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Programme Outcome (PO) – বাাংা ভাা  াহতয হবয়ে স্নাতয়ওাত্তর ম্মান অচজন ওয়র আলা ওরা যাে এওচন ঙাত্র-ঙাত্রী –



বাাংা ভাা  াহয়তযর প্রহত কভীর আগ্রী য়ব এবাং চীবনবযপী হলক্ষাচজয়নর ব্রতী য়ব।
মাতৃ ভাা  সই ভাাে রহঘত াহয়তযর প্রহত তার দােবদ্ধতা চন্ায়ব যা তায়ও বাাংা ভাা  াহতযয়ও মৃদ্ধ ওরয়ত উৎাী
ওরয়ব।





বাাংা ভাা  াহয়তয হবয়ল জ্ঞান অচজন ওয়র স হনয়চ মৃদ্ধ য়ব।
চীবন  চীবন দলজন কঠয়ন াহয়তযর গুরুত্ব ম্পয়ওজ অবহত য়ব।
য়বজাপহর বাগাহয়দর ময়যয বাাংা ভাা  াহতয-এর প্রহত য়ঘতনতা বৃহদ্ধ ওরয়ব এবাং হবশ্ব প্রাঙ্গয়ন বাাংা ভাা  াহয়তযর মযজাদা
বচাে রাঔয়ত য়ঘষ্ট য়ব।

Programme Specific Outcome(PSO) – বাাংা স্নাতও স্তয়রর পাঠ ম্পন্ন ওয়র ঙাত্র-ঙাত্রীর সয সয দক্ষতা কয়ে উঠয়ব –


বাগাহ চাহতর উদ্ভব, হবওাল  ইহতা ম্পয়ওজ মৃদ্ধ য়ব।



বাাংা ভাার উদ্ভব, হববতজ ন  হবওাল ম্পয়ওজ মযও জ্ঞান াভ ওরয়ব।



বাাংা ভাার বযাওরণ ম্পয়ওজ হবয়ল দক্ষতা অচজন ওরয়ব।



বাাংা াহয়তযর ইহতা ম্পয়ওজ কভীর জ্ঞান াভ ওরয়ব।



াহয়তযর প্রহতটি প্রওরণ বা াংরূয়পর উদ্ভব, হববতজ ন  হবওাল ম্পয়ওজ মযও জ্ঞান াভ ওরয়ব।

 াহতয পায়ঠর  হবয়েয়ণর হবয়ল দক্ষতা অচজন ওরয়ব।
 াহয়তযর য়ঙ্গ মাচ-াংস্কৃ হত  চীবয়নর ামঞ্জয উপহি ওরয়ত পারয়ব।
Semester
Core Courses
Content of CU Syllabus
Course Outcome (CO)
PGBNG- CC-1-1.
বাাংা ভাার ইহতা এবাং ঐহতাহও
 পৃহথবীর মস্ত ভাার উদ্ভব, হববতজ ন, হবভাচন 
বণজনামূও বযাওরণ - ১
হবওাল ম্পয়ওজ চানয়ত পারয়ব।
মহডউ - ১
 বাাংা ভাার উদ্ভব, হববতজ ন, হবভাচন  হবওাল
মহডউ - ২
ম্পয়ওজ চানয়ত পারয়ব। বাাংা ভাার ভাাতাহিও
মহডউ - ৩
ববহলষ্টয ম্পয়ওজ অবহত য়ব।
 IPA ম্পয়ওজ মযও জ্ঞান য়ব।
PGBNG- CC-1-2.
বাাংার মাচ-াংস্কৃ হত  াহয়তযর
নবম সথয়ও অষ্টাদল লতও পযজন্ত মে পয়বজ বাাংার
ইহতা (প্রাকাযুহনও পযজাে) - ১
আথজ-রাচননহতও, ামাহচও  যমীে সপ্রক্ষাপট 
মহডউ - ১
াহয়তয তার প্রহতফন ম্পয়ওজ চানয়ত পারয়ব।
st
1
মহডউ - ২
মহডউ - ৩
PGBNG- CC-1-3.
প্রাকাযুহনও বাাংা াহতয - ১
প্রাকাযুহনও পযজায়ের বাাংা াহয়তযর হববতজ ন  হনদলজন
মহডউ - ১ ঘযজাপদ
হয়য়ব চানয়ত পারয়ব –
মহডউ - ২ শ্রীওৃ ষ্ণওীতজ ন
 ঘযজাপদ (যমীে দলজয়নর উপর হভহত্ত)
মহডউ - ৩ বমমনহাংকীহতওা
 শ্রীওৃ ষ্ণওীতজ ন (যমীে আবয় মানব চীবন  মাচ)
 বমমনহাংকীহতওা (ম্পূণজরূয়প মানব চীবন হভহত্তও)
Core Courses
Content of CU Syllabus
Course Outcome (CO)
PGBNG- CC-1-4.
আযুহনও ওাবয-ওহবতা
আযুহনও পযজায়ের বাাংা ওহবতার হববতজ ন  হনদলজন
মহডউ - ১ সমখনাদবয ওাবয
হয়য়ব চানয়ত পারয়ব –

