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শ্রমমস্টার -১ 
শ্রমমস্টার ১-C-1 

                              শলররোনোমঃ বোাংো োশরযের ইশযো(প্রোঘীন  মধ্েযুক)  ক্রেশটঝঃ ৬ পূর্ণমোনঃ ৬০ 
 
‘ঘযণোপদ’ পূবণবযী বোগোশর ওোবে ঘঘণ ো, ঘযণোপদ, যুওী আেমর্, শ্রীওৃষ্ণওীর্ত্ণন, শ্রীওৃষ্ণশবচয়, রোমোয়র্, 
মোভোরয, মনোমঙ্গ ওোরবের ধ্োরো, চঘযনে চীবনীওোবে, ঘণ্ডীমঙ্গ ওোরবের ধ্োরো,ধ্মণমঙ্গ,নোথ োশযে, 
আরোওোন রোচভোর োশযে, শলবোয়র্, লোক্তপদোবী, ভোরযঘন্দ্র ।  

 
শ্রমমস্টার ১-C-2 

                 বলমরানামীঃ মধ্যযমুগর কাবয ও কববতা                          শ্রক্রবডটীঃ ৬ 
পরূ্িমানীঃ ৬০ 

 
ওৃশর্ত্বোঃ রোমোয়র্(উর্ত্রোওোণ্ড) 
 
ববষ্ণব পদ্াব ীঃ  
           শ্রগৌরচবিকাীঃ আচ ুোম শও ক্রপেঁঔ ুনবদ্বীপ ঘন্দ, নীরদ নয়রন নীরখন শঞ্চরন । 
           পবূিরাগীঃ চনম অবশধ্ োম রূপ ক্রনোরুেঁ, রোধ্োর শও ই অন্তরর বেথো, ক্রোনোর 
নোশযনী    
                     এমন ক্রয ক্রওশন ইো বোউশি পোরো; ই ক্রওবো শুনোই লেোমনোম । 
           রূপানুরাগীঃ  োথও দরপন মোথও ফু, এমন পীশরশয ওভু ক্রদশঔ নোশ, রূপ োশক 
আেঁশঔ ছুরর 
                         গুরর্ মন ক্রভোর । 
           অবভারীঃ মোধ্ব শও ওব চদব দশুবণপোও, ওন্টও কোশি ওমম পদয, মশন্দর বোশর 
                       ওঠিন ওপোঝ।  
           আমেপানুরাগীঃ ুরঔর োশকয়ো শপশরশয ওশরুেঁ লেোম বনু্ধয়োর রন, শও ক্রমোশনী চোন 
বধ্ুেঁ,  
                             ুরঔর োশকয়ো এ খর বোেঁশধ্ন ুঅনর পুশিয়ো ক্রক ।  
           মাথুরীঃ এ শঔ আমোশর দরুঔর নোশ র, অবমথরুোপুর মোধ্ব ক্রক, শর ক্রক মধ্ুপুর 
োম 
                   কুবোো । 
           ভামবাল্লাীঃ শও ওব ক্রর শঔ আনন্দ র, আচ ুরচনী োম ভোরক ক্রপোোয়ুেঁ, বহুশদন 
পরর  



                        বেঁধ্ুয়ো এর । 
           প্রাথিনাীঃ মোধ্ব বহুয শমনশয ওশর ক্রযোয়, যোয চওয বোশর শবন্দ ু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 শবধ্ুমঔু 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 ) 
 

GE-1                                                                                                                 শ্রক্রবডটীঃ ৬ পনূিমার্ীঃ ৬০ 

       Choose  from  pool  of  Gereric  Eleectives  

   
AECC-1                                                                                                             শ্রক্রবডটীঃ ৪ পনূিমানীঃ ৬০ 
       বলমরানামীঃ Environment  Studies 

 
                                                                               

                                         শ্রমমস্টার-২ 
শ্রমমস্টার ২-C-3                                                                                    শ্রক্রবডটীঃ ৬ পনূিমান: ৬০  
          বলমরানামীঃ বািংা ভাার ইবতা ও বািংা াবমতযর ইবতা (আধ্ুবনক যগু)  
 
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, োদলৃে, ক্রচোিওম, শনভোো), শপেন্তর(IPA) । 
 
বািংা াবমতযর ইবতা(আধ্ুবনক যগু)ঃীঃ গদ্যীঃ ক্রফোঝণ উইশয়োম 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 মচমুদোর, নচরু ইোম,চীমউশিন, 



