
রবীন্দ্রভারতী ববশ্বববদ্যালয় 
বাাংলা ববভাগ 

স্নাতক সাম্মাবিক ।। বিক্ষা বর্ ষ ২০১৭-২০১৮ 

CBCS অিুযায়ী পাঠ (BOS) পর্ ষদ্ অিুম াবদ্ত পাঠযক্র  

(রবীন্দ্রভারতী ববশ্বববদ্যালয়-এর কায ষবিব ষাহী সব বতর অিুম াদ্ি ক্রম ) 
 

C1 – CF14 = Core Course (CC)     AECC = Ability Enhancement Compulsory 
Course, 

GE - Generec Elective,    DSE = Discipline Specific Elective, 
SEC = Skill Enhancement Course. 

সসম স্টার - ১ 

Course No.  L-T-P Credits Marks 

CC-1.1 বাাংলা সাবহমতযর ইবতহাস ৫+১+০ ৬ ৪০+১০=৫০ 

 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস: প্রাচীন ও মধ্েযুগ  (দশম – 

অষ্টাদশ শযাব্দী) 

২০   

 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস : আধু্হনক যুগ 

(উহনশ শযক – ১৯৬০ হিস্টাব্দ) 

২০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

     

CC-1.2 পাশ্চাতয সাবহমতযর ইবতহাস, সাংরূপ ও 

আমদালি 

৫+১+০ ৬ ৪০+১০=৫০ 

 সাংসৃ্কয সাহিত্যের ইহযিাস 

কাহলদাস, ভ্বভূ্হয, বাণভ্ট্ট, শূদ্রক, জয়ত্দব 

১৫   

 ইাংত্রজজ সাহিত্যের ইহযিাস 

অোাংত্লা-সাক্সনপব ব, শশক্সহপয়রীয় পব ব, 

হপউহরটান পব ব, শরামোহিক পব ব, হভ্ক্শটারীয় পব ব 

১৫   

 সাবহমতযর সাংরূপ ও আমদালি 

মিাকাবে, গীহযকহবযা, সত্নট, নাটক, প্রিসন, 

ট্র্োত্জহি, কত্মহি, উপনোস, শ াটগল্প, 

শরামাহিহসজম, হরয়াহলজম, হসম্বহলজম, 

সুরহরয়াহলজম 

 

১০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   
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  শমাট ১২ ১০০ 

 

Course No.  L-T-P Credits Marks 

AECC 
(MIL)– 1.1 

  ২ ৪০+১০=৫০ 

GE- 1.1   ৬ ৮০+২০=১০০ 

এই পাঠক্রম দুটট স্নাযকস্তত্রর পাঠক্রত্মর পত্র প্রদত্ত িত্লা। 

 

 

 

সসম স্টার - ২ 

Course 
No. 

 L-T-P Credits Marks 

CC-2.1 ভার্াববজ্ঞাি ও বাাংলা ভার্াতত্ত্ব ৫+১+০ ৬ ৪০+১০=৫০ 

ক বাগযত্ের গঠন ও কায বাবলী 

স্বরধ্বহন ও বেঞ্জনধ্বহনর সাংজ্ঞা এবাং শেণীহবভ্াগ 

স্বহনত্মর সাংজ্ঞা, ববহশষ্টে ও বাাংলা স্বহনম হনণ বয় 

বাাংলা ধ্বহন পহরবযবত্নর রীহয 

১০ 

  

খ বাাংলা ভ্াষার জন্ম-ইহযিাস 

বাাংলা ভ্াষার যুগহবভ্াগ এবাং ভ্াষাযাজিক ববহশষ্টে 

বাাংলা উপভ্াষা ও ভ্াষাযাজিক ববহশষ্টে 

১০ 

  

গ রূহপত্মর সাংজ্ঞা, ববহশষ্টে ও রূহপম হনণ বত্য়র সূত্র 

রূপান্তরমূলক সজৃনমূলক বোকরণ 

বাত্কের পদক্রম ও বাাংলা বাকে, বাাংলা বাত্কের 

শেণীহবভ্াগ 

বাাংলা শব্দগঠত্ন প্রযেয়, উপসগ ব, সহি, সমাস, 

শলাপ, সাংত্যাজন, রূপান্তর 

১০   

ঘ বাাংলা শব্দভ্াণ্ডার 

বাাংলা শব্দার্ ব পহরবযবত্নর ধ্ারা 

বাাংলা হলহপ ও বানান সমসো 

বাাংলা ভ্াষার সাম্প্রহযক গহযমুখ 

১০ 

  

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

     
CC-2.2  ন্দ, অলাংকার ও কাবেজজজ্ঞাসা ৫+১+০ ৬ ৪০+১০=৫০ 

 
 ন্দ – সাংজ্ঞা ও  ন্দ হবত্েষণ ১৫   
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 অলঙ্কার – সাংজ্ঞা ও অলাংকার হনণ বয় ১৫   

 কাবেজজজ্ঞাসা – অযুলচন্দ্র গুপ্ত  ১০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

  শমাট ১২ ১০০ 

  

Course 
No. 

