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নদর্তেযামী 

ঘাভনঝ সর্ফস্টার্ভ সফাঝ ১২০০ দম্বর্ভভ নর্মা নদনফেঢ লর্ের্ঙ। প্রণফ সর্ফস্টার্ভ ঙেনঝ সওাভ সওাে, নিঢীে 
সর্ফস্টার্ভ ঙেনঝ সওাভ সওাে, ঢৃঢীে সর্ফস্টার্ভ ঘাভনঝ সওাভ সওাে  তুনঝ অধযাদাম সওাে এং ঘঢুণে 
সর্ফস্টার্ভ ঘাভনঝ সওাভ সওাে  তুনঝ অধযাদাম সওাে। প্রনঢনঝ সওাভ সওাে  অধযাদাম সওার্েভ ফাদ ৫০ 
দম্বভ। প্রনঢনঝ সওাভ  অধযাদাম সওাে ৫০ দম্বর্ভভ লর্ম নর্মার্ ৪০ দম্বভ নমনঔঢ ধভীক্ষা  ৮ দম্বভ 
ইন্টাভদাম এভ চদয নদনতেষ্ট আ ের্ঙ [প্রনঢনঝ ইউনদর্ঝভ সক্ষর্ে ইন্টাভদাম ধভীক্ষাে প্রর্েভ ফাদ ওঢ দম্বর্ভভ লর্ (২, 
৪ অণা ৮) ঢা নদথোনভঢ লর্ নশ্বনতযামে ওঢৃেধর্ক্ষভ অদুর্ফাতদ ার্ধর্ক্ষ], ঙাে-ঙােীর্তভ ক্লার্ উধনিনঢ া 
―অযার্ঝদর্টর্েভ‖ চদয ২ দম্বভ নর্মার্ উনিনঔঢ সদই। সব  সক্ষর্ে এওানথও া হু  গ্রন্থ, নদ্ধ,, উধদযা, 
ওনঢা, কল্প  দাঝও ইঢযানত সণর্ও নদনতেষ্ট আ ংঔযাে নদোনঘঢ ―সঝক্সঝ‖ ধড়ার্দাভ নদর্তেয নর্মার্ ের্ঙ, সই সই 
সক্ষর্ে সওাদ সঝক্সঝগুনম নদোঘদ ওভা লর্ে ঢা সর্ফস্টাভ ধঞদ-ধাঞদ ূঘদাভ এও প্তার্লভ ফর্থয ননথকঢপার্ 
ঙাে-ঙােীর্তভ ওার্ঙ সদানঝয েওার্ভ জ্ঞাধদ ওভর্ঢ লর্। অধযাদাম সওাে সব সওার্দা এওনঝ সদো বার্ এং 
ঢা ঢৃঢীে  ঘঢুণে সর্ফস্টার্ভ এওই ণাওর্। PGBNGCC-1 সণর্ও PGBNGCC-20 ধবেন্ত সওাভ সওাে া 
েনযযও ধাঞয। প্রনঢনঝ সওাে োনথও ঘাভনঝ ইউনদর্ঝ নদযস্ত, শুথুফাে PGBNGCC-18-এভ সক্ষর্ে ধাাঁঘনঝ ইউনদঝ 
সতো ের্ঙ, এর্ক্ষর্ে প্রণফ ইউনদঝনঝ েনযযও সভর্ঔ ানও ঘাভনঝ ইউনদর্ঝভ ফথয সণর্ও নঢনদনঝ ইউনদঝর্ও সর্ঙ 
নদর্ঢ লর্। PGBNGOC-1 সণর্ও PGBNGOC-7 ধবেন্ত অধযাদাম া ঐনেও ধে। প্রর্ঢযওনঝ ঐনেও ধে ঘাভনঝ 
৫০ দম্বর্ভভ অধযাদাম সওাে-এ নপক্ত (র্বফদ- PGBNGOC-1.1, PGBNGOC-1.2, PGBNGOC-1.3  
PGBNGOC-1.4)। াঢনঝ ঐনেও ধর্েভ ঢানমওা ণাওর্ম এভ ফর্থয সওাদগুনম ধাঞয লর্ ঢা নদপেভ ওভর্ 
নর্যরজ্ঞ নযক্ষও  ধনভওাঞার্ফাভ ধর্ভ, ঢাই নপাক  নশ্বনতযামে ওঢৃেধক্ষ সই নদ্ধান্ত সদর্দ। ঐনেও ধে 
া অধযাদাম সওােগুনম নদম্নরূধ— 

PGBNGOC-1 প্রাকাথুনদও াংমা ানলঢয 
PGBNGOC-2 ংসৃ্কঢ  াংমা ানলঢয : ঐনঢলয  উত্তভানথওাভ 
PGBNGOC-3 েনতাী  প্রানন্তও চীদানিঢ াংমা ানলঢয 
PGBNGOC-4 েথুনদও াংমা ওনঢা   
PGBNGOC-5 াংমা দাঝও, দাঝযঢত্ত্ব  নণর্েঝাভ 
PGBNGOC-6 ওণাানলঢয 
PGBNGOC-7 ভীন্দ্র ানলঢয 
ধৃষ্ঠা দম্বভ : 

                   Page 
1st Semester —  03—9         
2nd Semester—  10—18 
3rd Semester—   19—40       
4th Semester—   41—70 
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1st Semester 
PGBNGCC-1 

াংমা পারাভ যাওভড, পারাঢত্ত্বঘঘোভ থাভা  ঐনঢলানও পারাঢত্ত্ব 

ইউনদঝ—১ (১০+২) 

াংমা যাওভড ঘঘোভ ংনক্ষপ্ত ইনঢলা  

(ফার্দাএম, লযার্মট, উইনমোফ সওনভ, ফৃঢুযঞ্জে নতযামঙ্কাভ, ভাফর্ফালদ ভাে প্রফুর্ঔভ সমঔা যাওভডগুনম সণর্ও শুরু 

ওর্ভ ুদীনঢওুফাভ ঘর্টাধাথযার্েভ ―পারাপ্রওায াঙ্গামা যাওভড‖-এভ ধূে ধবেন্ত, অণোৎ অষ্ট আাতয, উনদয যঢও  

নংয যঢাব্দীভ ূঘদাধর্ে ভনঘঢ যাওভডগুনমভ এওনঝ ংনক্ষপ্ত অণঘ থাভাানলও ডেদা)  

নয যঢও  ঢাভ ধভঢেীওার্ম াংমা পারা ঘঘোে পারাপাুও  পারাঢানত্ত্বওর্তভ অতাদ। 

(লভপ্রাত যাস্ত্রী, ভার্ফন্দ্রুন্দভ নের্তী, ভীন্দ্রদাণ ঞাওুভ, যযাফাঘভড কাঙু্গমী, ুদীনঢওুফাভ ঘর্টাধাথযাে, ুওুফাভ 

সদ প্রফুর্ঔভ াংমা পারাভ যাওভড ম্পর্ওে সফৌনমও নঘন্তাপাদা ধবোর্মানঘঢ লর্) 

 

ইউনদঝ—২ (১০+২) 

পারানজ্ঞাদঘঘোে ংসৃ্কঢ ঐনঢলয 

(ধানডনদ, ওাঢযােদ, ধঢঞ্জনমভ ংসৃ্কঢ যাওভড ম্পর্ওে ংনক্ষপ্ত ধনভনঘনঢ এং থাভাানলওপার্ 

বোওভডনদ্ধান্তর্ওৌফুতী ধবেন্ত ংনক্ষপ্ত ের্মাঘদা। ধাযাধানয ংসৃ্কঢ বোওভড ম্প্রতােগুনমভ র্ঙ্গ 