চীবনোনন্দ দোল, বুদ্ধরদব বু, ুধ্ীন্দ্রনোথ দর্ত্, অশময় ঘেবযী, মর ক্রন, শবষু্ণ ক্রদ, ুভো 
মুরঔোপোধ্েোয়, ুওোন্ত ভটোঘোযণ । 
          নাটকীঃ মধ্ুূদন দর্ত্, দীনবনু্ধ শমত্র, শকশরলঘন্দ্র ক্রখো, উরপন্দ্রনোথ দো, 
ক্রচেোশযশরন্দ্রনোথ ঞোকুর, অমৃযো বু, ক্ষীররোদপ্রোদ শবদেোশবরনোদ, শদ্বরচন্দ্রো রোয়, রবীন্দ্রনোথ 
ঞোকুর, মন্থ রোয়, যুী োশিী, শবচন ভটোঘোযণ, লমু্ভ শমত্র, উৎপ দর্ত্ । 
          উপনযা ঃীঃ বশিমঘন্দ্র ঘরটোপোধ্েোয়, ররমলঘন্দ্র দর্ত্, মীর মলোরফ ক্রোরন, রবীন্দ্রনোথ 
ঞোকুর, লরৎঘন্দ্র ঘরটোপোধ্েোয়, অশঘন্তেকুমোর ক্রনগুপ্ত, বুদ্ধরদব বু, যোরোলির বরন্দেোপোধ্েোয়, 
শবভূশযভূর্ বরন্দেোপোধ্েোয়, মোশনও বরন্দেোপোধ্েোয়, যীনোথ ভোদিুী, অদ্বদ্বয মল্লবমণর্, মররল বু, 
ুনী করঙ্গোপোধ্েোয় । 
           শ্রছাটগল্পীঃ রবীন্দ্রনোথ ঞোকুর, লরৎঘন্দ্র ঘরটোপোধ্েোয়, যোরোলির বরন্দেোপোধ্েোয়,  
 শবভূশযভূর্ 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 ওৃশর্ত্বো (ভোরযী, শযবোদী, োধ্নো,  বুচ পত্র,   

                   প্রবোী, ভোরযবণ,  লশনবোররর শঘঠি, ওরল্লো, ওোশওম, প্রকশয 

                    পশরঘয়, ওশবযো,  ওৃশর্ত্বো ।) 
 

 
শ্রমমস্টার ২-C-4 
বলমরানামীঃ িংসৃ্কত াবমতযর ইবতা ও ইিংমরজ  াবমতযর ইবতা  
 
            িংসৃ্কত াবমতযর ইবতাীঃ ওোশদো, ভবভূশয,লূদ্রও, বোর্ভট, চয়রদব ।  

            ইিংমরজ  াবমতযর ইবতাীঃ শমল্টন,ক্রলক্সপীয়র,য়োটণ য়োথণ, ক্রওোশরচ, 
ওীঝ,  

                                            ক্রলী, বোর্ণোটণ  ল, শটরওন্প, 
এশয়ঝ ।  

          

 
 

GE-2                                                                                                             শ্রক্রবডটীঃ ৬ পনূিমানীঃ ৬০ 
        Choose from pool of Gereric Elective 
 

AECC-2                                                                                                           শ্রক্রবডটীঃ ২ পনূিমানীঃ ৬০ 
     বলমরানামীঃ English/MILs 

 
শ্রমমস্টার- ৩ 

শ্রমমস্টার ৩-C-5 



বলমরানামীঃ মঙ্গকাবয ও চবরত াবতয                                         
শ্রক্রবডটীঃ৬ পনূিমানীঃ ৬০ 
                 ১) মনোমঙ্গঃ ক্রওযওোদো ক্রক্ষমোনন্দ । 
                 ২) ঘন্ডীমঙ্গ(আরঔটিও ঔন্ড)ঃঃ মকুুন্দ ঘেবযী ।  
                 ৩) চঘযনেভোকবয(আশদীো)ঃঃ বনৃ্দোবন দো । 
 
শ্রমমস্টার ৩-C-6 
          বলমরানামীঃ ছন্দ ও অিংকার                                           শ্রক্রবডটীঃ ৬ পনূিমানীঃ ৬০ 
 
ছন্দীঃ           ক) বোাংো ঙরন্দর উদ্ভব  েমশবওোল, বোাংো ঙরন্দর শত্রধ্োরোর পশরঘয়ঃদবরৃ্ত্, 
ওোবরৃ্ত্,   