 L-T-P Credits Marks 

AECC 
(MIL)– 2.1 

  ২ ৪০+১০=৫০ 

GE- 2.1 
  ৬ ৮০+২০=১০০ 

এই পাঠক্রম দুটট স্নাযকস্তত্রর পাঠক্রত্মর পত্র প্রদত্ত িত্লা। 

 

 

 

 

 

 

সসম স্টার - ৩ 

 

Course 
No. 

 L-T-P Credits Marks 

CC-3.1  ধ্যযুমগর বাাংলা সাবহতয 
 

৫+১+০ ৬ ৪০+১০=৫০ 

 ববষ্ণব পদাবলী (হনব বাহচয পদ) - হবশ্বপহয শচৌধু্রী 

সম্পাহদয 
১৫ 

  

 চণ্ডীমঙ্গল (আত্খটটক খণ্ড) – কহবকঙ্কণ মুকুন্দ 

চক্রবযী ১৫ 
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 বমমনহসাংিগীহযকা–দীত্নশচন্দ্র শসন 

সম্পাহদয(হনব বাহচয) ১০ 
  

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

     

CC-3.2  ৫+১+০ ৬ ৪০+১০=৫০ 

 বজঙ্কমচত্ন্দ্রর প্রবি (হবড়াল, গীহযকাবে, শকুন্তলা 

হমরন্দা ও শদসহদমনা, বাঙ্গালা ভ্াষা, বাঙ্গালার নবে 

শলখকহদত্গর প্রহয হনত্বদন) 

১৫   

 প্রাচে ও পাশ্চাযে – স্বামী হবত্বকানন্দ ১০   

 কাত্লর পুযুল – বুদ্ধত্দব বসু ১৫   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

     

CC-3.3  ৫+১+০ ৬ ৪০+১০=৫০ 

 প্রাচীন সাহিযে – রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর ১৫   

 প্রবি সঞ্চয়ন – প্রমর্ শচৌধু্রী ১৫   

 কহবযার কর্া - জীবনানন্দ দাশ ১০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

     

SEC- 3.1 
(AEEC) 

 ৫+১+০ ২ ৪০+১০=৫০ 

 অনুবাদ (ইাংরাজজ শর্ত্ক বাাংলা) ১০   

 প্ুফ হরহিাং (বাাংলা)/ বানান সাংত্শাধ্ন ১০   

 পহরভ্াষা (ইাংরাজজ শর্ত্ক বাাংলা) ১০   

 যহযহচহ্ন সহিত্বশ(Punctuation)/ পজঞ্জকরণ ১০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

  শমাট ২০ ২০০ 

 

 

 



 
5 
 

 

Course 
No. 

 L-T-P Credits Marks 

GE-3.1 

 
   ৮০+২০=১০০ 

এই পাঠক্রম দুটট স্নাযকস্তত্রর পাঠক্রত্মর পত্র প্রদত্ত িত্লা। 

 

 

সসম স্টার – ৪ 

 

Course No.  L-T-P Credits Marks 

CC- 4.1 উপনোস ৫+১+০ ৬ ৪০+১০=৫০ 

 রাজহসাংি – বজঙ্কমচন্দ্র চত্ট্টাপাধ্োয় ১০   

 েীকান্ত (১, ২ পব ব)- শরৎচন্দ্র চত্ট্টাপাধ্োয় ১০   

 আরণেক – হবভূ্হযভূ্ষণ বত্ন্দোপাধ্োয় ১০   

 কহব – যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োয় ১০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

