুিক, গদযছন্দ ) 

KK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

ছন্দ Lecture, 
Discussion, 
Question and 
Answer 

মডিউল – ২ অলংকার 

শব্দালংকারঃ অেুপ্রাস, শ্লেষ, যমক, র্লরাক্তি 

 

KK 
 

 

8 অলংকার  
 
 

 
 

Lecture, 
Discussion, 
Question and 
Answer 

মডিউল – ৩   বর্ষ্ণর্ পদার্লী ( কঃ ডর্ঃ সংস্করণ ) 

ডের্ বাডচি পদসমূহঃ 

১) েীরদ েয়লে েীর ঘে ডসঞ্চলে 

২) আজ ুহাম ডক শ্লপখলু ের্দ্বীপ চন্দ 

৩) দা াঁড়াইয়া েলন্দর আলগ শ্লগাপাল কালন্দ অেুরালগ 

৪) ঘলরর র্াডহলর দলে শির্ার 

৫) রূপ লাডগ আডখ ঝুলর গুলে মে শ্ল ার 

৬) এমে পীডরডি ক ু োডহ শ্লদডখ শুডে 

৭) সডখ ডক পুছডস অেু র্ শ্লমায় 

৮) কণ্টক গাডড় কমলসম পদিল 

৯) মক্তন্দর র্াডহর কটিে কপাি 

১০) ডক শ্লমাডহেী জাে র্াঁধ ুডক শ্লমাডহেী জাে 

১১) র্াঁধু িুডম শ্লয আমার প্রাে 

১২) অঙ্কুর িপে িালপ যডদ জারর্ 

১৩) র্হুডদে পলর র্াঁধুয়া এলল 

১৪) িািল বসকি র্াডরডর্ন্দসুম 

 

 

SP 

 

10 
 
 
 
 
 

বর্ষ্ণর্ পদার্লী Lecture, 
Discussion, 
Question and 
Answer 

মডিউল – ৫ শাি পদার্লীঃ ( ক.ডর্. সংস্করণ ) 

আগমন ীঃ 

১) ডগডরর্র, আর আডম পাডর শ্লে শ্লহ, শ্লপ্রালর্াধ ডদলি 

উমালর (২) 

২) ডগডর, এর্ার আমার উমা এলল (৭)  

৩) কলর্ যালর্ র্ল ডগডররাজ (১৮) 

৪) র্ালর র্ালর কহ রাডণ, শ্লগৌরী আডের্ালর (২৯) 

৫) ওলহ হর গঙঙ্গাধর, কর অঙ্গীকার (৩৬) 

৬) ডগডররাডণ, এই োও শ্লিামার উমালর (৩৮) 

KK 

 

 

 

 

 

 

 

8 শাি পদার্লী  
 
 
 
 
 



 

বিজয় ীঃ 

৭) ওলর ের্মী ডেডশ, ো হইওলর অর্শাে (৮৭) 

৮) ওলর প্রােোথ ডগডরর্র শ্লহ (৯৭) 

 

মডিউল – ৬ 

মুকুন্দ চরর্িী – চেীমঙ্গল ১ম খে (ক.ডর্. সংস্করণ) 

 

MB 12 চেীমঙ্গল  

Total Class Hour  48   

 

BNGA 2nd PAPER COLLEGE TEST DEC- 
MARCH 2018 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching Method 

মডিউল – ১   ছন্দ 

র্াংলা ছলন্দর ক্তত্রধারা – ডমশ্রর্তৃ্ত / িােপ্রধাে / 

অক্ষরর্তৃ্ত ; সরল কলার্তৃ্ত / কলার্তৃ্ত / ধ্বডেপ্রধাে / 

মাত্রার্তৃ্ত ; দলর্তৃ্ত / শ্বাসাঘাি প্রধাে / র্লর্তৃ্ত / স্বরর্তৃ্ত 

/ ছড়ার ছন্দ / শ্ললৌডকক ছন্দ 

KK 
 
 

 

 

8 
 
 
 
 
 

ছন্দ Lecture, 
Discussion, 
Question and 
Answer 

মডিউল – ২ অলংকার 

অথ বালঙ্কারঃ উপমা, রূপক, সমালসাক্তি, উৎলপ্রক্ষা, 

অপহু্নডি, দৃষ্টান্ত, র্যডিলরক, ডর্লরাধ, অথ বান্তরেযাস, 

র্যজস্তুডি (সংজ্ঞা, উদাহরণ, অলংকার ডেণ বয় 

 

KK 
 
 
 
 

 

10 অলংকার  

 

Lecture, 
Discussion, 
Question and 
Answer 

মডিউল – ৩  

প্রুফ ডরডিং 

 

MB  8 
 
 
 
 
 

প্রুফ ডরডিং 

 

Lecture, 
Discussion, 
Question and 
Answer 

মডিউল – ৫ শাি পদার্লীঃ ( ক.ডর্. সংস্করণ ) 

 

৯) শ্লকর্ল আসার আশা,  লর্ আসা (১৫৭) 

১০) মালগা িারা ও শঙ্কডর (১৬৩) 

১১) মা আমায় ঘরুালর্ কি (১৬৫) 

১২) আডম ডক দুলখলর িরাই ? (১৮১) 

১৩) আমায় শ্লদও মা িডর্লদারী (২০১) 

১৪) এমে ডদে ডক হলর্ িারা (২১৩) 

১৫) যলশাদা োচালিা শ্লগা মা র্লল েীমডণ (২২১) 

 

MB 

 

 

12 শাি পদার্লী 

 

 

 

 

 

Lecture, 
Discussion, 
Question and 
Answer 

 



Under 1+1+1 System 

B.A PART 2, ACADEMIC YEAR 2019-2020 

BNGA 3rd PAPER, MID TERM AND TEST 

BNGA 3rd PAPER MID TERM JULY 2019- MARCH 
2020 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১  কথা সাডিত্যের রূপত্েদঃ ররামান্স, 

উপন্োসঃ ঐডযিাডসক, সামাজিক, রািনন্ডযক  

 

 

 

MB 
 
 
 

 

10 
 
 
 
 

কথা সাডিত্যের 

রূপত্েদ 

Lecture, 
Discussion, 
Question and 
Answer 

মডিউল – ২ চন্দ্রত্েখর – বজিমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয় 

 

SP 

 
 

10 
 

চন্দ্রত্েখর  
 
 

 
 

Lecture, 
Discussion, 
Question and 
Answer 

মডিউল – ৩   শ্রীকান্ত (১ম পব ব) – েরৎচন্দ্র 

চত্টাপাধ্োয় 

KK 

 