                     শমশ্রবরৃ্ত্, বোাংো ওোরবে াংসৃ্কয ঙরন্দর বেবোর, বোাংো ঙন্দ ঘঘণ োয়—
মধ্ুূদন দর্ত্,  

                     রবীন্দ্রনোথ ঞোকুর, রযেন্দ্রনোথ দর্ত্, ক্রমোশযো মচমুদোর, প্ররবোধ্ঘন্দ্র 
ক্রন,   

                     অমূেধ্ন মরুঔোপোধ্েোয় । 
                খ) অক্ষর, দ, মোত্রো, পবণ, পাংশক্ত, ক্রঙদ- যশয  ঙন্দশশপ শনর্ণয় । 
 
অিংকারীঃ    ক)  অনপু্রো, 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 পরূ্িমানীঃ ৬০ 
                       ১) বীরোঙ্গনোঃমধ্ুূদন দর্ত্ ।  
                       ২) আরো  ঙোয়ো ঃঃ ওোশমনী রোয় । 
                       ৩) এোঃ অক্ষয় বিো । 
                       ৪) ক্রোনোরযরীঃ রবীন্দ্রনোথ ঞোকুর । 
 
GE-3                                                                                                                            শ্রক্রবডটীঃ ৬ পরূ্িমানীঃ ৬০ 
     Choose from pool of Gereric Electives 
 
SEC-2                                                                                                     
   বলমরানামীঃ বািংা বযাকরমনর মূতূ্র                                        
শ্রক্রবডটীঃ ২ পরূ্িমানীঃ ৬০ 

   
        ক) বািংা বযাকরন চচি ার 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,ধ্োযুরূপ, পদ পশরঘয়, বণনোম, শেয়ো । 
        গ) লরব্দর বেুৎপশর্ত্ শনর্ণয় । 



        ঘ) করদের রূপোন্তর (োধ্ু ক্রথরও ঘশয এবাং ঘশয ক্রথরও োধ্)ু । 
 
                                      
                                            শ্রমমস্টার -৪ 

শ্রমমস্টার ৪-C-8                                                           
            বলমরানামীঃ উবনল লতমকর নাটক                             শ্রক্রবডটীঃ ৬ 
পরূ্িমানীঃ 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 দীনবনু্ধ শমত্র । 
               ৪) চনোঃ শকশরলঘন্দ্র ক্রখো । 

 
 শ্রমমস্টার ৪-C-9  
            বলমরানামীঃ ববল লতমকর নাটক                                শ্রক্রবডটীঃ ৬ 
পরূ্িমানীঃ ৬০ 
               ১) রঙ্গমরঞ্চর ইশযোঃ ক্লোশও শথরয়ঝোর, নোঝেমশন্দর, শলশলর ভোদশুি, কননোঝে-
নবনোঝে, 
                   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                         শ্রক্রবডটীঃ ৬ পরূ্িমানীঃ ৬০ 
 
            ক) ওপোকুন্ডোঃ বশিমঘন্দ্র ঘরটোপোধ্েোয় । 
            খ) পল্লীমোচঃ লরৎঘন্দ্র ঘরটোপোধ্েোয় । 
            গ) ওশবঃ যোরোলির বরন্দেোপোধ্েোয় । 
            ঘ) আরর্েওঃ শবভূশযভূর্ বরন্দেোপোধ্েোয় । 
 
 GE-4                                                                                                                         শ্রক্রবডটীঃ ৬ পরূ্িমানীঃ ৬০ 
     Choose from pool of Gereric Electives    
    
SEC-2 

     বলমরানামীঃ বযবাবরক বািংা চচি া                                           
শ্রক্রবডটীঃ ২ পরূ্িমানীঃ ৬০ 
        ক) োশযে, াংসৃ্কশয  মোচ শবয়ও প্রবন্ধ রঘনো । 
        খ) ওোশনীর নোঝেরূপোন্তর, ওোবেরৌন্দযণ । 
        গ) প্রশযরবদন রঘনো, পত্র রঘনো । 
        ঘ) প্রুফ াংরলোধ্ন, শবজ্ঞোপন রঘনো ।   
 
 
                                          শ্রমমস্টার-৫                                                          
 



শ্রমমস্টার ৫-C-11  
          বলমরানামীঃ উবনল ও ববল লতমকর কববতা                     শ্রক্রবডটীঃ ৬ পরূ্িমানীঃ ৬০ 
                                
