Bankim Sardar College
A College with Potential for Excellence

Depart of Bengali
Post Graduate Programme
Course Outcome (CO)
Semester

Core Courses

PGBNG- CC-1-1.

PGBNG- CC-1-2.

PGBNG- CC-1-3.
1st
Core Courses

PGBNG- CC-1-4.

Content of CU Syllabus
ফাাংরা বালায ইততা এফাং ঐততাতও
ফণণনাভূরও ফযাওযণ - ১
ভতডউর - ১
ভতডউর - ২
ভতডউর - ৩
ফাাংরায ভাচ-াংস্কৃ তত  াতর্তযয
ইততা (প্রাকাধুতনও মণায়) - ১
ভতডউর - ১
ভতডউর - ২
ভতডউর - ৩
প্রাকাধুতনও ফাাংরা াততয - ১
ভতডউর - ১ ঘমণাদ
ভতডউর - ২ শ্রীওৃ ষ্ণওীতণ ন
ভতডউর - ৩ বভভনতাংকীততওা
Content of CU Syllabus
আধুতনও ওাফয-ওতফতা
ভতডউর - ১ থভখনাদফধ ওাফয
ভতডউর - ২ উতন তর্ওয কীততওতফতা
ভতডউর - ৩ চীফনানন্দ দার্য ওতফতা

PGBNG- CC-1-5.

ফাাংরা নাটও/নাটযাততয
ভতডউর - ১ ফতরদান
ভতডউর - ২ নূযচাান
ভতডউর - ৩ ঘাাঁদ ফতণর্ওয ারা

PGBNG- CC-2-6.

ফাাংরা বালায ইততা এফাং ঐততাতও
ফণণনাভূরও ফযাওযণ - ১
ভতডউর - ১
ভতডউর - ২
ভতডউর - ৩

PGBNG- CC-2-7.

ফাাংরায ভাচ-াংস্কৃ তত  াতর্তযয
ইততা (আধুতনও মণায়)

2nd

Course Outcome (CO)
 ৃতথফীয ভস্ত বালায উদ্ভফ, তফফতণ ন, তফবাচন 
তফওা ম্পর্ওণ চানর্ত াযর্ফ।
 ফাাংরা বালায উদ্ভফ, তফফতণ ন, তফবাচন  তফওা
ম্পর্ওণ চানর্ত াযর্ফ। ফাাংরা বালায বালাতাতিও
বফতষ্ট্য ম্পর্ওণ অফতত র্ফ।
 IPA ম্পর্ওণ ভযও জ্ঞান র্ফ।
নফভ থথর্ও অষ্ট্াদ তও মণন্ত ভয় র্ফণ ফাাংরায
আথণ-যাচননততও, াভাতচও  ধভীয় থপ্রক্ষাট 
াতর্তয তায প্রততপরন ম্পর্ওণ চানর্ত াযর্ফ।

প্রাকাধুতনও মণার্য়য ফাাংরা াতর্তযয তফফতণ ন  তনদণন
তর্র্ফ চানর্ত াযর্ফ –
 ঘমণাদ (ধভীয় দণর্নয উয তবতি)
 শ্রীওৃ ষ্ণওীতণ ন (ধভীয় আফর্ ভানফ চীফন  ভাচ)
 বভভনতাংকীততওা (ম্পূণণরূর্ ভানফ চীফন তবতিও)
Course Outcome (CO)
আধুতনও মণার্য়য ফাাংরা ওতফতায তফফতণ ন  তনদণন
তর্র্ফ চানর্ত াযর্ফ –
 াতততযও ভাওাফয,
 ফাাংরা কীততওতফতা 
 ঙন্দ-আরঙ্কার্যয ফাধা থবর্গ এর্ওফার্য আধুতনও
ওতফতা।
ফাাংরা নাটর্ওয তফফতণ র্নয ধাযাটি থফাছা মার্ফ 
তনদণন তর্র্ফ ততনটি নাটও ড়র্ত র্ফ।
 াভাতচও নাটও
 ইততা তবতিও নাটও
 ূণতনণভণান তবতিও নাটও
 ফাাংরা রূতি  ফাওযতি ম্পর্ওণ তফর্দ চানা
মার্ফ।
 ফাাংরা বালায ঐততাতও ফযাওযণ ম্পর্ওণ চানা
মার্ফ।
 বালা তফজ্ঞার্নয আধুতনও থক্ষত্র গুতরয তযঘয় র্ফ।
 থযাভীয় তরত  তরযন্তয ম্পর্ওণ ধাযণা র্ফ।
 তনর্ফতও ফাাংরায আথণ-যাচননততও, াভাতচও 
ধভীয় থপ্রক্ষাট  াতর্তয তায প্রততপরন।