     
CC-4.2 শ াত্টাগল্প : (হনব বাহচয) ৫+১+

০ 

৬ ৪০+১০=৫০ 

 প্রভ্াযকুমার মুত্খাপাধ্োয় – শদবী/রসময়ীর রহসকযা 

পরশুরাম – হবহরজঞ্চবাবা/লম্বকণ ব 

শপ্রত্মন্দ্র হমত্র - মিানগর/সাগর সঙ্গত্ম 

মাহনক বত্ন্দোপাধ্োয়-প্রাগগহযিাহসক/ 

শ াটবকুলপুত্রর যাত্রী 

যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োয় - কালাপািাড়/না 

হবভূ্হযভূ্ষণ বত্ন্দোপাধ্োয় - পুুঁইমাচা/হিাংত্য়র কচুরী 

সুত্বাধ্ শ াষ – চযুর্ ব পাহনপত্র্র যুদ্ধ/ফহসল 

নত্রন্দ্রনার্ হমত্র - রস/অবযরহণকা 

আশাপূণ বা শদবী - হ িমস্তা/অোজিত্িি 

মিাত্শ্বযা শদবী – বান/বাত্য়ন 

 

৪০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

     

CC-4.3 কাবয ও কববতা ৫+১+

০ 

৬ ৪০+১০=৫০ 
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 বীরাঙ্গনা কাবে – মধু্সূদন দত্ত (হনব বাহচয ৫টট) ২০ 

 

  

 রবীন্দ্রপরবযী কহব (সত্যেন্দ্রনার্ দত্ত/শমাহিযলাল 

মজমুদার/নজুল ইসলাম/জীবনানন্দ দাশ/

 সুধ্ীন্দ্রনার্ দত্ত/অহময় চক্রবযী/ হবষু্ণ শদ/ 

সুভ্াষ মুত্খাপাধ্োয়) 

২০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

     

SEC- 4.1 
(AEEC) 

  ২ ৪০+১০=৫০ 

 প্রহযত্বদন রচনা ১০   

 সারাাংশ রচনা ও ভ্াবসম্প্রসারণ ১০   

 সাক্ষাৎকার রচনা / সাংলাপ রচনা ১০   

 সম্পাদনা ১০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

  শমাট ২০ ২০০ 

 

Course No.  L-T-P Credits Marks 

GE- 4.1   ৬ ৮০+২০=১০০ 

এই পাঠক্রমটট স্নাযকস্তত্রর পাঠক্রত্মর পত্র প্রদত্ত িত্লা। 

 

 

সসম স্টার – ৫ 

Course No.  L-T-P Credits Marks 

CC- 5.1 রবীন্দ্রসাবহতয ৫+১+

০ 

৬ ৪০+১০=

৫০ 

 হচত্রা : রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর ১০   

 সাহিযে : রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর ১০   

 িাক র : রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর ১০   
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 শ ত্লত্বলা : রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর ১০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

     

CC-5.2 রবীন্দ্রসাবহতয ৫+১+

০ 

৬ ৪০+১০=

৫০ 

 শচাত্খর বাহল : রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর ১৫   

 শলাকসাহিযে: রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর ১০   

 হ িপত্রাবলী : রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর ১৫   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

     

DSE 5.1 Discipline Specific Elective  ৬ ৪০+১০=

৫০ 

DSE 5.2 Discipline Specific Elective  ৬ ৪০+১০=

৫০ 

  শমাট ২৪ ২০০ 

 

 

সসম স্টার – ৬ 

 

Course No.  L-T-P Credits Marks 

CC- 6.1 উবিি িতমকর িাট্যসাবহতয ৫+১+

০ 

৬ ৪০+১০=

৫০ 

 এত্কই হক বত্ল সভ্েযা? : মধু্সূদন দত্ত ১০   

 নীলদপ বণ : দীনবিু হমত্র ১০   

 প্রফুল্ল : হগহরশচন্দ্র শ াষ ১০   

 সীযা : হিত্জন্দ্রলাল রায় ১০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

     

CC-6.2 ববি িতমকর সাবহতয ৫+১+

০ 

৬ ৪০+১০=

৫০ 
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 নবাি : হবজন ভ্ট্টাচায ব ১০   

 অঙ্গার : উৎপল দত্ত ১০   

 সাহিযে হবষয়ক প্রবি ২০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

     

DSE 6.1 Discipline Specific Elective  ৬ ৪০+১০=

৫০ 

DSE 6.2 Discipline Specific Elective  ৬ ৪০+১০=১

০ 

  শমাট ২৪ ২০০ 

 

Discipline specific Elective 

(Any Four) 

DSE – 1 ভার্াতত্ত্ব :   ৪০+১০=৫০ 

 ভ্াষার সাংজ্ঞা, ববহশষ্টে, বাাংলাভ্াষার জন্মকাহিহন 

ও যুগ-হবভ্াজন, কহবযার ভ্াষা, নাটত্কর ভ্াষা। 

২০   

 বাগয্ে, ধ্বহনযি, বেঞ্জন ধ্বহন, অহবভ্াজে-ধ্বহন 

(শ্বাসা ায, স্বরা ায), আন্তজবাহযক ধ্বহনমূলক বণ বমালা 

১০   

 সাধ্ ুগদে, চহলয গদে, হলঙ্গ, বচন, কারক, সহি ১০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   
 