15 
 
 
 
 
 

শ্রীকান্ত (১ম পব ব) Lecture, 
Discussion, 
Question and 
Answer 

Total Class Hour  35   

 

BNGA 3rd PAPER COLLEGE TEST JULY 2019- 
MARCH 2020 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching Method 

মডিউল – ১   কথা সাডিত্যের রূপত্েদঃ আঞ্চডলক, 

মন্স্তাজিক ও রচযন্াপ্রবািরীডয এবং র াটগল্প 

MB 
 

 

10 
 
 
 
 
 
 

 ন্দ Lecture, 
Discussion, 
Question and 
Answer 

মডিউল – ২  

রেত্ের কডবযা – রবীন্দ্রন্াথ ঠাকুর 

 

KK 
 
 
 
 

 

15 
 

রেত্ের 

কডবযা  

 

Lecture, 
Discussion, 
Question and 
Answer 

মডিউল – ৩  

িা াঁসুলী বা াঁত্কর উপকথা – যারােির বত্ন্দাপাধ্োয় 

 

MB  15 
 
 
 
 
 

িা াঁসুলী 

বা াঁত্কর 

উপকথা  

Lecture, 
Discussion, 
Question and 
Answer 

Total Class Hour  40   

 



Under 1+1+1 System 

B.A PART 2, ACADEMIC YEAR 2019-2020 

BNGA 4RTH PAPER 

BNGA 4RTH  PAPER MID TERM JULY2019 – 

MARCH 2020 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১   নাটকের রূপকেদঃ 

ট্রাকেডি, েকমডি, প্রহসন, মমকলাড্রামা, রূপে, 

সাাংকেডিে, মপৌরাডনে, ঐডিহাডসে, সামাজেে, 

অ্যাবসািড, এোঙ্ক, থািড ডথকেটার 

 

SP 

 

 

10 
 
 
 
 
 

নাটকের রূপকেদ Lecture, 
Discussion, 
Question and 
Answer 

মডিউল – ২ রঙ্গমকের ইডিহাসঃ সূচনা মথকে নাটয 

ডনেন্ত্রণ ডবল (১৮৭৬, মাচড) পর্ ডন্ত 

ডনন্মডলডিি ডবষেসমূহঃ 

মলকবিফ ও মবঙ্গডল ডথকেটার, নবীনচন্দ্র বসুর 

শ্যামবাোর ডথোটার, মবলগাডিো নাটযশ্ালা 

 

SP 

 
 

10 
 

রঙ্গমকের 

ইডিহাস  
 
 

 
 

Lecture, 
Discussion, 
Question and 
Answer 

মডিউল – ৩ একেই ডে বকল সেযিা ? ও বড়ু 

সাডলকের ঘাকড় মরা োঁ -মধুসূদন দত্ত (দুটট মথকেই উত্তর 

ডলিকি হকব ) 

MB  12 
 
 
 
 
 

ববষ্ণব পদাবলী Lecture, 
Discussion, 
Question and 
Answer 

মডিউল – ৪  

মুক্তধারা – রবীন্দ্রনাথ ঠােুর  

 

 

KK 

 

 

10 
 
 

মুক্তধারা 

 

Lecture, 
Discussion, 
Question and 
Answer 
 
 

Total Class Hour  42   

 

BNGA 4RTH PAPER COLLEGE TEST JULY2019 

– MARCH 2020 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching Method 

মডিউল – ১   নাটকের রূপকেদঃ 

মপৌরাডনে, ঐডিহাডসে, সামাজেে, অ্যাবসািড, এোঙ্ক, 

থািড ডথকেটার 

 

KK 
 
 

 

 

10 
 
 
 
 
 
 

নাটকের 

রূপকেদ 

Lecture, 
Discussion, 
Question and 
Answer 

মডিউল – ২ রঙ্গমকের ইডিহাসঃ  

মোড়াসা োঁকো নাটযশ্ালা, বাগবাোর অ্যাকমচার 

ডথকেটার (শ্যামবাোর নাটযসমাে), নযাশ্নাল ডথকেটার 

(প্রডিষ্ঠা, িাৎপর্ ড – প্রথম ও ডিিীে পব ড),  

KK 
 
 
 
 

 

10 
 

রঙ্গমকের 

ইডিহাস 

Lecture, 
Discussion, 
Question and 
Answer 

মডিউল – ৫  

টটকনর িকলাোর – উৎপল দত্ত 

MB  15 
 

টটকনর 

িকলাোর  

Lecture, 
Discussion, 



  
 
 
 

Question and 
Answer 

Total Class Hour  35   

 



Under 1+1+1 System 

B.A Part – 3, ACADEMIC YEAR 2020-2021 

BNGA FIFTH PAPER  

FIFTH PAPER Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১   কাব্যের রূপব্েদঃ 

আখ্োনকাযে- গাথাকাযে, মহাকাযে, গীডিকাযে, 

পত্রকাযে ও সব্নট 

 

SP 10 কাব্যের 

রূপব্েদ 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ২ যীরাঙ্গনা – মধসূূদন দত্ত 

ডনন্মডলডখ্ি পত্রসমূহঃ 

দুষ্মব্ের প্রডি শকুেলা, সসাব্মর প্রডি িারা, 

দশরব্থর প্রডি সককয়ী, লক্ষ্মব্নর প্রডি শপূ পণখ্া, 

নীলধ্বব্ের প্রডি েনা 

 

KK 13 যীরাঙ্গনা Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৩  সসানার িরী – রযীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ডনন্মডলডখ্ি কডযিাসমহূঃ 

সসানার িরী, বযষ্ণয কডযিা, সেব্ি নাডহ ডদয, 

যসুন্ধরা, ডনরুব্েশ োত্রা 

 

 

KK 12 সসানার িরী Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৪ সঞ্চিিা – নেরুল ইসলাম 

ডনন্মডলডখ্ি কডযিাসমহূঃ 

ডযব্রাহী, অডেশাপ, আমার বকডিয়ৎ , দাডররে, নারী 

 

 

MB 8 সঞ্চিিা Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 
 

মডিউল – ৫ একাব্লর কডযিা সিয়ন ( কঃডযঃ 

সংস্করণ ) 