           মধ্ুূদন দর্ত্ঃ ওরপোযোক্ষ নদ, বঙ্গভোো । 
           শকশরন্দ্র ক্রমোশনী দোীঃ ক্রঘোর, পূবণ-ঙোয়ো । 
           জ্জোবযী বুঃ বদু্ধরদব (প্রদীপ,১৩০৪),অযৃশপ্ত (প্রদীপ,১৩০৫) । 
           চীবনোনন্দ দোলঃ আঝবঙর আরকর এওশদন, ক্রবোধ্ । 
           নচরু ইোমঃ শবরদ্রোী, আমোর চওশফয়য । 
           ক্রমোশযো মচমুদোরঃ পোন্থ, ক্রমোমদুকর । 
           বদু্ধরদব বুঃ পোণ্ডশশপ, বন্দীর বন্দনো । 
           ুভো মরুঔোপোধ্েোয়ঃ ফু ফুঝুও নো ফুঝুও, পদোশযও । 
           লোমুর রমোনঃ আমোর দশুঔনী বনণমোো, ক্রযোমোরও পোয়োর চনে ক্র স্বোধ্ীনযো ।  
শ্রমমস্টার ৫-C-12  
      বলমরানামীঃ ববল লতমকর দ্ইু অমধ্ির উপনযা                      শ্রক্রবডটীঃ ৬ পরূ্িমানীঃ ৬০ 
         ১) ঘোর অধ্েোয়ঃ রবীন্দ্রনোথ ঞোকুর । 
         ২) পদ্মোনদীর মোছীঃ মোশনও বরন্দেোপোধ্েোয় । 
         ৩) অমযৃকুরম্ভর ন্ধোরনঃ মররল বু (ওোকূঝ)। 
         ৪) োচোর ঘুরোশলর মোঃ মোরশ্বযো ক্রদবী । 
 
DSE-1 

  বলমরানামীঃ উবনল ও ববল লতমকর বনবিাবচত প্রবন্ধ                      শ্রক্রবডটীঃ ৬ পরূ্িমানীঃ ৬০ 
 
       বশিমঘন্দ্র ঘরটোপোধ্েোয়ঃ শবদেোপশয চয়রদব, বোব,ু বোহুব বি নো বোওেব বি ।  
       রবীন্দ্রনোথ ঞোকুরঃ শলক্ষোর শমন, ক্রমখদযূ, রোচশাং । 
       স্বোমী শবরবওোনন্দঃ বোঙ্গোো ভোো, ওৃষ্ণ  যোেঁোর শলক্ষো । 
       প্রমথ ক্রঘৌধ্ুরীঃ রোয়রযর ওথো, বযণ মোন বঙ্গোশযে। 
       ুনীশযকুমোর ঘরঝেোপোধ্েোয়ঃ চোশয াংসৃ্কশয  োশযে । 
       চকদীল ঘন্দ্র বুঃ শবজ্ঞোরন োশযে । 
       বদু্ধরদব বুঃ রবীন্দ্রনোথ  উর্ত্রোধ্ও, রোমোয়র্ । 
       ক্রকোপো োদোরঃ পল্লী শলরের ধ্বাং, বোগোশ াংসৃ্কশযর রূপ । 
      অন্নদোলির রোয়ঃ ওশব  গুরু ক্রকেরঝ, শলক্ষোর াংওঝ, অন্তঃরৌন্দযণ । 
      শবনয় ক্রখোঃ  াংসৃ্কশযর োমোশচও দরূত্ব । 
      যোশমনী রোয়ঃ পঝুয়ো শলে ।  
 
DSE-2  বলমরানামীঃ (বনবিাবচত)বািংা শ্রছাটগল্প /তারালঙ্কর ও মাবনক বমন্দযাপাধ্যায় বনবিাবচত । 
                                                                                  
শ্রক্রবডটীঃ ৬ পরূ্িমানীঃ ৫০ 
     
     ক) যোরোলির বরন্দেোপোধ্েোয়ঃ ওোোপোোি, টোইশন, নো, রোয়বোশি, রোইওম, যোরর খর । 
     খ) মোশনও বরন্দেোপোধ্েোয়ঃ অযী মোমী,  প্রোদ্বকশযোশও, শলেী, দঃুলোনীয়, কুষ্ঠ ক্ররোকীর বউ, 
োরোরর্র নোয চোমোই । 

 
 