     

DSE – 2 সলাকসাবহতয   ৪০+১০=৫

০ 

 শলাকসাহিযে: সাংজ্ঞা, স্বরূপ, ববহশষ্টে, নাগহরক 

সাহিত্যের সত্ঙ্গ পার্ বকে, শেহণহবভ্াগ 

১০   

  ড়া, ধ্া ুঁধ্া, গীহয ১০   

 প্রবাদ ও কর্া  ১০   

 বাাংলার ব্রয – অবনীন্দ্রনার্ ঠাকুর ১০   

 অভ্েন্তরীণ মূলো                                                               ১০   
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DSE – 3  ধ্যযুমগর বাাংলা সাবহতয   ৪০+১০=৫

০ 

 ববষ্ণবপদাবলী (হনব বাহচয পদ) - হবশ্বপহয শচৌধ্ুরী সম্পাহদয ১০   

 চণ্ডীমঙ্গল (আত্খটটক খণ্ড)-কহবকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবযী ১০   

 শাক্তপদাবলী (হনব বাহচয পদ)- অমত্রন্দ্র রায়  সম্পাহদয 

কলকাযা হবশ্বহবদোলয় প্রকাহশয 
১০   

 বমমনহসাংিগীহযকা (হনব বাহচয) - দীত্নশচন্দ্র শসন সম্পাহদয ১০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

     

DSE-4 রবীন্দ্রসাবহতয:   ৪০+১০=৫

০ 

 শসানার যরী/ কর্া ও কাহিনী ১০   

  ত্র বাইত্র ১০   

 হবসজবন/ চণ্ডাহলকা ১০   

 হলহপকা ১০   
 

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

     

DSE-5 কথাসাবহতয   ৪০+১০=৫

০ 

 চন্দ্রত্শখর/রজনী - বজঙ্কমচন্দ্র চত্ট্টাপাধ্োয় ১০   

 গল্পগুচ্ছ - রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর ১০   

 শদনাপাওনা/পত্র্র দাবী - শরৎচন্দ্র চত্ট্টাপাধ্োয় ১০   

 হবভূ্হযভূ্ষণ, যারাশঙ্কর ও মাহনক বত্ন্দোপাধ্োয় 

(হনব বাহচয গল্প) 
১০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

     

DSE -6 কাবযকববতা   ৪০+১০=৫

০ 

 উহনশ শযত্কর গীহযকহবযা সাংকলন ১০   

 সজঞ্চযা- কাজী নজুল ইসলাম (হনব বাহচয) ১০   
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 আধ্ুহনক বাাংলা কহবযা – বদু্ধত্দব বসু (হনব বাহচয) ২০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

     

DSE -7 িাট্ক   ৪০+১০=৫

০ 

 বুড় সাহলত্কর  াত্ড় শরা ুঁ - মধ্ুসূদন দত্ত ১০   

 শমবারপযন – হিত্জন্দ্রলাল রায় ১০   

 

 রাজপুরী – মন্মর্ রায় ১০   

 বল্লভ্পুত্রর রূপকর্া - বাদল সরকার ১০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

     

DSE -8 সাবহতয ও চলচ্চিত্র   ৪০+১০=৫

০ 

 হবষয় – চলজিত্র ১০   

 রবীন্দ্র সাহিত্যের চলজিত্রায়ন : যপন হসন্িা/ 

পূত্ণ বন্দ ুপত্রী/ঋযুপণ ব শ াষ 
১০   

 হসত্নমা ও সাহিযে 

পত্র্র পাুঁচালী/হযযাস একটট নদীর নাম/খাহরজ/পদ্মানদীর 

মাজি/ 

যািাত্দর কর্া 

২০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

     

DSE -9 বাাংলা সাবহমতয পবরমবি ভাবিা   ৪০+১০=৫

০ 

 পহরত্বশভ্াবনা : প্রত্য়াজন ও প্রাসহঙ্গকযা 

(অুণাভ্ হমত্র : রাত্চল কারসানও আজত্কর পৃহর্বী / 

অুত্ণন্দ ু         বত্ন্দোপাধ্োয়: মধ্ুবাযাঋযায়ত্য) 