ক) সুব্েিনা – েীযনানন্দ দাশ 

খ্) রযীন্দ্রনাব্থর প্রডি – যদু্ধব্দয যস ু

গ) প্রচ্ছন্ন স্বব্দশ – ডযষু্ণ সদ 

ঘ) যধূ – সুোষ মুব্খ্াপাধোয় 

ঙ) সযাধন – সুকাে েট্টাোে প 

ে) যাযব্রর প্রাথ পনা – শঙ্খ সঘাষ 

ছ) সেব্ি পাডর ডকন্তু সকন োয ? শঞ্চি েব্ট্টাপাধোয় 

ে) আমার নাম োরিযষ প – অডমিাে দাশগুপ্ত 

ঝ) মালিীযালা যাডলকা ডযদোলয় – েয় সগাস্বামী 

ঞ) ডনব্ে োওয়া দীপগুডল আে জ্বাডলব্য় োয – 

মহাব্দযী যম পা ( প্রডিব্যশী কডযিা ) 

 

MB 10 একাব্লর কডযিা 

সিয়ন 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 
 

মডিউল – ৬ কাযেশশলী ডযষব্য় প্রাথডমক আব্লােনা 

কব্র পাঠে কডযিার বশলী ডযোরঃ 

MB 7 কাযেশশলী Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 
 

Total Class Hour  60   

 



Under 1+1+1 System 

B.A Part – 3, ACADENIC YEAR 2020-2021 

BNGA SIXTH PAPER  

SIXTH PAPER Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১   পুতুল নাচের ইডতকথা – মাডনক 

বচদাপাধ্যায় 

 

KK 12 পুতুল নাচের 

ইডতকথা 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ২ অরচযযর অডধ্কার – মহাচেতা দেবী 

 

MB 12 অরচযযর 

অডধ্কার 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৩  দ াটগল্প 

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুচরর দ াটগল্পঃ 

ডনশীচথ, একরাত্রি, সুভা, পয়লা নম্বর, কু্ষডধ্ত পাষায 

ও লযাবচরটরী 

 

 

 

SP 12 দ াটগল্প Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৪ দ াটগল্প  

২) স্বাধ্ীনতা- পূব ববতী বাাংলা দ াটগল্পঃ 

অ) পচয়ামুখম ্ - জগেীশ গুপ্ত, দমঘমল্লার – 

ডবভূডতভূষয বচদাপাধ্যায়, েুয়ােদন – শরডেদ ু

বচদাপাধ্যায়, মহানগর – দেচমন্দ্র ডমি, েরয োস 

এম.এল.এ – সতীনাথ ভােুড়ী, ফডসল – সুচবাধ্ দঘাষ, 

দটাপ – নারায়য গচগাপাধ্যায় 

 

KK 15 দ াটগল্প Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 
 

মডিউল – ৫ দ াটগল্প  

৩) স্বাধ্ীনতা- পরবতী বাাংলা দ াটগল্পঃ 

আ) মডতলাল পাদ্রী – কমলকুমার মজমুোর, 

অন্তঃসডললা – সাডবিী রায়, আোব – সমচরশ বসু, 

অেচমচধ্র দঘাড়া – েীচপন্দ্রনাথ বচদাপাধ্যায়, এখন 

দেম – তচপাডবজয় দঘাষ, স্টীচলর েঞু্চ – সাধ্ন 

েচটাপাধ্যায়, োহ – ফযীেরনাথ দরযু ( েডতচবশী 

গল্প ) 

[ মডিউল ৪ ও ৫ -এর দক্ষচি একাচলর গল্প সঞ্চয়ন 

১ম ও ২য় খন্ড (ক.ডব. সাংস্করয) পাঠয] 

MB 15 দ াটগল্প Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 
 

Total Class Hour  66   

 



Under 1+1+1 System 

B.A Part – 3, ACADEMIC YEAR 2020-2021 

BNGA SEVENTH PAPER  

SEVENTH PAPER Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১   প্রবন্ধ-ডিবন্ধন্ধর রূপন্ধেদঃ 

প্রবন্ধ, রমযরচিা, পত্রসাডিত্য, িায়াডর, ভ্রমণ 

সাডিত্য, সমান্ধলাচিা সাডিত্য 

 

SP 12 প্রবন্ধ-ডিবন্ধন্ধর 

রূপন্ধেদ 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ২ কমলাকান্ধের দপ্তর – বঙ্কিমচন্দ্র 

চন্ধটাপাধ্যায় 

ডিন্মডলডিত্ রচিাসমূিঃ ( একা- কক গায় ওই, 

আমার মি, পত্ঙ্গ, ডবড়াল ) 

 

KK 10 কমলাকান্ধের 

দপ্তর 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৩  ডিন্নপত্র – রবীন্দ্রিাথ ঠাকুর 

ডিন্মডলডিত্ প্ত্রসমূিঃ 

পত্রসংিযা –  

১০ (ডিলাইদন্ধির অপর পান্ধর…) 

১৮ (ঐ কে মস্ত পডৃথবীটা চুপ কন্ধর…) 

৩০ (আমান্ধদর ঘান্ধট একটট কিৌকা…) 

৬৪ করাজ সকান্ধল কচাি কচন্ধয়ই…) 

৬৭ (এিি একলাটট আমার কসই…) 

৭৭ (ভ্রমন্ধণর কগালমান্ধলর মন্ধধ্য…) 

৮১ (ইডত্মন্ধধ্য কদিডি িুব…) 

১০২ (এডদন্ধক গরমটাও কবি পন্ধড়ন্ধি…) 

১০৬ (কাল কথন্ধক িঠাৎ আমার…) 

১০৮ (সন্ধযান্ধবলায় পাবিা িিন্ধর…) 

              

 

MB 12 ডিন্নপত্র Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৪ একান্ধলর প্রবন্ধ সঞ্চয়ি (ক.ডব. িবত্ম 

সংস্করণ) 

ডিন্মডলডিত্ প্রবন্ধসমূিঃ 

১) পটুয়া ডিল্প – োডমিী রায় 

২) ডিক্ষা ও ডবজ্ঞাি – সন্ধত্যন্দ্রিাথ বস ু

৩) কে কদন্ধি বহু ধ্ম ম বহু োষা – অন্নদািির রায় 

৪) সাডিন্ধত্যর রাজিীডত্ – সন্ধরাজ আচাে ম 

 

 

KK 16 একান্ধলর প্রবন্ধ 

সঞ্চয়ি 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 
 

মডিউল – ৫ একান্ধলর সমান্ধলাচিা সঞ্চয়ি (ক.ডব. 