ধনভনঘনঢমাপ েযযও।) 

পারানজ্ঞাদঘঘোে ধাশ্চাঢয থাভা  

(প্রাঘীদ নগ্রও, সভাফাদ  মানঢদ ঐনঢর্লযভ থাভা, ঢুমদাফূমও  ঐনঢলানও যাওভড এং নশুদ্ধ পারানজ্ঞাদ ঘঘোভ 

থাভা ম্পর্ওে ংনক্ষপ্ত ধনভনঘনঢ।) 

 

ইউনদঝ—৩ (১০+২) 

ইর্ন্দা-ইউর্ভাধীে পারাংর্যভ অন্তকেঢ পারাগুে  ঢাভ অন্তকেঢ পারাফূর্লভ ম্পর্ওে ংনক্ষপ্ত থাভডা।  

(ইর্ন্দা-ইউর্ভাধীে পারাংর্যভ সওন্তুফ, ঢম্  যাঔা ম্পর্ওে ের্মাঘদা। ইর্ন্দা-ইউর্ভাধীে পারাংর্যভ দাদা ধ্বনদ 

ধনভঢেদ  ঢাভ যনঢক্রফ ইঢযানত)  

পাভঢীে েবে পারাভ ননপন্ন স্তভ  ঢার্তভ পারাঢানত্ত্বও বনযষ্ট আয। 
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(প্রাঘীদ পাভঢীে েবে, ফথযপাভঢীে েবে   েথুনদও পাভঢীে েবে পারাভ পারাঢানত্ত্বও বনযষ্ট আয। ধানম, ননপন্ন 

প্রওাভ প্রাওৃঢ  অধভ্রংর্যভ পারাঢানত্ত্বও বনযষ্ট আয) 

 

ইউনদঝ—৪ [(৫+৩+২)+২] 

াংমা নমনধভ নঢের্দভ ংনক্ষপ্ত ইনঢলা। (৫) 

সভাফাদ নমনধ, াংমা নমনধ সণর্ও সভাফাদ নমনধর্ঢ নমধযন্তভ (৩) 

েন্তচোনঢও ধ্বনদফূমও ডেফামা (IPA) ম্পর্ওে ধনভনঘনঢ এং েথুনদও াংমা (ধ্বনদফূমও অক্ষভনমনধ) সণর্ও IPA 

সঢ ধনভঢেদ। (২) 

 

________________________ 

 

 

PGBNGCC-2 

াংমা পারা, ানলঢয  ংসৃ্কনঢভ র্ঙ্গ ংসৃ্কঢ ানলর্ঢযভ ংর্বাক  উত্তভানথওাভ 

ইউনদঝ— ১ (১০+২) 

ও। 'ংসৃ্কঢ ভানলঢয'—  চাহ্নীওুফাভ ঘক্রঢেী 

ঔ। 'ংসৃ্কঢ ানলর্ঢয প্রনঢননমঢ  সকৌড়   ঙ্গর্তয'— নষু্ণধত  পটাঘাবে  

ক। যাঘ্র-ওুফীভ এং  ধনিঢ  প্রওল্প— দৃনংলপ্রাত  পাতুড়ী       

 
ইউনদঝ — ২ (১০+২) 
ও।  'ংসৃ্কঢ    াংমা'— পর্ঢার  তত্ত 

ঔ। 'দতী ঢুনফ  সওাণা লইর্ঢ  েনর্ঢঙ ?'— র্ভাচ  র্ন্দযাধাথযাে 

ক। 'চচ ধনিঢর্তভ ওণা'— ধুর্ডেনু্দদাণ  দাণ  

 

ইউনদঝ— ৩ (১০+২) 

ও। 'াংমা  কর্তযভ  ঔাঢতম'— দাভােড  কর্ঙ্গাধাথযাে 

ঔ। 'অমংওাভাত  ধবোর্মাঘদা'— ধনে  ভওাভ  

ক। 'দাঝর্ওভ  চন্মওণা' ( 1, 2, 3  4 অদুর্েত )— সামাদ  কর্ঙ্গাধাথযাে 
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ইউনদঝ— ৪ (১০+২) 
(এওনঝ কতয, এওনঝ ওায  এওনঝ ওাযদাঝয নদোনঘঢ ওভর্ঢ লর্) 

ও। 'যওুন্তমা' ( কতয  ) — অদীন্দ্র দাণ  ঞাওুভ  

ঔ। 'সফখতূঢ' ( ওনঢা ) / 'ওডেওুন্তী ংাত' ( ওাযদাঝয ) /  'নতাে অনপযাধ' ( ওায )— ভীন্দ্রদাণ ঞাওুভ 

ক। 'নপ্রেতনযেওা' ( দাঝও ) / 'ওধূেভ-ফঞ্জভী' ( 'টও' উধরূধও দাঝও )— সচযানঢনভন্দ্রদাণ ঞাওুভ 

খ। ―ফলাওায ফলাপাভঢ‖ (প্র্ধ,)— ুওুফাভী পটাঘাবে 

গ। ―সঢওমীভ চম‖ (ওাযদাঝয)— ফনিওা সদগুপ্ত 

ঘ। ―ঢৃঢীে তুযঢ-পা‖ (প্র্ধ,/ কতয েঔযাদ)— ভাচর্যঔভ ু   

 

 

_____________________ 

 

PGBNGCC-3 

প্রাকাথুনদও াংমা ানলঢয ( েনত সণর্ও বঘঢদয চীদওাম) 

ইউনদঝ—১ (১০+২) 

১. প্রাওৃঢ াংমা ানলঢয। ( ুপানরঢভত্নর্ওার, তুনক্তওডোফৃঢ, কাণাপ্তযঢী  প্রাওৃঢপধঙ্গম।) 

 

ইউনদঝ—২ (১০+২) 

১. ঘবোকীনঢ( নদোনঘঢ)  : ১, ২, ৫, ৮, ১০, ১২, ১৪, ২২, ২৬, ২৮, ৩৩, ৩৭, ৪৩, ৪৭। 

 

ইউনদঝ—৩ (১০+২) 

১. শ্রীওৃষ্ণওীঢেদ ( ংযীঔি  ভাথানভল) 

 

ইউনদঝ—৪ (১০+২) 

৪. নপ্রতা নধনধমাইর্েভ ফদাফঙ্গম। 
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PGBNGCC-4 

েথুনদও াংমা ানলর্ঢয  েনতাী  প্রানন্তও চীদ 

ইউনদঝ—১ (১০+২) 

েনতাী  প্রানন্তও চীদথাভাভ স্বরূধ  নঢেদ 

ও। 'ধিীর্া'— শ্রীবুক্ত ওামীর্ফালদ সখার 

ঔ। 'ধুরুনমো াাঁওুড়াভ ধালাড় চঙ্গম  পূনফধুের্তভ নওঙু  ওণা'— ধশুধনঢপ্রাত ফালার্ঢা  

ক। 'ঙ্গীর্ঢ াাঁঢামী ইনঢলা' — থীর্ভন্দ্রদাণ ার্স্ক  

খ। 'স্বাথীদঢা ংগ্রার্ফ েনতাীর্তভ কীঢ'— শ্রী সকাধীদাণ সদ 

গ। 'ুথনদ সফর্ছদ  ধনিঢ সদর্লরু'— দৎওুফাভ নফে 

 

ইউনদঝ—২ (১০+২) 

েথুনদও াংমা ানলর্ঢযভ ইনঢলা-যাঔযাে েনতাী চীদনঘেদ  

ও।  'েভী দকর্ভভ ধড়যী'— ঢধদ াদযাম 

ঔ।  'াংমা ানলর্ঢয াাঁঢাম নর্রাল'— যঙ্কভাদন্দ ফুর্ঔাধাথযাে 

ক। 'উনদয যঢর্ওভ াংমা ানলর্ঢয উধচানঢ ফযা  ঞ্জীঘর্ন্দ্রভ ধামার্ফৌ'— ঢধদ াদযাম 

 