মহডউ - ২ উহনল লতয়ওর কীহতওহবতা
মহডউ - ৩ চীবনানন্দ দায়লর ওহবতা

2nd

PGBNG- CC-1-5.

বাাংা নাটও/নাটযাহতয
মহডউ - ১ বহদান
মহডউ - ২ নূরচাান
মহডউ - ৩ ঘাাঁদ বহণয়ওর পাা

PGBNG- CC-2-6.

বাাংা ভাার ইহতা এবাং ঐহতাহও
বণজনামূও বযাওরণ - ১
মহডউ - ১
মহডউ - ২
মহডউ - ৩

PGBNG- CC-2-7.

বাাংার মাচ-াংস্কৃ হত  াহয়তযর
ইহতা (আযুহনও পযজাে)
মহডউ - ১
মহডউ - ২
মহডউ - ৩
প্রাকাযুহনও বাাংা াহতয - ২
মহডউ - ১ পদাহতয
মহডউ - ২ বঘতনযঘহরতামৃত
মহডউ - ৩ অন্নদামঙ্গ

PGBNG- CC-2-8.

PGBNG- CC-2-9.

PGBNG- CC-2-10.

PGBNG- CC-3-11.

3rd

Core Courses

PGBNG- CC-3-12.

PGBNG- DSE(D)-

বাাংা উপনযা
মহডউ - ১ ওৃ ষ্ণওায়ন্তর উই
মহডউ - ২ চাকরী
মহডউ - ৩ প্রথম প্রহতশ্রুহত
রবীন্দ্রাহতয - ১
মহডউ - ১ কল্প
মহডউ - ২ রক্তওরবী
মহডউ - ৩ াহয়তযর পয়থ
বাাংা সঙাটকল্প
মহডউ – ১ প্রভাতকুমার
মহডউ – ২ মাহনও
মহডউ – ৩ তারালঙ্কর
Content of CU Syllabus
রবীন্দ্রাহতয - ২
মহডউ - ১ ওহবতা  কান
মহডউ - ২ খয়র বাইয়র
মহডউ - ৩ কদয/প্রবন্ধ
ওথাাহতয

 াহহতযও মাওাবয,
 বাাংা কীহতওহবতা 
 ঙন্দ-আঙ্কায়রর বাযা সভয়গ এয়ওবায়র আযুহনও
ওহবতা।
বাাংা নাটয়ওর হববতজ য়নর যারাটি সবাছা যায়ব 
হনদলজন হয়য়ব হতনটি নাটও পেয়ত য়ব।
 ামাহচও নাটও
 ইহতা হভহত্তও নাটও
 পূণহনজমজান হভহত্তও নাটও
 বাাংা রূপতি  বাওযতি ম্পয়ওজ হবলয়দ চানা
যায়ব।
 বাাংা ভাার ঐহতাহও বযাওরণ ম্পয়ওজ চানা
যায়ব।
 ভাা হবজ্ঞায়নর আযুহনও সক্ষত্র গুহর পহরঘে য়ব।
 সরামীে হহপ  হপযন্তর ম্পয়ওজ যারণা য়ব।
 পহনয়বহলও বাাংার আথজ-রাচননহতও, ামাহচও 
যমীে সপ্রক্ষাপট  াহয়তয তার প্রহতফন।
 স্বাযীনতা পূবজবতী  পরবতী বাাংার আথজরাচননহতও, ামাহচও  যমীে সপ্রক্ষাপট  াহয়তয
তার প্রহতফন।
 ববষ্ণব-লাক্ত-চন পদাবীর য়ঙ্গ পহরঘে খটয়ব।
 চীবনীওাবয  বঘতনযয়দয়বর প্রভাব হবয়ে চানা
যায়ব।
 সদবতার মানবােন মঙ্গওায়বয ওীভায়ব খয়টয়ঙ চানা
যায়ব।
বাাংা উপনযায়র হববতজ য়নর যারাটি সবাছা যায়ব 
হনদলজন হয়য়ব হতন চন পৃথও সঔও/সহঔওার হতনটি
উপনযা পেয়ত য়ব।
রবীন্দ্রনায়থর াহয়তযর হতনটি প্রওরণ পেয়ত য়ব –
 সঙাটকল্প
 নাটও
 প্রবন্ধ
বাাংা সঙাটকয়ল্পর হববতজ য়নর যারাটি সবাছা যায়ব 
হনদলজন হয়য়ব হতন চয়নর সঙাটকল্প পেয়ত য়ব।