িবত্ম সংস্করণ) 

ডিন্মডলডিত্ রচিাসমূিঃ 

১) আধু্ডিক সাডিত্য – কগাপাল িালদার 

২) রবীন্দ্রিাথ ও উত্তরসাধ্ক – বুদ্ধন্ধদব বস ু

৩) ডত্ি দিন্ধকর িাটযসমীক্ষা – ডদগীন্দ্রচন্দ্র 

বন্ধ্যাপাধ্যায় 

৪) রূপকথা – শ্রীকুমার বন্ধ্যাপাধ্যায় 

MB 8 একান্ধলর 

সমান্ধলাচিা 

সঞ্চয়ি 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 
 



 

মডিউল – ৬ বাংলা সাডিত্য ডবষন্ধয় একটট প্রবন্ধ 

রচিা 

KK 8 প্রবন্ধ রচিা Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 
 

Total Class Hour  70   

 



Under 1+1+1 System 

B.A Part – 3, ACADEMIC YEAR 2020-2021 

BNGA EIGHTH PAPER  

EIGHTH PAPER Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১ সংসৃ্কত সাডিত্তের ইডতিাসঃ 

(কাডলদাস- কডি ও নাট্েকার, ভিভূডত, িাণভট্ট, 

শদূ্রক, জয়ত্দি)    

 

SP 12 সংসৃ্কত 

সাডিত্তের 

ইডতিাস 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ২ ইংত্রজজ সাডিত্তের ইডতিাসঃ  

( শশকসডিয়র – কডি ও নাট্েকার, ডমলট্ন, 

ওয়ািডসওয়ার্ ড, শশডল, কীট্স, এডলয়ট্, স্কট্, চাল ডস 

ডিত্কন্স, িান ডাি শ’) 

  

SP 12 ইংত্রজজ 

সাডিত্তের 

ইডতিাস 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৩  প্রডতত্িশী সাডিত্তের ইডতিাসঃ ডিন্দী 

(িঠন-িাঠন িত্ি িাংলায়) 

[িাাঁচ জন শলখকঃ ভারত্তন্দ ুিডরশচন্দ্র, শপ্রমচা াঁদ, 

মিাত্দিী িম ডা, ডনরালা, ফণীশ্বরনার্ শরণু] 

 

MB 12 প্রডতত্িশী 

সাডিত্তের 

ইডতিাস 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৪ কািে জজজ্ঞাসা – অতুলচন্দ্র গুপ্ত (ধ্বডন 

ও রস) 

 

 

KK 10 কািে জজজ্ঞাসা Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 
 

মডিউল – ৫ সাডিতে – রিীন্দ্রনার্ ঠাকুর 

 

KK 10 সাডিতে  Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 
 

     

Total Class Hour  56   

 



UNDER 1+1+1 System 

ACADEMIC YEAR 2017-2018 

B.A PART 1, 1ST PAPER (বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাসঃ আধুহিক যুগ) 

BNGG 1ST PAPER Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১   গদ্যরীডি ও প্রবন্ধঃ  

শ্রীরামপুর ডমশন, ফ ার্ট উইডলয়াম কললজ, 

রামলমাহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র ডবদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার 

দ্ত্ত, পযারীচা াঁদ্ ডমত্র, কালীপ্রসন্ন ডসিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র 

চলটাপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

KK 

 

 

 

 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

গদ্যরীডি ও প্রবন্ধঃ  Lecture, 
Discussion, 
Question 

and Answer 

মডিউল – ২ কাবয কডবিা 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বলদাপাধ্যায়, মধ্ুসূদ্ন দ্ত্ত 

ফহমচন্দ্র বলদাপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র ফসন, ডবহারীরাল 

চক্রবিী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

 

SP 10 কাবয কডবিা  Lecture, 
Discussion, 
Question 

and Answer 

মডিউল – ৩  নার্কঃ 

মধ্ুসূদ্ন দ্ত্ত, দ্ীনবনু্ধ ডমত্র, ডগডরশ্চন্দ্র ফ াষ, 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডিলজন্দ্রলাল রায়, ডবজন ভটাচার্ ট 

MB 

 

 

 

 

 

10 
 
 
 
 
 
 

নার্ক Lecture, 
Discussion, 
Question 

and Answer 

মডিউল – ৪ সামডয়ক পত্র   

ডদ্গ ্দ্শ টন ফথলক বঙ্গদ্শ টন 

 

MB 05 সামডয়ক পত্র    

মডিউল – ৫ উপনযাস ও ফ ালর্াগল্পঃ 

পযারীচা াঁদ্ ডমত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চলটাপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ 

ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চলটাপাধ্যায়, ডবভূডিভূষণ 

বলদযাপাধ্যায়, িারাশির বলদযাপাধ্যায়, মাডনক 

বলদযাপাধ্যায় 

 

KK 12 উপনযাস ও 

ফ ালর্াগল্প 

 

মডিউল – ৩  অলিংকার 

অনুপ্রাস, র্মক, ফেষ, বলক্রাঙ্কি, উপমা, রূপক, 

উৎলপ্রক্ষা, সমালসাঙ্কি, বযাজস্তুডি, বযডিলরক – 

সিংজ্ঞা ও উদ্াহরণ 

 

SP 8 অলিংকার  

মডিউল – ৭ সাডহলিযর রূপলভদ্ঃ MB 5 সাডহলিযর 

রূপলভদ্ঃ 

 



গীডিকডবিা, মহাকাবয, ট্রালজডি, কলমডি, 

ফপৌরাডণক- ঐডিহাডসক-সামাঙ্কজক- নার্ক, 

ফরামান্স, সামাঙ্কজক- ঐডিহাডসক- পাডরবাডরক 

উপনযাস, ফ ালর্াগলল্পর সিংজ্ঞা, ফ ালর্াগলল্পর সলঙ্গ 

উপনযালসর িুলনা, প্রবন্ধ ও রমযরচনা 

Total Class Hour  62   

 



UNDER 1+1+1 System 

B.A PART 2 (ACADEMIC YEAR 2015-2016) 

BNGG  2nd paper 

BNGG  2nd paper 
 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১   বৈষ্ণৈ পদাৈলী ( কঃ ডৈঃ সংস্করণ ) 

ডিন্মডলডিত পদসমহূঃ ( প্রথম পংক্তি ) 

১) িীরদ িয়নি িীর ঘি ডসঞ্চনি 

২) আজ ুহাম ডক পপিলু িৈদ্বীপ চন্দ 

৩) দঁড়াইয়া িনন্দর আনে পোপাল কানন্দ অিুরানে 

৪) ঘনরর ৈাডহনর দনে শতৈার 

৫) রূপ লাডে আডি ঝুনর গুনি মি প ার 

৬) এমি পীডরডত ক ু িাডহ পদডি শুডি 

৭) সডি ডক পুছডস অিু ৈ পমায় 

8) কণ্টক োডড় কমলসম পদতল 

৯) মক্তন্দর ৈাডহর কঠিি কপাট 

১০) ডক পমাডহিী জাি ৈঁধ ুডক পমাডহিী জাি 

১১) এ সডি হামাডর দুনির িাডহ ওর 

১২) অঙ্কুর তপি তানপ যডদ জারৈ 

১৩) ৈহুডদি পনর ৈঁধুয়া এনল 

 