ইউনদঝ— ৩ (১০+২) 

াংমা উধদযা  েঔযার্দ েনতাী এং প্রানন্তও চীদওণা  

ও। 'অধার্ভযদ ? াই ঝুটু'— ফলার্শ্বঢা সতী 

                 অণা  

ঔ। 'ভঢদ তুর্মভ খাঝ'— নযনযভ ওুফাভ ফচুফতাভ 

 

ইউনদঝ—৪ (১০+২) 

াংমা কল্প  েঔযার্দ েনতাী এং   প্রানন্তও চীদওণা 

ও। 'সপাকঢী'— দাভােড কর্ঙ্গাধাথযাে 
ঔ। 'নহ্ন'— ুযীম চাদা 
ক। 'ঘারীভ কল্প'— স্বডে নফে 
খ। 'ফুনকেমড়াই'— ুথীভ ওভড 
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PGBNGCC-5 

াগানম চানঢ এং াগানম ংসৃ্কনঢভ উদ্ভ, নওায  নঢেদ 

 

ইউনদঝ—১ (১০+২) 

১। 'ংসৃ্কনঢ   পযঢা'— ট. দীভতভড ঘক্রঢেী 

.২। 'াগামীভ োপূনফ'  াগামীভ দৃঢানত্ত্বও ধনভঘে'— ট. অঢুম ুভ 

 

ইউনদঝ—২ (১০+২) 

১। 'াঙ্গামীভ ফাচনদযা   দৃঢর্ত্ত্বভ প্রালই াঙ্গামীভ ইনঢলা'— দীলাভভঞ্জদ ভাে 

২। 'াগানমর্েভ প্রানঙ্গওঢা'— বযর্মযওুফাভ র্ন্দযাধাথযাে 

 

ইউনদঝ—৩ (১০+২) 

১। ' াগামী : প্রাঘীদবুক'  'ফথযবুক'— প্রর্াথঘন্দ্র সখার  

২। 'াঙ্গামী ংসৃ্কনঢভ রূধ-সভঔা'— সকাধাম লামতাভ 

 

ইউনদঝ—৪ (১০+২) 

১।  'াঙ্গমাভ ইনঢলা : ফুমফাদ বুক (বঘঢদয-ধূে )'— ট. পূর্ধন্দ্রদাণ তত্ত 

২।  'ব্রাঢয,ফন্ত্রনচেঢ মামদ ননওভ '— ুথীভ ঘক্রঢেী 

 

 

________________ 
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PGBNGCC-6 

নব্রনঝয যানঢ পাভর্ঢ ধনদর্নযও  বুর্কভ েথুনদও াংমা ানলঢয ধনভঘে ( ঊদনংয যঢাব্দী 

সণর্ও নংয  যঢাব্দী— 1947 ধবেন্ত ) 

ইউনদঝ— ১ (১০+২) 

কতয-েঔযাদ  উধদযা ( সব সওার্দা এওনঝ ধাঞয ) 

ও.' েমার্মভ খর্ভভ তুমাম' — সঝওঘাাঁত ঞাওুভ  /  ধযানভঘাাঁত নফে 

ঔ. 'ওৃষ্ণওার্ন্তভ উইম: — নঙ্কফঘন্দ্র ঘর্টাধাথযাে 

ক. 'স্বডেমঢা' — ঢাভওদাণ কর্ঙ্গাধাথযাে 

খ. 'ধনিঢ ফযাই' — যভৎঘন্দ্র ঘর্টাধাথযাে 

গ. 'ধুঢুমদার্ঘভ ইনঢওণা' — ফানডও র্ন্দযাধাথযাে 

ঘ. 'থােীর্তঢা' — ঢাভাযঙ্কভ র্ন্দযাধাথযাে 

 

ইউনদঝ— ২ (১০+২) 

কল্প / সঙাঝকল্প (প্রর্ঢযও সমঔর্ওভ এওনঝ ওর্ভ কল্প ধাঞয) 

ও. 'সাদা-ওভা চাতুকর্ভভ কল্প'/ ' ধূচাভ পূঢ' / 'নধর্ঞ-ধার্ব্ের্দ ঘীর্দ পূঢ' / 'নতযাথভীভ অরুনঘ'— বের্মাওযদাণ 

ফুর্ঔাধাথযাে 

ঔ. 'প্রডে ধনভডাফ' / 'নুর্মভ ফূময' / 'কলদাভ াক্স' /'ভফেীভ ভনওঢা'— প্রপাঢওুফাভ ফুর্ঔাধাথযাে 

ক. েনত ওণাভ এওনঝ' / ―ঘন্দ্রূবে বঢনতদ‖/ ' অরূর্ধভ ভা' /' েঞার্ভা ওমাভ এওনঝ'— চকতীয গুপ্ত 

খ. 'শুথু সওভাদী'/ 'ধুন্নাফ' / ―াকভ ঙ্গফ‖/ 'সঢর্মদার্ধাঢা েনষ্কাভ'— সপ্রর্ফন্দ্র নফে 

গ. ' উমঝ-ধুভাড' / ' মম্বওডে' / 'পূরিীভ ফার্ঞ'/'চাানম'— ভাচর্যঔভ ু (ধভশুভাফ) 

ঘ. 'সফৌভীনুম' / ' রফনেভ ওাযীা/ ―েহ্বাদ‖/ ―নধত‖— নপূনঢপূরড র্ন্দযাধাথযাে 

 

ইউনদঝ— ৩ (১০+২) 

দাঝও  ( সব সওার্দা এওনঝ দাঝও  )  

ও. 'এর্ওই ওী র্ম পযঢা ?'/ 'ুড় যানমর্ওভ খার্ড়  সভা' — ফাইর্ওম ফথুূতদ তত্ত  

ঔ. 'নর্ে ধাকমা ুর্ড়া' /  'চাফাই ানভও' — তীদ্ুধ, নফে  

ক. ''দুভচালাদ' / 'যাচালাদ'— নির্চন্দ্রমাম ভাে  

খ. 'ওাভাকাভ' — ফন্মণ ভাে / 'বকনভও ধঢাওা' — যঘীন্দ্রদাণ সদগুপ্ত  
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ইউনদঝ— ৪ (১০+২) 

ওায  ওনঢা ( সব সওার্দা ঙে চদ ওনভ এওনঝ ওর্ভ ওনঢা ধাঞয )  

ও. ―ধভযফনড‖/ ―বফুদা ঢর্ঝ‖— সলফঘন্দ্র র্ন্দযাধাথযাে 

ঔ. েযাওুলনওদী‖/ ―ওীনঢেদাযা‖— দীদঘন্দ্র সদ 

ক. ―ধদ্মাভ প্রনঢ‖/ ―চানঢভ ধাাঁনঢ‖— র্ঢযন্দ্রদাণ তত্ত 

খ. ―এওনঝ গ্রাফ‖/ ―দযা‖— ওুফুতভঞ্জদ ফনিও 

গ. ―ফর্দালানভওা‖/ ―ওার্দ ওার্দ‖— ওরুডানদথাদ র্ন্দযাধাথযাে 

ঘ. ―অদু্ভঢর্ভাতদ‖/ ―অর্যাও ঢরু‖— সতর্ন্দ্রদাণ সদ 

ঙ. ―প্রাণেদা‖/ ―ওনভ নতাে‖— ওানমতা ভাে 

চ. ―সঔমা‖/ ―সওফর্দ অনদর্ ্ুধ,‖— নপ্রেম্বতা সতী 

ছ. ―েযাভ স্বধদ‖/ ―ঘন্দ্রাধীর্ড়ভ চাকভড‖— ওানফদী ভাে 

জ. 'ওুনম ফচুভ' / 'েফাভ বওননেৎ— ওাচী দচরুম ইমাফ 

ঝ. ―প্রনঢতাদ‖/ ―ওাইচা‖— চীফউনিদ 

ঞ. 'তুুঃঔাতী' / '২২ সয িাড, ১৩৪৮' — বঢীন্দ্রদাণ সদগুপ্ত 

ট. 'সযর-নযক্ষা'/ 'নতাে-াদা' — সফানলঢমাম ফচুফতাভ 

ঠ. ―প্রস্তুঢ‖/ ―নঞওাদা‖—ুওান্ত পটাঘাবে 
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2nd Semester 
PGBNGCC—7 