 

                                              শ্রমমস্টার – ৬ 
 
শ্রমমস্টার ৬ -C-13  
    বলমরানামীঃ বনবিাবচত বািংা শ্রছাটগল্প                                  শ্রক্রবডটীঃ ৬ পরূ্িমানীঃ ৬০ 
         
        ১) রবীন্দ্রনোথ ঞোকুরঃ ক্রমখ  ক্ররৌদ্র, অশযশথ, লোশি, স্ত্রীরপত্র । 
        ২) প্রভোয মরুঔোপোধ্েোয়ঃ ক্রদবী, রমশয়র রশওযো । 
        ৩) ক্রপ্ররমন্দ্র শমত্রঃ শুধ্ু ক্রওরোর্ী,ক্রযরনোরপোযো আশবস্কোর । 
        ৪) শবভুশযভূনর্ বরন্দেোপোধ্েোয়ঃ পুেঁইমোঘো, ক্রমৌশরফু । 
        ৫) বোইঘোেঁদ মরুঔোপোধ্েোয়ঃ শনমকোঙ, ক্রঙোঝরোও, অচোরন্ত  । 
        ৬) নররন্দ্রনোথ শমত্রঃ র, এও ক্রপো দধু্, 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 পরূ্িমানীঃ 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, যুনোমূও, 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 পরূ্িমানীঃ ৬০ 

              ১)  রবীন্দ্রনোক্রথর শঙন্নপত্রোবীঃ  ( শনবণোশঘযঃ পত্র- ৪ (১৫-৮-১২৯৬), পত্র-৬ (১৬-
১০-১২৯৬), পত্র-১১ (০৭-১০-১২৯৭), পত্র-১৩ (১২-১০-১২৯৭), পত্র-১৬ (২৭-১০-১২৯৭),পত্র-
২৩ (১০-০৩-১২৯৮), পত্র-৪১ (২৬-১২-১২৯৮), পত্র-৫৫ (১৫-০৬-১২৯৯), পত্র-৬২ (২৬-
০৩-১২৯৯), পত্র-৭৪ (২৫-০৮-১২৯৯), পত্র-১০৭ (৩০-০৩-১৩০০), পত্র-১২৩ (১৪-০৩-
১৩০১) । 

              ২) শবরবওোনরন্দর পত্রোবীঃ (শনবণোশঘযঃ পত্র-১৩ (১৭-০৮-১৮৮৯), পত্র-২৫ (৩০-০১-
১৮৯০), 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 শ্রাকিংসৃ্কবত ও শ্রাকাবতয                                  শ্রক্রবডতীঃ ৬ পরূ্িমানীঃ ৬০ 

             ১) াংসৃ্কশয, ক্রোওাংসৃ্কশয, অশভচোয াংসৃ্কশযর াং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, পঝুয়ো । 

                      চ) ক্রোওওথো , ক্রোওভোো । 

                      ছ) ক্রোওাংকীযঃ োশরকোন, ভোটিয়োশ, ওশবকোন, কম্ভীরো, ক্রবোোন, 
আওোপ, ঔর্,  

                          ক্রঘোর-ঘুন্নী, ক্রমরঙশন, ভোয়োইয়ো, ছুমরু, ভোদ,ু ঝু,ু ক্রখেঁঝু কোন, 
বনশবশব, কোচন   

                          কোন, পোেঁঘোী । 

                     জ) ক্রোওনোঝেঃ পোরফশমণাং আঝণ , নন পোরফশমণাং আঝণ  । 
                     ঝ) চোদশুবদেো, মোনেো, ক্রঝোরঝম, ঝেোব ু। 

                    ঞ) বোাংো ক্রোওাংসৃ্কশয ঘঘণ োর ইশযো । 

           ৩) ক্রোওনরৃযের পশরঘয়, ভোরযীয় ক্রোওনরৃযের াং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) আন্তচণ োশযও ধ্বশন বর্ণমোো ।  
     
 
 
 

উর্ত্রবঙ্গ শবশ্বশবদেোয় 
রোচো রোমরমোনপুর 

আবশলেও বোাংো(LCC) 
 
 

১) ভোবম্প্রোরর্ । 

২) াংশক্ষপ্তোর । 
৩) ভোর্ প্রস্তুশয । 
৪) োক্ষোৎওোর । 
৫) আমন্ত্রর্ পত্র । 
৬) শবজ্ঞশপ্ত । 



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

  
 
 
    

 

 