SP 15 বৈষ্ণৈ পদাৈলী Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ২ পমঘিাদৈধ কাৈয (প্রথম  সে গ ও চতুথ গ 

সে গ) – মধসুূদি দত্ত 

KK 10 
 

পমঘিাদৈধ 

কাৈয 

 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৩  ‘পুিশ্চ’ – রৈীন্দ্রিাথ িাকুর 

ডিৈ গাডচত কডৈতা – পছনলটা, সাধারণ পমনয়, ৈাডঁশ , 

প্রথম পূজা 

 

KK 08 পুিশ্চ Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৪ একানলর কডৈতা সঞ্চয়ি ( কঃ ডৈঃ 

সংস্করণ ) 

ডিন্মডলডিত কডৈতাসমহূ –  

িষ্টিীড় – সমর পসি 

আমার  ারতৈর্ গ – ৈীনরন্দ্র চনটাপাধযায় 

পদশ পদিাচ্ছ অন্ধকানর – িীনরন্দ্রিাথ চক্রৈতী 

পকউ কথা রানিডি –সুিীল েনগাপাধযায় 

MB 15 একানলর কডৈতা 

সঞ্চয়ি 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

২ ছন্দ 

১. অক্ষর, দল, কলা, মাত্রা, যডত, পৈ গ, পদ, পঙক্তি / 

চরণ – সংজ্ঞা ও উদাহরণসহ প্রডতঠটর ডৈস্তাডরত 

আনলাচিা 

২. ৈাংলা ছনন্দর ক্তত্রধারা – উদাহরণ 

৩. ছনন্দাডলডপ ( পৈ গ, পদ, পংক্তি, লয়, মাত্রা ও 

রীডতর উনেি ৈাঞ্ছিীয় ) 

 

KK 10 ছন্দ Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

Total Class Hour  58   

 



Under 1+1+1 System 

B.A PART 2 (ACADEMIC YEAR 2016-2017) 

BNGG  2nd paper 

BNGG  2nd paper 
 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১   বৈষ্ণৈ পদাৈলী ( কঃ ডৈঃ সংস্করণ ) 

ডিন্মডলডিত পদসমহূঃ ( প্রথম পংক্তি ) 

১) িীরদ িয়নি িীর ঘি ডসঞ্চনি 

২) আজ ুহাম ডক পপিলু িৈদ্বীপ চন্দ 

৩) দঁড়াইয়া িনন্দর আনে পোপাল কানন্দ অিুরানে 

৪) ঘনরর ৈাডহনর দনে শতৈার 

৫) রূপ লাডে আডি ঝুনর গুনি মি প ার 

৬) এমি পীডরডত ক ু িাডহ পদডি শুডি 

৭) সডি ডক পুছডস অিু ৈ পমায় 

8) কণ্টক োডড় কমলসম পদতল 

৯) মক্তন্দর ৈাডহর কঠিি কপাট 

১০) ডক পমাডহিী জাি ৈঁধ ুডক পমাডহিী জাি 

১১) এ সডি হামাডর দুনির িাডহ ওর 

১২) অঙ্কুর তপি তানপ যডদ জারৈ 

১৩) ৈহুডদি পনর ৈঁধুয়া এনল 

 

SP 15 বৈষ্ণৈ পদাৈলী Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ২ পমঘিাদৈধ কাৈয (প্রথম  সে গ ও চতুথ গ 

সে গ) – মধসুূদি দত্ত 

KK 10 
 

পমঘিাদৈধ 

কাৈয 

 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৩  ‘পুিশ্চ’ – রৈীন্দ্রিাথ িাকুর 

ডিৈ গাডচত কডৈতা – পছনলটা, সাধারণ পমনয়, ৈাডঁশ , 

প্রথম পূজা 

 

KK 08 পুিশ্চ Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৪ একানলর কডৈতা সঞ্চয়ি ( কঃ ডৈঃ 

সংস্করণ ) 

ডিন্মডলডিত কডৈতাসমহূ –  

িষ্টিীড় – সমর পসি 

আমার  ারতৈর্ গ – ৈীনরন্দ্র চনটাপাধযায় 

পদশ পদিাচ্ছ অন্ধকানর – িীনরন্দ্রিাথ চক্রৈতী 

পকউ কথা রানিডি –সুিীল েনগাপাধযায় 

MB 12 একানলর কডৈতা 

সঞ্চয়ি 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

২ ছন্দ 

১. অক্ষর, দল, কলা, মাত্রা, যডত, পৈ গ, পদ, পঙক্তি / 

চরণ – সংজ্ঞা ও উদাহরণসহ প্রডতঠটর ডৈস্তাডরত 

আনলাচিা 

২. ৈাংলা ছনন্দর ক্তত্রধারা – উদাহরণ 

৩. ছনন্দাডলডপ ( পৈ গ, পদ, পংক্তি, লয়, মাত্রা ও 

রীডতর উনেি ৈাঞ্ছিীয় ) 

 

KK 10 ছন্দ Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

Total Class Hour  55   

 



OLD System 

B.A PART 2 (ACADEMIC YEAR 2017-2018) 

BNGG  2nd paper 

BNGG  2nd paper 
 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১   বৈষ্ণৈ পদাৈলী ( কঃ ডৈঃ সংস্করণ ) 

ডিন্মডলডিত পদসমহূঃ ( প্রথম পংক্তি ) 

১) িীরদ িয়নি িীর ঘি ডসঞ্চনি 

২) আজ ুহাম ডক পপিলু িৈদ্বীপ চন্দ 

৩) দঁড়াইয়া িনন্দর আনে পোপাল কানন্দ অিুরানে 

৪) ঘনরর ৈাডহনর দনে শতৈার 

৫) রূপ লাডে আডি ঝুনর গুনি মি প ার 

৬) এমি পীডরডত ক ু িাডহ পদডি শুডি 

৭) সডি ডক পুছডস অিু ৈ পমায় 

8) কণ্টক োডড় কমলসম পদতল 

৯) মক্তন্দর ৈাডহর কঠিি কপাট 

১০) ডক পমাডহিী জাি ৈঁধ ুডক পমাডহিী জাি 

১১) এ সডি হামাডর দুনির িাডহ ওর 

১২) অঙ্কুর তপি তানপ যডদ জারৈ 

১৩) ৈহুডদি পনর ৈঁধুয়া এনল 

 