েথুনদও াংমা পারাভ ংকঞদ  পারানজ্ঞার্দভ প্রার্োনকও সক্ষে 

ইউনদঝ— ১ (১০+২)x২ 

েথুনদও াংমা পারাভ ফওানমও নর্েরড 

ধ্বনদনজ্ঞাদ— াগ বন্ত্র, াংমা স্বভ  যঞ্জর্দভ কেীওভড, নর্মর্মভ থাভড, নিস্বভ  বুক্তযাঞ্জদ 

ধ্বনদঢত্ত্ব— ফূমধ্বনদ  লধ্বনদ, াংমা পারাভ ফূমধ্বনদ, অনপাচয ফূমধ্বনদ, ফূমধ্বনদ নর্েরড ধদ্ধনঢ, 

ঞ্জদদী ধ্বনদঢর্ত্ত্বভ থাভডা 

রূধঢত্ত্ব— রূনধফ  লরূধ, রূনধফ নদথোভড, লরূর্ধভ বনঘেয  যঢোমী, াংমা ধতকঞর্দভ নদেফ 

াওযঢত্ত্ব— াংমা ার্ওযভ কঞদ, অযনলঢ উধাতাদ নর্েরড, ঞ্জদদী াওযঢর্ত্ত্বভ থাভডা— ফূঢে  ফগ্ন 

কঞদ, পারা অনথওাভ  পারা প্রর্োক, াংমা তৃষ্ট আান্তল ংঢের্দভ প্রওাভ  প্রর্োক 

 

ইউনদঝ— ২ (১০+২) 

পারানজ্ঞার্দভ প্রার্োনকও সক্ষে 

ফাচপারানজ্ঞাদ— ননপন্ন যাঔা  উর্িযয, পারাপনঘে— উধপারা, ফাচ— উধপারা  পারাফুরাভ 

(Register) থাভডা, উধপারাঢত্ত্ব, ফাচপারা-বনঘর্েভ ননপন্ন ফাদও (parameters), পারা-ংর্বাক, 

হুপানরওঢা 

পারাধনভওল্পদা— ংজ্ঞা  উর্িযয, অঙ্গ ধনভওল্পদা(Corpus planning)   ফবোতা ধনভওল্পদা (Status 

planning), অনপথাদ নদফোদ, ধনভপারাঢত্ত্ব, াংমা াদাদ  নমনধংস্কাভ 

বযমীনজ্ঞাদ— বযমী  বযমীনজ্ঞার্দভ ংজ্ঞা  উর্িযয, বযমী ের্মাঘদাভ ফাোফূল, বযমীনর্েরর্ডভ 

পারাপজ্ঞানদও ফাদতি, নঘুযনঢ, নদোঘদ  প্রফুঔর্দভ থাভডা, নদোনঘঢ ভঘদাংর্যভ বযমীনর্েরড 

 

ইউনদঝ— ৩ (১০+২) 

াংমা পারা  পারানজ্ঞাদ নরেও নদোনঘঢ প্র্ধ, ধাঞ (সব সওার্দা তুইনঝ ধাঞয) 

ও) াঙ্গামা যাওভড— লভপ্রাত যাস্ত্রী 

ঔ) যাওভড-নপীনরওা— শ্রীমনমঢওুফাভ র্ন্দযাধাথযাে 
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ক) াংমা পারাভ যাওভড সওফদনঝ লো উনঘঢ— ুওুফাভ সদ 

ক) যাওভড ফার্দ ওী— ধনে ভওাভ 

খ) পারা, উধপারা, নযষ্ট আপারা— নযনযভওুফাভ তায  

 

_______________ 

 

PGBNGCC-8 

ভীন্দ্র ানলর্ঢযভ ধনভঘে 

ইউনদঝ-১ (১০+২) 

১. ওায- ওনঢা : ফাদী ( ওুহুধ্বনদ), নঘো ( এাভ ননভা সফার্ভ, ), সাদাভঢভী ( তুইধানঔ) মাওা ( ২৪,৪৫ 

ংঔযও ওনঢা), সাঁচুনঢ ( অফঢে)। 

ইউনদঝ-২ (১০+২) 

১. উধদযা : ঘঢুভঙ্গ 

ইউনদঝ-৩ (১০+২) 

১. দাঝও : ভক্তওভী 

ইউনদঝ-৪ (১০+২) 

১. কল্প : ওফেনম, গুপ্তথদ, ভনাভ, সযরওণা, অথযাধও, ংস্কাভ। 
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PGBNGCC-9 

প্রাকাথুনদও বুর্কভ াংমা ানলঢয ( বঘঢদয ধভঢেী ওাম সণর্ও অষ্ট আাতয যঢও)। 

ইউনদঝ—১ (১০+২) 

১. ফুওুন্দ ঘক্রঢেীভ ঘিীফঙ্গম( ের্ঔনঝও ঔি)/ বষ্ণ ধতামী ( নদোনঘঢ) (নদম্ননডেঢ প্রণফ ধঙ নক্তভবুক্ত ধতামী  

ফূল) 

 ভাথাভ নও বলম অন্তর্ভ যাণা— ঘিীতা। 
 ফনন্দভ ানলভ ওনঞদ ওধাঝ— সকানন্দ তা। 
 রূধ মানক োঁনঔ ছুর্ভ গুর্ড ফদ সপাভ— জ্ঞাদতা। 
 েচু লাফ নও সধঔমুাঁ দিীধঘন্দ—  ভাথার্ফালদ। 
 ফাথ হুঢ নফদনঢ ওনভ সঢাে— নতযাধনঢ । 
 নঔ  নও ধুঙন অদুপ সফাে— ওনিপ। 

ইউনদঝ—২ (১০+২) 

১. শ্রীপঘঢদযঘনভঢাফৃঢ -- েনতমীমা ঘঢুণে ধনভর্েত, ফথযমীমা রষ্ঠ ধনভর্েত, ফথযমীমা অষ্ট আফ ধনভর্েত। 

 

ইউনদঝ—৩ (১০+২) 

১. বফফদনংল কীনঢওা-- ফহুো, ফমুো, ওঙ্ক  মীমা, তুয সওদাভাফ, ওাচমর্ভঔা, ঘন্দ্রাঢী, সতোদ পাদা (র্ব 

সওার্দা নঢদনঝ কীনঢওা ধাঞয)। 

 

ইউনদঝ—৪ (১০+২) 

১. ভাফাই ধনিঢ প্রডীঢ যূদযধুভাড। / সতৌমঢওাচীভ সমাভঘন্দ্রাদী  ঢীফেদা। 
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PGBNGCC— 10 

স্বাথীদঢা ( 1947 ) ধভঢেী উধফলার্তর্য াংমা ানলঢয ( 1947 সণর্ও ধভঢেীওাম  ) 

ইউনদঝ— ১     (১০+২) 