PGBNG- CC-2-8.

PGBNG- CC-2-9.

PGBNG- CC-2-10.

PGBNG- CC-3-11.

Core Courses

PGBNG- CC-3-12.

3rd

PGBNG- DSE(D)3-1.

PGBNG- DSE(D)3-2.

PGBNG- GE-3-1.
PGBNG- CC-4-13.
4th
PGBNG- CC-4-14.

ভতডউর - ১
ভতডউর - ২
ভতডউর - ৩
প্রাকাধুতনও ফাাংরা াততয - ২
ভতডউর - ১ দাততয
ভতডউর - ২ বঘতনযঘতযতাভৃত
ভতডউর - ৩ অন্নদাভঙ্গর
ফাাংরা উনযা
ভতডউর - ১ ওৃ ষ্ণওার্ন্তয উইর
ভতডউর - ২ চাকযী
ভতডউর - ৩ প্রথভ প্রততশ্রুতত
যফীন্দ্রাততয - ১
ভতডউর - ১ কল্প
ভতডউর - ২ যক্তওযফী
ভতডউর - ৩ াতর্তযয র্থ
ফাাংরা থঙাটকল্প
ভতডউর – ১ প্রবাতকুভায
ভতডউর – ২ ভাতনও
ভতডউর – ৩ তাযাঙ্কয
Content of CU Syllabus
যফীন্দ্রাততয - ২
ভতডউর - ১ ওতফতা  কান
ভতডউর - ২ খর্য ফাইর্য
ভতডউর - ৩ কদয/প্রফন্ধ
ওথাাততয
ভতডউর – ১
ভতডউর – ২
ভতডউর – ৩

 স্বাধীনতা ূফণফতী  যফতী ফাাংরায আথণযাচননততও, াভাতচও  ধভীয় থপ্রক্ষাট  াতর্তয
তায প্রততপরন।
 বফষ্ণফ-াক্ত-চন দাফরীয র্ঙ্গ তযঘয় খটর্ফ।
 চীফনীওাফয  বঘতনযর্দর্ফয প্রবাফ তফলর্য় চানা
মার্ফ।
 থদফতায ভানফায়ন ভঙ্গরওার্ফয ওীবার্ফ খর্টর্ঙ চানা
মার্ফ।
ফাাংরা উনযার্য তফফতণ র্নয ধাযাটি থফাছা মার্ফ 
তনদণন তর্র্ফ ততন চন ৃথও থরঔও/থরতঔওায ততনটি
উনযা ড়র্ত র্ফ।
যফীন্দ্রনার্থয াতর্তযয ততনটি প্রওযণ ড়র্ত র্ফ –
 থঙাটকল্প
 নাটও
 প্রফন্ধ
ফাাংরা থঙাটকর্ল্পয তফফতণ র্নয ধাযাটি থফাছা মার্ফ 
তনদণন তর্র্ফ ততন চর্নয থঙাটকল্প ড়র্ত র্ফ।

Course Outcome (CO)