SP 15 বৈষ্ণৈ পদাৈলী Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ২ পমঘিাদৈধ কাৈয (প্রথম  সে গ ও চতুথ গ 

সে গ) – মধসুূদি দত্ত 

KK 10 
 

পমঘিাদৈধ 

কাৈয 

 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৩  ‘পুিশ্চ’ – রৈীন্দ্রিাথ িাকুর 

ডিৈ গাডচত কডৈতা – পছনলটা, সাধারণ পমনয়, ৈাডঁশ , 

প্রথম পূজা 

 

KK 08 পুিশ্চ Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৪ একানলর কডৈতা সঞ্চয়ি ( কঃ ডৈঃ 

সংস্করণ ) 

ডিন্মডলডিত কডৈতাসমহূ –  

িষ্টিীড় – সমর পসি 

আমার  ারতৈর্ গ – ৈীনরন্দ্র চনটাপাধযায় 

পদশ পদিাচ্ছ অন্ধকানর – িীনরন্দ্রিাথ চক্রৈতী 

পকউ কথা রানিডি –সুিীল েনগাপাধযায় 

MB 12 একানলর কডৈতা 

সঞ্চয়ি 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

২ ছন্দ 

১. অক্ষর, দল, কলা, মাত্রা, যডত, পৈ গ, পদ, পঙক্তি / 

চরণ – সংজ্ঞা ও উদাহরণসহ প্রডতঠটর ডৈস্তাডরত 

আনলাচিা 

২. ৈাংলা ছনন্দর ক্তত্রধারা – উদাহরণ 

৩. ছনন্দাডলডপ ( পৈ গ, পদ, পংক্তি, লয়, মাত্রা ও 

রীডতর উনেি ৈাঞ্ছিীয় ) 

 

KK 10 ছন্দ Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

Total Class Hour  55   

 



OLD System 

B.A PART 2 (ACADEMIC YEAR 2018-2019) 

BNGG  2nd paper 

BNGG  2nd paper 
 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১   বৈষ্ণৈ পদাৈলী ( কঃ ডৈঃ সংস্করণ ) 

ডিন্মডলডিত পদসমহূঃ ( প্রথম পংক্তি ) 

১) িীরদ িয়নি িীর ঘি ডসঞ্চনি 

২) আজ ুহাম ডক পপিলু িৈদ্বীপ চন্দ 

৩) দঁড়াইয়া িনন্দর আনে পোপাল কানন্দ অিুরানে 

৪) ঘনরর ৈাডহনর দনে শতৈার 

৫) রূপ লাডে আডি ঝুনর গুনি মি প ার 

৬) এমি পীডরডত ক ু িাডহ পদডি শুডি 

৭) সডি ডক পুছডস অিু ৈ পমায় 

8) কণ্টক োডড় কমলসম পদতল 

৯) মক্তন্দর ৈাডহর কঠিি কপাট 

১০) ডক পমাডহিী জাি ৈঁধ ুডক পমাডহিী জাি 

১১) এ সডি হামাডর দুনির িাডহ ওর 

১২) অঙ্কুর তপি তানপ যডদ জারৈ 

১৩) ৈহুডদি পনর ৈঁধুয়া এনল 

 

SP 15 বৈষ্ণৈ পদাৈলী Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ২ পমঘিাদৈধ কাৈয (প্রথম  সে গ ও চতুথ গ 

সে গ) – মধসুূদি দত্ত 

KK 10 
 

পমঘিাদৈধ 

কাৈয 

 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৩  ‘পুিশ্চ’ – রৈীন্দ্রিাথ িাকুর 

ডিৈ গাডচত কডৈতা – পছনলটা, সাধারণ পমনয়, ৈাডঁশ , 

প্রথম পূজা 

 

KK 08 পুিশ্চ Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৪ একানলর কডৈতা সঞ্চয়ি ( কঃ ডৈঃ 

সংস্করণ ) 

ডিন্মডলডিত কডৈতাসমহূ –  

িষ্টিীড় – সমর পসি 

আমার  ারতৈর্ গ – ৈীনরন্দ্র চনটাপাধযায় 

পদশ পদিাচ্ছ অন্ধকানর – িীনরন্দ্রিাথ চক্রৈতী 

পকউ কথা রানিডি –সুিীল েনগাপাধযায় 

MB 12 একানলর কডৈতা 

সঞ্চয়ি 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

২ ছন্দ 

১. অক্ষর, দল, কলা, মাত্রা, যডত, পৈ গ, পদ, পঙক্তি / 

চরণ – সংজ্ঞা ও উদাহরণসহ প্রডতঠটর ডৈস্তাডরত 

আনলাচিা 

২. ৈাংলা ছনন্দর ক্তত্রধারা – উদাহরণ 

৩. ছনন্দাডলডপ ( পৈ গ, পদ, পংক্তি, লয়, মাত্রা ও 

রীডতর উনেি ৈাঞ্ছিীয় ) 

 

KK 10 ছন্দ Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

Total Class Hour  55   

 



OLD System 

B.A PART 2 (ACADEMIC YEAR 2019-2020) 

BNGG  2nd paper 

BNGG  2nd paper 
 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১   বৈষ্ণৈ পদাৈলী ( কঃ ডৈঃ সংস্করণ ) 

ডিন্মডলডিত পদসমহূঃ ( প্রথম পংক্তি ) 

১) িীরদ িয়নি িীর ঘি ডসঞ্চনি 

২) আজ ুহাম ডক পপিলু িৈদ্বীপ চন্দ 

৩) দঁড়াইয়া িনন্দর আনে পোপাল কানন্দ অিুরানে 

৪) ঘনরর ৈাডহনর দনে শতৈার 

৫) রূপ লাডে আডি ঝুনর গুনি মি প ার 

৬) এমি পীডরডত ক ু িাডহ পদডি শুডি 

৭) সডি ডক পুছডস অিু ৈ পমায় 

8) কণ্টক োডড় কমলসম পদতল 

৯) মক্তন্দর ৈাডহর কঠিি কপাট 

১০) ডক পমাডহিী জাি ৈঁধ ুডক পমাডহিী জাি 

১১) এ সডি হামাডর দুনির িাডহ ওর 

১২) অঙ্কুর তপি তানপ যডদ জারৈ 

১৩) ৈহুডদি পনর ৈঁধুয়া এনল 

 

SP 15 বৈষ্ণৈ পদাৈলী Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ২ পমঘিাদৈধ কাৈয (প্রথম  সে গ ও চতুথ গ 

সে গ) – মধসুূদি দত্ত 

KK 10 
 

পমঘিাদৈধ 

কাৈয 

 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৩  ‘পুিশ্চ’ – রৈীন্দ্রিাথ িাকুর 