স্বাথীদঢা-ধভঢেী সতয, ফে, ফাচ  ানলর্ঢযভ স্বরূধ   (নদোনঘঢ নঢদনঝ প্র্ধ,  ধাঞয) 

ও. 'অঢুঃনওফ' — থূচেনঝপ্রাত ফুর্ঔাধাথযাে 

ঔ. '1950-ভ তযও' — অর্যাও নফে (েই.ন.এ)  

ক. ―ধর্ণভ ্ধ,াদ : স্বাথীদঢা-উত্তভ াংমা ানলঢয‖— সক্ষে গুপ্ত 

খ. 'স্বাথীর্দাত্তভ াগামী ফথযনত্ত বুফাদর্ভ ফূমযর্াথ  কনঢপ্রওৃনঢ' — ওফম ওুফাভ মানলড়ী 

গ. 'েভ এও াগানম : উিাস্তু  াগানম' — শুর্পনু্দ তাযগুপ্ত 

ঘ. 'াংমা ানলর্ঢযভ েধৎওাম' — র্ভাচ েঘাবে 

ঙ. 'স্বাঢর্ন্ত্রযভ সফাল' — নদঢযনপ্রে সখার 

 

ইউনদঝ— ২    (১০+২) 

উধদযা (সব সওার্দা এওনঝ উধদযা)   

ও. 'নদো' — অনফেপূরড ফচুফতাভ 

ঔ. 'ওন ন্দযখনঝ কানজভ চীদ  ফৃঢুয' — ফলার্শ্বঢা সতী 

ক. 'ঔানভচ' — ভফাধত সঘৌথুভী 

খ. 'ফলাওার্মভ ভর্ণভ সখাড়া'— ফর্ভয ু 

সঙাঝকল্প ( সব সওার্দা ঘাভনঝ ধাঞয  ) 

ও. 'ভাডীধঙন্দ' — অন্নতাযঙ্কভ ভাে 

ঔ. 'থ' — ঢীদাণ পাতুড়ী 

ক. ' নদরুর্িয' — সপ্রর্ফন্দ্র নফে 

খ. 'ীফার্ভঔাভ ীফা' — েযাধূডো সতী 

গ. 'সপাঝাভ ানেীামা' — দনুম 

ঘ. 'ঞনকদী' — ুর্াথ সখার 

ঙ. ―ঢমানদ‖— দর্নু্দ সখার 

চ. ―ের্ফনভওা‖— নফম নফে 

ছ. ―কল্প ১৯৬৪‖— েবু্দম ফান্নাদ বেত  
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জ. ―সঘাভ‖— অনঔর্মশ্বভ পটাঘাবে  

ঝ. ―যাকাভ‖— ফনঢ দন্দী 

ঞ. ―ইওুইনমনব্রোফ‖— চেন্ত সচাোভতাভ. 

ট. ফভড ফান্নাভ ফুনক্ত  স্বনস্ত‖— নফনলভ সদ  

ঠ. ―সঙাম‖— ফনঢ ফুর্ঔাধাথযাে  

ড. ―ানখদী‖— উৎধর্মনু্দ ফিম 

ঢ. তূভীদ‖— যফীও সখার 

 

ইউনদঝ— ৩ (১০+২) 

দাঝও (র্ব সওার্দা এওনঝ)  

ও. ―ওর্িাম‖ — উৎধম তত্ত 

ঔ. স্বর্তযী দওযা — সফানলঢ ঘর্টাধাথযাে 

ক. দাণঢী অদাণৎ — যাাঁমী নফে 

খ. ওডোঢী — ঘন্দদ সদ 

 

ইউনদঝ— ৪ (১০+২) 

ওনঢা ( সব সওার্দা ঘাভনঝ ওনঢা  ) 

ও. 'থূ' — ুপার ফুর্ঔাধাথযাে 

ঔ. 'গ্লানদ' — নতর্দয তা 

ক. 'ওমওাঢাভ বীশু' — দীর্ভন্দ্রদাণ ঘক্রঢেী 

খ. 'ার্ভভ প্রাণেদা' — যঙ্খ সখার 

গ. 'শুথু ুচ' — অর্মাওভঞ্জদ তাযগুপ্ত 

ঘ. 'েফাভ ওনঢা েগুর্দভ সঔাাঁর্চ' — ফনিওা সদগুপ্ত  
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   PGBNGCC-11 

াগানম চীর্দ সভর্দাাঁ‖ভ া দয ংসৃ্কনঢভ বনযষ্ট আয  নঢেদ। 

[প্রনঢনঝ ইউনদঝ সণর্ও ফাে তুইনঝ ওর্ভ প্র্ধ, ধাঞয, ইউনদর্ঝভ প্রণফ প্র্ধ,নঝ (প্রনঢ ইউনদর্ঝভ ―ও‖ াভনডর্ঢ সব 
প্র্ধ,নঝ নদযস্ত) অযযধাঞয। াতানও ঘাভনঝ প্র্ধ, সণর্ও সওার্দা এওনঝ প্র্ধ, ধঙন্দ অদুবােী সর্ঙ সদো বার্] 

ইউনদঝ— ১ (১০+২) 

ও। 'সওাম্পানদ-বুর্ক াংমা'— নফমাপ্রাত ফুর্ঔাধাথযাে 
ঔ। 'াঙ্গামী ঘনভে তুই যঢাব্দী ধূর্ে'— অপী তা 

ক। 'ওমওাঢাভ াু-ওামঘাভ'— ট. অঢুম ুভ 

খ। 'উনদয যঢর্ওভ াংমার্তর্য ফাচংস্কাভ ের্ন্দামদ-ইনঢলাঘঘোভ ভওফর্নভ'— অভ্র সখার 

গ। 'অগ্রধনণও ভাফর্ফালদ'— অন্নতাযঙ্কভ ভাে 

 

ইউনদঝ— ২ (১০+২) 

ও। 'সওার্মভ  ওমওাঢাভ নযক্ষাচকৎ'— ধভর্ফয েঘাবে 
ঔ। 'নতযাাকভ  াগামী ফাচ'— নদে সখার 

ক। 'াংমাভ দচাকভড  সটনপট সলোভ'— সকাধাম সত 

খ। 'ের্মাভ ধনণও নযদাণ যাস্ত্রী'— ওরুডান্ুধ, তা 

গ। 'ওামীপ্রন্ন নংল'— তযেদাদন্দ সঘৌথুভী 

 

ইউনদঝ— ৩ (১০+২) 

ও। 'ঊদনংয যঢাব্দীভ চাঢীে দচাকভর্ড ইেংর্ঙ্গম তর্মভ প্রপা'— শ্রী অনফে্ুধ, নংল 
ঔ। 'ধুড়র্ সফর্ে উড়র্ ঙাই'— স্বধদ ু 

ক। 'দাভী প্রকনঢ'— ট. ঊরা ঘক্রঢেী 

খ। 'নরংওোঝাভ ীঝদ ( সণুদ ) : স্ত্রীনযক্ষা নথােও'— ুর্ভযঘন্দ্র বফে   

গ। 'িাভওাদাণ নতযাপূরড'— যংওভ তাযগুপ্ত  

 

ইউনদঝ— ৪ (১০+২) 

ও। 'াংমাভ দচাকভর্ড নিৎ-পাভ তাদ'— নদে সখার 
ঔ। 'ঢত্ত্বর্ানথদী পা' : যঢরে ধূর্েভ এওনঝ ের্ন্দামদ'— শ্রী ঢীযঘন্দ্র ঘক্রঢেী 
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ক। 'পাভঢরেীে পা : দবুর্কভ ূঘদাে'— সবার্কযঘন্দ্র াকম 