যফীন্দ্রনার্থয াতর্তযয ততনটি প্রওযণ ড়র্ত র্ফ –
 ওতফতা  কান
 উনযা
 কদয/প্রফন্ধ
 থদওার্রয তফফতণ র্নয থপ্রতক্ষর্ত উনযার্য আর্রাঘনা,
 উনযার্য উদ্ভফ, কঠন বফতষ্ট্য  রূর্বদ-এয
ধাযণা,
 উনযা তফঘার্য আধুতনও তর্িয ফযফায, 
 উনযা ম্পর্ওণ াম্প্রততও ধাযণা থদয়া র্ফ।
ওথাাততয
 অন্তযচ থেতণয ভানুর্লয চীফর্নয দতরর তার্ফ
ভতডউর – ১ উনযা
‘থঢাাঁড়াই ঘতযত ভান’ ড়ার্না র্ফ।
ভতডউর – ২ কল্প
 তিভফর্ঙ্গয ততন চন কল্পওার্যয ঙটি কল্প ড়ার্না
ভতডউর – ৩ ফাাংরার্দ  উিয-ূফণাঞ্চর্রয
র্ফ।
কল্প
 ফাাংরার্দ  উিয-ূফণাঞ্চর্রয কল্প তার্ফ দ চন
কল্পওার্যয থভাট ঙটি ড়ার্না র্ফ।
*অতনধণাতযত
অনয থওার্না তফলয় ম্পর্ওণ ফাাংরা স্নাতর্ওািয ড়ুয়ার্দয
াধাযণ মণার্য়য জ্ঞান থদয়ায় এই অাংর্য উর্েয।
ফাাংরা প্রফন্ধ  ভার্রাঘনা াততয
ফাাংরা প্রফন্ধ  ভার্রাঘনা াততয-এয কততপ্রওৃ তত 
ভতডউর – ১
তফফতণ ন চানা মার্ফ। তনদণন তার্ফ ওর্য়ওচন তফতষ্ট্
ভতডউর – ২
থরঔর্ওয প্রফন্ধ  ভার্রাঘনা ড়র্ত র্ফ।
ভতডউর – ৩
প্রাঘয  ািাতয াততযতি
প্রাঘয  ািার্তযয াততযতি গুতর ম্পর্ওণ অফতত

PGBNG- DSE(D)4-3.

PGBNG- DSE(D)4-4.

PGBNG- GE-4-2.

ভতডউর – ১ বাযতীয় ওাফযতি
ভতডউর – ২ ািাতয াততযতি
ভতডউর – ৩ ািাতয ভার্রাঘনা দ্ধতত
ওথাাততয
ভতডউর – ১
ভতডউর – ২
ভতডউর – ৩
ওথাাততয
ভতডউর – ১ উনযা
ভতডউর – ২ উনযা
ভতডউর – ৩ থঙাটকল্প

*অতনধণাতযত

র্য় াতর্তযয ঙাত্র-ঙাত্রী তার্ফ াততয ার্ঠয 
মণার্রাঘনায নতু ন দৃতষ্ট্বতঙ্গ বততয র্ফ।
 থদওার্রয তফফতণ র্নয থপ্রতক্ষর্ত থঙাটকর্ল্পয আর্রাঘনা,
 থঙাটকর্ল্পয তফলয়  রূ-যীতত ম্পর্ওণ ধাযণা, 
 ততন চন আধুতনও কল্পওার্যয ঙটি কল্প ড়র্ত র্ফ।


১ ৯ ৬৯
‘

’
।
 নওার আর্ন্দারন তনর্য় থরঔা ‘আাংরগ্ন ওাফয’
ড়ার্না র্ফ।
 ততন চন কল্পওার্যয ঙটি কল্প ড়ার্না র্ফ।
অনয থওার্না তফলয় ম্পর্ওণ ফাাংরা স্নাতর্ওািয ড়ুয়ার্দয
াধাযণ মণার্য়য জ্ঞান থদয়ায় এই অাংর্য উর্েয।