১০   

 রবীন্দ্রনাত্র্র পহরত্বশভ্াবনা :  হনব বাহচয গ্রন্থ- 

সুভ্া, বলাই, ধ্বাংস, বসুিরা, মাটটর িাক, বৃক্ষবন্দনা। 
১০   

 জলহযহমর- সাধ্ন চত্ট্টাপাধ্োয়/কৃষ্ণগহ্বর – অুণ হমত্র ১০   

 জত্রাংশ শযাব্দী – বাদল সরকার/শযুঁ যুল গা  – মত্নাজ হমত্র ১০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

     

DSE –10 গমবর্ণা পদ্ধবত   ৪০+১০=৫

০ 

 হবষয় হনব বাচন ১০   

 যর্ে সাংগ্রি পদ্ধহয/হবনোস ১০   

 গত্বষণার সাংজ্ঞা/ গত্বষণার খসড়া প্রণয়ন ১০   

 যর্েপজঞ্জ, প্রস্তুহযকরণ ও পহরহশষ্ট ১০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   
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Generec Elective 
Course 

No. 
 L-T-P Credit

s 
Marks 

GE-1 প্রাগাধ্ুবিক বাাংলা সাবহতয : (সাবহমতযর ইবতহাস ও 

বিব ষাবচত গ্রন্থ) 

৫+১+০ ৬ ৮০+২০=১০

০ 

 সাহিত্যের ইহযিাস ৪০   

 ববষ্ণবপদাবলী(হনব বাহচয পদ) - হবশ্বপহয শচৌধু্রী 

সম্পাহদয 

২০   

 চণ্ডীমঙ্গল (আত্খটটক খণ্ড)-কহবকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবযী ২০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ২০   

     

GE-2 উবিি িতমকর বাাংলা সাবহতয : 

(সাবহমতযর ইবতহাস ও বিব ষাবচত গ্রন্থ) 

৫+১+০ ৬ ৮০+২০=১০

০ 

 সাহিত্যের ইহযিাস ৪০   

 চযুদবশপদী কহবযাবলী – মধু্সূদন দত্ত ২০   

 কপালকুণ্ডলা- বজঙ্কমচন্দ্র চত্ট্টাপাধ্োয় ২০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ২০ 
  

     

GE-3 ববাংি িতমকর বাাংলা সাবহতয (স্বাধ্ীিতাপূব ষ) 

(সাবহমতযর ইবতহাস ও বিব ষাবচত গ্রন্থ) 

৫+১+০ ৬ ৮০+২০=১০

০ 

 সাহিত্যের ইহযিাস ৪০   

 অচলায়যন – রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর ২০   

 গল্প -শরৎচন্দ্র চত্ট্টাপাধ্োয় (হনব বাহচয) ২০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ২০   

     

GE-4 রবীন্দ্রজীবি ও সাবহতয ৫+১+

০ 

৬ ৮০+২০=১০

০ 

 রবীন্দ্রজীবনকর্া : প্রভ্াযকুমার মুত্খাপাধ্োয়  ২০  

 দুইত্বান/ মালঞ্চ  ২০  

 সঞ্চহয়যা  ২০  

 মাহলনী/ রত্র্র রহশ  ২০  

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন  ২০  
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বব.এ. আববিযক বাাংলা (MIL) 

 
 
Semester - I 

   ৪০+১০=৫০ 

 প্রহযত্বদন রচনা ১০   

 সারাাংশ রচনা ও ভ্াবসম্প্রসারণ ১০   

 সাক্ষাৎকার রচনা / সাংলাপ রচনা ১০   

 পহরভ্াষা (ইাংত্রজজ শত্ব্দর বাাংলা) ১০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   

Semester –2 
   ৪০+১০=৫০ 

 রবীন্দ্রকববতা : 

হনি বত্রর স্বপ্নভ্ঙ্গ (প্রভ্াযসঙ্গীয), শবািাপড়া 

(ক্ষহণকা), 

সামানেক্ষহয (কর্া ও কাহিনী), হনষৃ্কহয 

(পলাযকা), 

ধ্ম বত্মাি (পহরত্শষ), ওরা কাজ কত্র 

(আত্রাগে)। 

(হনব বাহচয দুটট) 

১০   

 রবীন্দ্রগল্প : 

শদনাপাওনা,  ুটট, কাবুহলওয়ালা, শাজস্ত, 

অহযহর্,স্ত্রীর পত্র। 

১০   

 রবীন্দ্রিাট্ক : 

ববকুত্ের খাযা 
১০   

 রবীন্দ্রজীবি : 

পাঠে বই : সব বজত্নর রবীন্দ্রনার্ 

( প্রকাশনা : রবীন্দ্র ভ্ারযী হবশ্বহবদোলয় ) 

১০   

 অভ্েন্তরীণ মূলোয়ন ১০   