খ। 'পাভঢরেীে পা  : চাঢীেঢার্ার্থভ উর্ন্মর্র' ( 1862-1866 )— শ্রী সবার্কযঘন্দ্র াকম 

গ। 'পাভঢরেীে পা : দচাকভর্ডভ ফুর্ঔ (1872-76 )'— শ্রী সবার্কযঘন্দ্র াকম 

 

________________ 

PGBNGCC-12 

নশ্বানলর্ঢযভ দাদা ের্ন্দামদ, প্রডঢা  ঞ্চাভী  প্রপা  

ইউনদঝ—১ (১০+২) 

ঢত্ত্বওণাে নশ্বানলর্ঢযভ ের্ন্দামদ,প্রডঢা  প্রপা   

ও. 'ানলঢয ূেথভ-নতযাভই ভওফর্নভ'— কযানব্রর্েম  কানেো ফার্ওেচ 

ঔ. 'াংমা সঙাঝকল্প নও ফর্ভ বার্ে ?'— েঔঢারুজ্জাফাদ ইনমো 

ক. 'েথুনদও নণর্েঝাভ লর্মা ফলাওানযও নণর্েঝাভ'— সব্রর্ঝাল্ড  সব্রখ ঝ  

খ. 'প্রঙ্গ : েফার্তভ ইংর্ভনচ-ানলঢযঘঘো‖— তীর্ধনু্দ ঘক্রঢেী 

গ. 'সঔামা েওার্যভ দীর্ঘ দাঝযঘঘো'— সনত্ত গ্লাদ    

                                       

ইউনদঝ—২ (১০+২) 

ওনঢা-ঢত্ত্ব   ের্ন্দামদ :   

প্রঢীওাত ( Symbolism ),  

খদওাত ( Cubism ), 

পনরযঢাত ( Futurism ) 

ঘভফধন্থা ( Ultraism ) 

'ুভনভোনমচফ' 

উত্তভ-উধনদর্যাত ( Post-Colonialism ) 

উত্তভ-েথুনদওঢাাত ( Post-modernism ) 

দাভীাত ( Feminism ) 

কঞদাত  উত্তভ-কঞদাত ( Structuralism & Post-structuralism )  
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ইউনদঝ—৩ (১০+২) 

দাঝয-ের্ন্দামদ  প্রডঢা এং উধদযা-কল্প ের্ন্দামদ  প্রডঢা  :           

দাঝয-ের্ন্দামদ  প্রডঢা : 

 'এনধও নণর্েঝাভ,  
 'প্রর্মঢানভোদ নণর্েঝাভ' 
 'অযাাটে নণর্েঝাভ' 
 'েপা-কার্তে নণর্েঝাভ' 
 'ইন্টাভদযাযদাম নণর্েঝাভ' 
 'এদনপভদর্ফন্টাম নণর্েঝাভ' 
 'ধুভ নণর্েঝাভ',  
 'ফুক্ত অঙ্গদ নণর্েঝাভ'  
 ―সনাভাফ নণর্েঝাভ‖/ ―নণর্েঝাভ ন তযা অর্প্রট‖/ ―সমনচর্মনঝপ নণর্েঝাভ‖ (August Boal) 

 
উধদযা-কর্ল্পভ ের্ন্দামদ  প্রডঢা : 

 ওাঞার্ফাাতী নঘহ্নঢত্ত্ব (Semiotics),  
 'নভর্েন্টানমচফ',  
 'সধাস্ট-ফটানদেচফ',  
 ননদফোড ( কল্প দা মা কল্প-ঢত্ত্ব ),  
 চাতু াস্তঢা ( Magic Realism )   
 নফর্যম নুর্ওাভ ন্দপেঢত্ত্ব 

 
ইউনদঝ—৪ (১০+২) 

াংমা ানলর্ঢয ননথ ানলঢয ের্ন্দামদ, প্রডঢা  প্রপা : 

 ধনদর্নযও েথুনদওঢা,  
 ভীর্ন্দ্রাত্তভ েথুনদওঢা,  
 বুদ্ধওামীদ 'কড'-ানলঢয   নশ্ববুর্দ্ধাত্তভ াস্তঢাাত,  
 লাংনভ ের্ন্দামদ,  
 ণাটে নমঝার্ভঘাভ ওনঢা ের্ন্দামদ,  
 উত্তভ েথুনদও ওনঢা ের্ন্দামদ,  
 সঙাঝকল্প : দঢুদভীনঢ ের্ন্দামদ,  
 যাস্ত্রনর্ভাথী কল্প ের্ন্দামদ,  
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 'দঢুদ নদেফ' কল্প ের্ন্দামদ,  
 ―ঙাাঁঘ সপর্গ নযার্মা‖ কল্প-ের্ন্দামদ   
 নদফ ানলঢয, দঢুদ নদেফ, ণাটে নমঝার্ভঘাভ, নদনমঝ ফুপর্ফন্ট 
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3rd Semester 
PGBNGCC— 13 

াংমা ফার্মাঘদা   প্র্ধ, ানলঢয এং ননঘে কতযানলর্ঢযভ ধনভঘে ।  

 

ইউনদঝ—১ ( নঢদনঝ প্র্ধ,ই ধাঞয )  (১০+২) 

ও. 'াংমা ানলঢযনঘার্ভভ ঔড়া'— অনঢওুফাভ র্ন্দযাধাথযাে 

ঔ. 'েথুনদও াংমা ফার্মাঘদাভ রূধর্ভঔা'— ভর্ডন্দ্রদাণ সত 

ক. 'াংমা ানলর্ঢয ফার্মাঘদাভ থাভা'  'ফার্মাঘদাভ েভ ওণা'— লভপ্রাত নফে  

 

ইউনদঝ—২ ( সব সওার্দা নঢদনঝ প্র্ধ, ধাঞয )  (১০+২) 

ও. 'যওুন্তমা নফভন্দা এং সতস্ নতর্ফাদা' — নঙ্কফঘন্দ্র ঘর্টাধাথযাে  

ঔ. 'ুন্দভ'  'অুন্দভ' — অদীন্দ্রদাণ ঞাওুভ 

ক. 'ঘাই েদর্ন্দভ ানলঢয' — ুদ্ধর্ত ু 

খ. 'দঢুদ   ধুভাঢদ' — থূচেনঝপ্রাত ফুর্ঔাধাথযাে 

গ. 'ফথযনর্ত্তভ ংওঝ' — নর্ওাদন্দ ফুর্ঔাধাথযাে 

ঘ. ' অধংসৃ্কনঢ' — অন্নতাযঙ্কভ ভাে 

ঙ. ' ানলঢয, ফাচ  ইনঢলা' — নফমাপ্রাত ফুর্ঔাধাথযাে 

 

ইউনদঝ— ৩ ( সব সওার্দা নঢদনঝ প্র্ধ, ধাঞয )  (১০+২) 

ও. ―াংমা ানলর্ঢযভ অ্ধ,ওাভ বুক প্রর্ঙ্গ‖— র্ভাচর্ফালদ নফে 

ঔ. 'াংমা উধদযার্ভ ংওঝ'— নযদাভােড ভাে 

ক. 'ংসৃ্কনঢ নরেও প্রস্তা' — অনফেপূরড ফচুফতাভ 

খ. ানলঢয  নজ্ঞাদ' — অফর্মনু্দ ু 

গ. 'নপ্লী চীর্দভ ৃর্ত্ত াগানম'—অভনন্দ সধািাভ 

ঘ. 'নশ্বানলর্ঢযভ নঘাভ  নঘাভও' — তীর্ধনু্দ ঘক্রঢেী 

ঙ. 'াগানম দাকনভও ংসৃ্কনঢভ উৎ ্ধ,ার্দ' — ুফন্ত র্ন্দযাধাথযাে 



20 
 

চ. 'নযক্ষা  ফূমযর্াথ' — ুদন্দ াদযাম 

 