Course Outcome (CO)
রবীন্দ্রনায়থর াহয়তযর হতনটি প্রওরণ পেয়ত য়ব –
 ওহবতা  কান
 উপনযা
 কদয/প্রবন্ধ
 সদলওায়র হববতজ য়নর সপ্রহক্ষয়ত উপনযায়র আয়াঘনা,

3-1.

PGBNG- DSE(D)3-2.

PGBNG- GE-3-1.
PGBNG- CC-4-13.

PGBNG- CC-4-14.

4th

PGBNG- DSE(D)4-3.

PGBNG- DSE(D)4-4.

PGBNG- GE-4-2.

 উপনযায়র উদ্ভব, কঠন ববহলষ্টয  রূপয়ভদ-এর
যারণা,
 উপনযা হবঘায়র আযুহনও তয়ির বযবার, 
 উপনযা ম্পয়ওজ াম্প্রহতও যারণা সদো য়ব।
ওথাাহতয
 অন্তযচ সেহণর মানুয়র চীবয়নর দহ হায়ব
মহডউ – ১ উপনযা
‘সঢাাঁোই ঘহরত মান’ পোয়না য়ব।
মহডউ – ২ কল্প
 পহিমবয়ঙ্গর হতন চন কল্পওায়রর ঙটি কল্প পোয়না
মহডউ – ৩ বাাংায়দল  উত্তর-পূবজাঞ্চয়র
য়ব।
কল্প
 বাাংায়দল  উত্তর-পূবজাঞ্চয়র কল্প হায়ব দল চন
কল্পওায়রর সমাট ঙটি পোয়না য়ব।
*অহনযজাহরত
অনয সওায়না হবে ম্পয়ওজ বাাংা স্নাতয়ওাত্তর পেুোয়দর
াযারণ পযজায়ের জ্ঞান সদোে এই অাংয়লর উয়েলয।
বাাংা প্রবন্ধ  মায়াঘনা াহতয
বাাংা প্রবন্ধ  মায়াঘনা াহতয-এর কহতপ্রওৃ হত 
মহডউ – ১
হববতজ ন চানা যায়ব। হনদলজন হায়ব ওয়েওচন হবহলষ্ট
মহডউ – ২
সঔয়ওর প্রবন্ধ  মায়াঘনা পেয়ত য়ব।
মহডউ – ৩
প্রাঘয  পািাতয াহতযতি
প্রাঘয  পািায়তযর াহতযতি গুহ ম্পয়ওজ অবহত
মহডউ – ১ ভারতীে ওাবযতি
য়ে াহয়তযর ঙাত্র-ঙাত্রী হায়ব াহতয পায়ঠর 
মহডউ – ২ পািাতয াহতযতি
পযজায়াঘনার নতু ন দৃহষ্টভহঙ্গ বতহর য়ব।
মহডউ – ৩ পািাতয মায়াঘনা পদ্ধহত
ওথাাহতয
 সদলওায়র হববতজ য়নর সপ্রহক্ষয়ত সঙাটকয়ল্পর আয়াঘনা,
মহডউ – ১
 সঙাটকয়ল্পর হবে  রূপ-রীহত ম্পয়ওজ যারণা, 
মহডউ – ২
 হতন চন আযুহনও কল্পওায়রর ঙটি কল্প পেয়ত য়ব।
মহডউ – ৩

১ ৯ ৬৯
ওথাাহতয
মহডউ – ১ উপনযা
মহডউ – ২ উপনযা
‘
’
মহডউ – ৩ সঙাটকল্প
।
মহডউ – ১
মহডউ – ২
মহডউ – ৩

*অহনযজাহরত

 নওলা আয়ন্দান হনয়ে সঔা ‘আাংগ্ন ওাবয’
পোয়না য়ব।
 হতন চন কল্পওায়রর ঙটি কল্প পোয়না য়ব।
অনয সওায়না হবে ম্পয়ওজ বাাংা স্নাতয়ওাত্তর পেুোয়দর
াযারণ পযজায়ের জ্ঞান সদোে এই অাংয়লর উয়েলয।