ডিৈ গাডচত কডৈতা – পছনলটা, সাধারণ পমনয়, ৈাডঁশ , 

প্রথম পূজা 

 

KK 08 পুিশ্চ Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৪ একানলর কডৈতা সঞ্চয়ি ( কঃ ডৈঃ 

সংস্করণ ) 

ডিন্মডলডিত কডৈতাসমহূ –  

িষ্টিীড় – সমর পসি 

আমার  ারতৈর্ গ – ৈীনরন্দ্র চনটাপাধযায় 

পদশ পদিাচ্ছ অন্ধকানর – িীনরন্দ্রিাথ চক্রৈতী 

পকউ কথা রানিডি –সুিীল েনগাপাধযায় 

MB 12 একানলর কডৈতা 

সঞ্চয়ি 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

২ ছন্দ 

১. অক্ষর, দল, কলা, মাত্রা, যডত, পৈ গ, পদ, পঙক্তি / 

চরণ – সংজ্ঞা ও উদাহরণসহ প্রডতঠটর ডৈস্তাডরত 

আনলাচিা 

২. ৈাংলা ছনন্দর ক্তত্রধারা – উদাহরণ 

৩. ছনন্দাডলডপ ( পৈ গ, পদ, পংক্তি, লয়, মাত্রা ও 

রীডতর উনেি ৈাঞ্ছিীয় ) 

 

KK 10 ছন্দ Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

Total Class Hour  55   

 



UNDER 1+1+1 System 

B.A PART 2 (ACADEMIC YEAR 2015-2016) 

BNGG  3rd paper 

BNGG  3rd paper 
 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১ সংকলন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

পাঠয প্রবন্ধ সমূহঃ ডিক্ষার ডমলন, পূব ব ও পশ্চিম, 

মমঘদতূ, মককাধ্বডন 

KK 08 সংকলন Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ২ ডবসর্বন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর MB 12 
 

ডবসর্বন  Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৩ একাললর ম াটগল্প সঞ্চয়ন (ক.ডব. 

সংস্করণ) 

ডনন্মডলডিত গল্পসমহূঃ 

পুুঁইমাচা – ডবভূডতভূষণ বলদাপাধ্যায়,  

না – তারািঙ্কর বলদাপাধ্যায়, 

হারালনর নাতর্ামাই – মাডনক বলদাপাধ্যায়, 

চড়াই উৎরাই -  নলরন্দ্রনাথ ডমত্র 

 

 

MB 10 একাললর 

ম াটগল্প সঞ্চয়ন 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৪ কপালকুন্ডলা – বশ্চঙ্কমচন্দ্র চলটাপাধ্যায় SP 12 কপালকুন্ডলা Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

২ পল্লীসমার্ – িরৎচন্দ্র চলটাপাধ্যায় 

 

KK 10 পল্লীসমার্ Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

Total Class Hour  52   

 



UNDER 1+1+1 System 

B.A PART 2 (ACADEMIC YEAR 2016-2017) 

BNGG  3rd paper 

BNGG  3rd paper 
 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১ সংকলন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

পাঠয প্রবন্ধ সমূহঃ ডিক্ষার ডমলন, পূব ব ও পশ্চিম, 

মমঘদতূ, মককাধ্বডন 

KK 08 সংকলন Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ২ ডবসর্বন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর MB 12 
 

ডবসর্বন  Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৩ একাললর ম াটগল্প সঞ্চয়ন (ক.ডব. 

সংস্করণ) 

ডনন্মডলডিত গল্পসমহূঃ 

পুুঁইমাচা – ডবভূডতভূষণ বলদাপাধ্যায়,  

না – তারািঙ্কর বলদাপাধ্যায়, 

হারালনর নাতর্ামাই – মাডনক বলদাপাধ্যায়, 

চড়াই উৎরাই -  নলরন্দ্রনাথ ডমত্র 

 

 

KK 10 একাললর 

ম াটগল্প সঞ্চয়ন 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৪ কপালকুন্ডলা – বশ্চঙ্কমচন্দ্র চলটাপাধ্যায় SP 12 কপালকুন্ডলা Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

২ পল্লীসমার্ – িরৎচন্দ্র চলটাপাধ্যায় 

 

KK 08 পল্লীসমার্ Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

Total Class Hour  50   

 



UNDER 1+1+1 System 

B.A PART 2 (ACADEMIC YEAR 2017-2018) 

BNGG  3rd paper 

BNGG  3rd paper 
 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১ সংকলন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

পাঠয প্রবন্ধ সমূহঃ ডিক্ষার ডমলন, পূব ব ও পশ্চিম, 

মমঘদতূ, মককাধ্বডন 

KK 08 সংকলন Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ২ ডবসর্বন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর MB 12 
 

ডবসর্বন  Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৩ একাললর ম াটগল্প সঞ্চয়ন (ক.ডব. 

সংস্করণ) 

ডনন্মডলডিত গল্পসমহূঃ 

পুুঁইমাচা – ডবভূডতভূষণ বলদাপাধ্যায়,  

না – তারািঙ্কর বলদাপাধ্যায়, 

হারালনর নাতর্ামাই – মাডনক বলদাপাধ্যায়, 

চড়াই উৎরাই -  নলরন্দ্রনাথ ডমত্র 

 

 

KK 10 একাললর 

ম াটগল্প সঞ্চয়ন 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৪ কপালকুন্ডলা – বশ্চঙ্কমচন্দ্র চলটাপাধ্যায় SP 12 কপালকুন্ডলা Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

২ পল্লীসমার্ – িরৎচন্দ্র চলটাপাধ্যায় 

 

KK 08 পল্লীসমার্ Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

Total Class Hour  50   

 



UNDER 1+1+1 System 

B.A PART 2 (ACADEMIC YEAR 2018-2019) 

BNGG  3rd paper 

BNGG  3rd paper 
 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১ সংকলন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

পাঠয প্রবন্ধ সমূহঃ ডিক্ষার ডমলন, পূব ব ও পশ্চিম, 

মমঘদতূ, মককাধ্বডন 

KK 08 সংকলন Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ২ ডবসর্বন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর MB 12 
 

ডবসর্বন  Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৩ একাললর ম াটগল্প সঞ্চয়ন (ক.ডব. 