ইউনদঝ—৪ ( সব সওার্দা নঢদচদ সমঔর্ওভ এওনঝ ওর্ভ ভফযভঘদা নদর্ে সফাঝ নঢদনঝ ধাঞয ) (১০+২) 

ও. 'ওানঢের্ওর্েভ কৃ্তঢা' — শ্রী ভাথাওান্ত ু  

ঔ. ' নাল(2)যাওভড ভলয'— ওামীপ্রন্ন সখার  

ক. 'কযামাম্প'/ 'াচাভ পা  হুনাল'— নদে সখার 

খ. ―নুট ওদনার্ভে ্‖/ ―মঙ্গভঔাদা‖— েুম ফদুভ েহ ফত 

গ. ―স্বর্কেভ ংাত‖— নদফেমওুফাভ ু 

ঘ. 'ঢত্ত্ব এং ঢয'/ 'ঔাচভ গুড় ওঢ ওইৱ্যা' — দাভােড কর্ঙ্গাধাথযাে 

ঙ. 'তাতাওানলদী' — পর্ঢার তত্ত  

 

_______________ 

PGBNGCC-14 

অদুার্ত পাভঢীে ানলঢয ধাঞ 

ইউনদঝ—১ (১০+২) 

(প্রনঢনঝ প্র্ধ,ই অযযধাঞয ) 

ও. 'নরে : প্রনঢর্যী ানলঢযধাঞ'— ফাদ ফুর্ঔাধাথযাে 

ঔ. 'প্রনঢর্যী ানলঢয সওদ ধড় ?'— ঢযনচৎ র্ন্দযাধাথযাে  

ক. 'পাভর্ঢভ ানলঢয : বনঘে  ঐওয'— ভীনু্দ গুপ্ত 

খ. 'অদুার্ত াংমা ানলঢয'— ুব্রফনডেদ ওৃষ্ণফূনঢে 

 

ইউনদঝ—২ (১০+২)  

(সব সওার্দা এওনঝ উধদযা ধাঞয ) 

ও. 'ফেমা োঁঘম'— নডীশ্বভদাণ সভডু 

ঔ. 'নঘংনড়' ('সঘনিদ')— ঢক ন নযযঙ্কভ নধিাই 

ক. 'ফেমা ঘাতভ'— ভার্চন্দ্র নং সতী 

খ. 'ধাঢুিাভ ঙাকম'— বপওফ ফুলিত যীভ 
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গ. 'সকাতাদ'— সপ্রফঘন্দ  

 

ইউনদঝ—৩ (১০+২) 
(ধূে, ধনশ্চফ, উত্তভ  তনক্ষড পাভর্ঢভ তুনঝ ওর্ভ সফাঝ েঝনঝ কল্প ধাঞয। সওার্দা এওনঝ পারাভ এওনঝভ সযী কল্প 

নদোঘদ ওভাভ প্রর্োচদ সদই, অণোৎ নদোনঘঢ েঝনঝ কল্প লর্ঢ লর্ ধৃণও েঝনঝ পারাভ)   

 

উত্তভ  উত্তভ-ধনশ্চফ পাভর্ঢভ পারা 
নলনন্দ : 
' সব র্মনঙম'— ঘন্দ্রথভ যফো গুর্মভী ; 'ঢৃঢীে াা'— নষু্ণ প্রপাওভ ; 'নওশুদুনমভ ঠাঝ'— নযাদী (শ্রীফঢী 

সকাভাধন্ত নযাদী) ; 'বষ্ণর্ভ ধতস্খমদ'— লনভযঙ্কভ ধভাই ; 'ওাঞধুঢমী'— নষু্ণঔাভাফ ঔার্িওভ ; 'লঢা 
ধাদী নদফেমা'— নিতাদন্দ লীভাদন্দ াৎােদ (অর্জ্ঞে) ; 'তানত েিা'/ 'ফা সওাণাে'— ওৃষ্ণা সাঢী ; 

'সৃ্মনঢফূময'/ 'ফান্তভাম'/ 'চঙ্গর্মভ েগুদ'— নর্দ্ধশ্ ; 'নাাঁও' / 'ফানপ্তভ সযর'— ঞ্জে লাে ; 'ওার্মা শুক্রাভ'-
- ুথা অর্ভাভা ; 'সড়াভ এধাভ ধাভ'/ 'াা'/'নতাস্বপ্ন'/'পূঢুর্ড় াংর্মা'— জ্ঞাদভঞ্জদ 

 

উতুে : 
'সঝাার্ঝও নং'/'ফন্ত্র' /'গুরুফুঔ নংর্েভ উইম'/ 'েত্মলঢযা'/ 'যধণ'/ 'াভ চদয স্বাথীদঢা'/ 'নঝঝোর্মভ 
ওুওুভ'— াতাঢ লাাদ ফার্ন্টা ; 'লাঢ'/ 'দনদভ ধুঢুম'/ 'ঘঢুণেীভ সচাড়'/ 'ধনে ওঢেয'/ 'সফৌমাদা ার্লর্ভ 
অুঔ'/ 'সখাফঝা' / 'খভোনম' / 'প্রণফ দাভী'/ 'েনফ নঙমাফ নদোও' / 'যভীর্ভভ ুঘ্রাদ' – ইফঢ ঘুখঢাই ; 
'অফৃঢভ এর্ সকর্ঙ'— পীষ্ম ালাদী ; 'নুম ওর্ নুঝর্ ?'/ 'েেদাভ াফর্দ' / 'সধর্যাোভ এক্সর্প্র'— নওর্রদ 
ঘন্দভ ; 'ের্ব্ ঔাাঁ নও ওভী'— টাুঃ চানওভ সলার্দ ; '্ধ,নওভ সতাওাদ'/ 'মাচন্তী'— ভানচন্দভ নং সতী ; 
'পাভঢফাঢাভ ধাাঁঘ রূধ'— ঔাচা েলফত ের্ব্া ; 'ফবোতা'— ওুভাঢুর্মদ  লােতাভ ; 'সওাঢম'— ফলনদ লানফত ; 
'চাঢযনপফাদ'— ওুভঢুেম- ঐন্- লােতভ ; 'নফনট'— ঢাভান্নফ নভোচ ; 'ুওফাওে'— ভাফমাম 
 

ধাঞ্জাী : 
'েভ নঘনঞ ের্ দা' /'অর্মৌনওও' / 'ধুভস্কাভ'/ 'অনপাভ'— তোভ ওঢোভ নং তুগ্গম ;'েভ দতী র্ে ঘমম'/ 
'এও দম্বর্ভভ ঢনাৎ'/ 'ঢৃঢীে দাভী'/ 'তুই দাভী'— অফৃঢা প্রীঢফ ;'বুদ্ধ নও সযর ল'ম ?'— বযীভ পুিাভ ;'লানভর্ে 
বাো ধাকড়ী'— বযন্ত নং ওম ;'মযাংড়া ওুক্কড়'— মনন্দভ নং ড়াভ ;'নকভনঢ নতোর্ভ'— চানঢন্দভ নং 
লাে ;'ফর্ঙ্গা'— র্ন্তাঔ নংল থীভ ;'াা'— সপ্রফপ্রওায ;'লানিগুনম'—  ভাফস্বরূধ েদঔী ;'পার্কভ ফা'— ভনেফ 
নংল া্ুধ, ;'এও ঙ্কাভ ৎদাফ'— ফনলন্দভ নং ভদা ;'দওযা'--চকঢাভনচৎ নং 
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ওাশ্মীনভ : 
―তুই েেদাভ ফার্ছ‖— হৃতে ওাউম পাভঢী 
 