সংস্করণ) 

ডনন্মডলডিত গল্পসমহূঃ 

পুুঁইমাচা – ডবভূডতভূষণ বলদাপাধ্যায়,  

না – তারািঙ্কর বলদাপাধ্যায়, 

হারালনর নাতর্ামাই – মাডনক বলদাপাধ্যায়, 

চড়াই উৎরাই -  নলরন্দ্রনাথ ডমত্র 

 

 

KK 10 একাললর 

ম াটগল্প সঞ্চয়ন 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৪ কপালকুন্ডলা – বশ্চঙ্কমচন্দ্র চলটাপাধ্যায় SP 12 কপালকুন্ডলা Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

২ পল্লীসমার্ – িরৎচন্দ্র চলটাপাধ্যায় 

 

KK 08 পল্লীসমার্ Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

Total Class Hour  50   

 



UNDER 1+1+1 System 

B.A PART 2 (ACADEMIC YEAR 2019-2020) 

BNGG  3rd paper 

BNGG  3rd paper 
 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১ সংকলন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

পাঠয প্রবন্ধ সমূহঃ ডিক্ষার ডমলন, পূব ব ও পশ্চিম, 

মমঘদতূ, মককাধ্বডন 

KK 08 সংকলন Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ২ ডবসর্বন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর MB 12 
 

ডবসর্বন  Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৩ একাললর ম াটগল্প সঞ্চয়ন (ক.ডব. 

সংস্করণ) 

ডনন্মডলডিত গল্পসমহূঃ 

পুুঁইমাচা – ডবভূডতভূষণ বলদাপাধ্যায়,  

না – তারািঙ্কর বলদাপাধ্যায়, 

হারালনর নাতর্ামাই – মাডনক বলদাপাধ্যায়, 

চড়াই উৎরাই -  নলরন্দ্রনাথ ডমত্র 

 

 

KK 10 একাললর 

ম াটগল্প সঞ্চয়ন 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৪ কপালকুন্ডলা – বশ্চঙ্কমচন্দ্র চলটাপাধ্যায় SP 12 কপালকুন্ডলা Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

২ পল্লীসমার্ – িরৎচন্দ্র চলটাপাধ্যায় 

 

KK 08 পল্লীসমার্ Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

Total Class Hour  50   

 



UNDER 1+1+1 System 

B.A PART 3 (ACADEMIC YEAR 2016-2017) 

BNGG  4rth paper 

BNGG  4rth paper 
 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১ পডিভাষা (সাডিত্য-সসৌন্দর্ যত্ত্ত্ব ডিষয়ক 

ডিডদযষ্ট ২০০ টি পডিভাষা) 

প্রচডলত্ পাঠ্যক্রম অিুর্ায়ী 

 

MB 10 সংকলি Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ২ প্রুফ সংশ াধি MB 6 
 

প্রুফ 

সংশ াধি 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৩ সাডিত্য অথিা সমাজ ডিষয়ক প্রিন্ধ 

িচিা (অিডধক ৩০০  শে) 

 

 

KK 10 প্রিন্ধ িচিা Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৪ ইংশিজজ সথশক িাংলায় অিুিাদ SP 10 ইংশিজজ সথশক 

িাংলায় 

অিুিাদ 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৫ ভাষাত্ত্ত্বঃ 

ক) উদািিণসি সংজ্ঞা ডলখি –  

আডদ-মধয-অন্ত্য স্বিাগম, আডদ-মধয-অন্ত্য 

িযঞ্জিাগম, স্বিশলাপ, সমাক্ষি সলাপ, মূধ যিীভিি, 

সকািী ভিি, ডিপর্ যাস, সাদৃ য, ডিডমশ্রণ/ডমশ্রণ, 

সজাড় কলম  ে, সংকি  ে, সলাকডিরুজি, 

সুভাষণ, অপভাষা 

 

খ)  েদ্বৈত্ 

 

 

KK 10 ভাষাত্ত্ত্ব Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৬ আন্ত্জযাডত্ক ধ্বডিমূলক িণ যমালা-ি 

(IPA) ডচহ্ণ িযিিাি কশি ডলপযন্ত্িকিণ (Phonetic 

Transcription) 

 

MB 8 ডলপযন্ত্িকিণ  

মডিউল – ৭ সাক্ষাৎকাি / ডিশপািযাজ ডলখি 

 

MB 6 সাক্ষাৎকাি  

মডিউল – ৮ ডিজ্ঞাপি / প্রাডত্ষ্ঠাডিক পত্রডলখি 

 

KK 5 ডিজ্ঞাপি  

Total Class Hour  65   

 



UNDER 1+1+1 System 

B.A PART 3 (ACADEMIC YEAR 2017-2018) 

BNGG  4rth paper 

BNGG  4rth paper 
 

Teacher Class 
Hour 

Domain Teaching 
Method 

মডিউল – ১ পডিভাষা (সাডিত্য-সসৌন্দর্ যত্ত্ত্ব ডিষয়ক 

ডিডদযষ্ট ২০০ টি পডিভাষা) 

প্রচডলত্ পাঠ্যক্রম অিুর্ায়ী 

 

MB 10 সংকলি Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ২ প্রুফ সংশ াধি MB 6 
 

প্রুফ 

সংশ াধি 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৩ সাডিত্য অথিা সমাজ ডিষয়ক প্রিন্ধ 

িচিা (অিডধক ৩০০  শে) 

 

 

KK 10 প্রিন্ধ িচিা Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৪ ইংশিজজ সথশক িাংলায় অিুিাদ SP 10 ইংশিজজ সথশক 

িাংলায় 

অিুিাদ 

Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৫ ভাষাত্ত্ত্বঃ 

ক) উদািিণসি সংজ্ঞা ডলখি –  

আডদ-মধয-অন্ত্য স্বিাগম, আডদ-মধয-অন্ত্য 

িযঞ্জিাগম, স্বিশলাপ, সমাক্ষি সলাপ, মূধ যিীভিি, 

সকািী ভিি, ডিপর্ যাস, সাদৃ য, ডিডমশ্রণ/ডমশ্রণ, 

সজাড় কলম  ে, সংকি  ে, সলাকডিরুজি, 

সুভাষণ, অপভাষা 

 

খ)  েদ্বৈত্ 

 

 

KK 10 ভাষাত্ত্ত্ব Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৬ আন্ত্জযাডত্ক ধ্বডিমূলক িণ যমালা-ি 

(IPA) ডচহ্ণ িযিিাি কশি ডলপযন্ত্িকিণ (Phonetic 

Transcription) 

 

MB 8 ডলপযন্ত্িকিণ Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৭ সাক্ষাৎকাি / ডিশপািযাজ ডলখি 

 

MB 6 সাক্ষাৎকাি Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

মডিউল – ৮ ডিজ্ঞাপি / প্রাডত্ষ্ঠাডিক পত্রডলখি 

 

KK 5 ডিজ্ঞাপি Lecture, 
Discussion, 
Question 
and Answer 

Total Class Hour  65   

 