ধূে পাভর্ঢভ পারা 
নড়ো : 
'ফগ্ন উধঢযওা'/ 'লাভার্দা ঝুনধভ ভলয'— ফর্দাচ তা ;'নচজ্ঞাা নঘহ্ন'— ঘন্দ্রর্যঔভ ভণ ;―তুেম সতামে'— 
ভাচনওর্যাভ ভাে ;'নকভনকনঝ'— ুথীভ ওুফাভ নচর্েন্দ্র দাভােড তায ;'কাইট'-- ইনন্দভা তায ;'ংর্ওঢ'— টুঃ 
সতর্ন্দ্র ফাদ নংল ;'অওার্মভ অস্ত'— শ্রীঘভড প্রঢাধ ওনদষ্ক ;'ফানথর্ক্ষর্ে এওনঝ অনওেট কাঙ'— ধাভনফঢা যঢধণী 
;' সণর্ও ুন্দভ ধাঔী'— ধদ্মচ ধাম ;'নচে উৎ'— ওানমন্দীঘভড ধানডগ্রালী ;'ঝড়ধা'— সকাধীদাণ ফলানন্ত 

 
অফীো : 
'তুনপেক্ষ'— পর্ন্দ্রদাণ যইনওো ;'ফাঙ  ফাদুর'— ফনলফ ভা ;'সকামাফ'— সৌভপ ওুফাভ ঘানমলা ;'ঘম ফুরা'— ভফা 
তা ;'প্রাওৃনঢও'/'এওনঝ নদঔুাঁঢ লঢযাওাি'— লর্ভওৃষ্ণ সটওা ;'পে'— সলর্ফদ ভর্কালানজ ;'উর্তাফ াক্স'— ইনন্দভা 
সকাস্বাফী ;'তলদ'— ঘন্দ্রপ্রাত যইনওো ;'ফীভড ড়ুো ের্ঙদ'— ফর্দাচ ওুফাভ সকাস্বাফী ;'দুফমীভ সওার্দা 
এওনতদ'— অরূধা ধঝনঙ্গো ওনমঢা ;'সেল-সেল-সেল'— সফৌুফী ওন্দনম ;'সঔাা ঙাড়ার্দা নটফ'— নভচু লাচানভওা 
 

ধনশ্চফ পাভর্ঢভ পারা : 
ভাচিাদী : 
'থূঢে সঘার্ভভ কল্প' / 'ফর্ছাঢা'— নচেতাদ সতণা 

নন্ধ, : 
'ফঞ্জভী'— সমাওভাল ঢুমীোদী 

গুচভানঝ : 
'কভাত'—  ভার্থযযাফ যফো ;'এওনঝ কল্প' -- ুডো ভাে ;'ওাাঁণা' -- থীরুর্দ ধযার্ঝম ;'নঘনঞ' – থূফর্ওঢু ;'োনফ'— 
চার্পভঘাাঁত ফাখাদী 

ফভাঞী : 
'ধাণভ-পাঙ্গা ফচুভ'— ফলাফঢী সকাঔর্ম ;'ছভাধাঢা'— নষু্ণ াফদ নযভোড়ওভ ;'াা'— যান্তাভাফ ;'ফুম্বাইর্েভ 
সই ম্লাদ ্ধ,যা' -- কঙ্গাথভ কযাটনকম ;'সপাচানচ'– সপঙ্কর্ঝয ফাটগুমওাভ 

সটাকভী  : 
'ামওাও  সদার্দা'— সত ভালী 

সওাঙ্কদী : 
'এও বতী ফালার্ত্মযভ ওণা'— তার্ফাতভ ফাউর্চা 
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তনক্ষড পাভর্ঢভ পারা : 
ঢানফম : 
'প্রাডমীমা'— ু. ফুনত্তভফ ; ―ধালাড়'— এ. াইতীশ্বভড ;'ফনন্দর্ভভ খণ্টা'— নঝ. চাদওীভফড ;'ভাঢ সধালাাভ 
ের্ক'/ 'লাে গ্ৰুর্েদণাভ সক্রার্েৎনচভ নযক্ষা ঘমর্ঙ'— অর্যাওনফেদ ;'ফুনক্ত'— নর্ও ;'ওুঢুনফদাভ  এওনঝ 
নযশুভ লান'— ইনন্দভা ধাণোভনণ ;'নতর্দভ সমাে এওনঝ ধযার্ঞ্জাভ সের্দ'— থিধানড চেওান্তদ 

 
সঢর্মগু : 
―এর্ড়া সঔর্ড়া ধণ'— সানির্ভনি ূবেভা ;'তীনখ'— দাকভাচু ক্ধ,ফ ;'সদৌওাবাো'— ধামগুনি ধদ্মভাচু 

 
ওন্নড় : 
'অন্তর্ভ নদস্তব্ধ অণই চমভানয'— এ. নতোওভ ;'সপঙ্কনঝকর্ভভ উ'— ফানস্ত সপঙ্কর্ঝয ের্েঙ্গাভ ;'এওনঝ 
অপ্রঢযানযঢ াক্ষাৎওাভ' – ইউ. েভ. অদন্তফূনঢে ;'অফা' -- সতাদুভ ফলার্ত 
 
ফামেমফ : 
'সঘাঔ'— সও. নঝ. সফালািত ;'ৃনষ্ট আ' – াভা সচার্ন ;'ধাণভ' – সগ্রন ;'সতোম' – বপওফ ফুলিত যীভ ;'দযা' – 
ঢাওারী নযযঙ্কভ নধিাই ;'োভ এওনঝ েির্েভ ্ধ,ার্দ' – ফাটুঃ সঝর্ওপ্পাঝ াুর্তদ দাোভ 
 
ইউনদঝ— ৪ (১০+২) 
অদুাত দাঝও :      
(র্ব সওার্দা এওনঝ দাঝও ধাঞয) 
 
ও. 'ের্থ অথুর্ভ' – সফালদ ভার্ওয  
ঔ. 'ঘুধ েতামঢ ঘমর্ঙ'— নচে সঢিুমওভ [অদুাত :শুক্লা ু (সদ )] 
ক. 'ওফমা' – নচে সঢিুমওভ [অদুাত : ওমযাড সঘৌথুভী ] 
খ.'সওাঝে ফাযোম'-- স্বর্তয তীধও [অদুাত : নমম ভওাভ ] 
গ. 'পকাদ োভ পুম ুছর্মদ' – ফর্ঘনভ দাভােড নধিা 
 
ইউনদঝ— ৫ (১০+২) 
পাভঢীে পারাভ ওনঢা : 
(ঙেনঝ পারা সণর্ওই এওনঝ ওর্ভ ওনঢা নদর্ে সফাঝ েঝনঝ ওনঢা ধাঞয ) 
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নলনন্দ : 
'বঔদ অওাম' – াা দাকাচুেদ ; 'ওাম োভ ের্ক' – সওতাভদাণ অগ্রোম ; 'ওনঢা'/ 'ওুনড় ঙভ ধভ'— 
ুতাফা ধার্ি ( থুফম ) ;'অপাকা ফাদুর' / 'নলনন্দ  াংানতওঢা'— অত বচতী 

নড়ো : 
'দতীভ থার্ভ চাদামা' -- যঘী ভাউঢ ভাে ;'নপ্রেঢফ' – তুকোঘভড ধনভড়া ;'নপঔাভী' -- শ্রীফঢী অনদনন্দঢা তা ; 

'ফন্তাচ' /'সঘার্ঔভ ধাঢাে ঢঔদ' – অদুপ ঢুমী ; 'পীফপই', ' সমুকাঙ'— ীঢাওান্ত ফলাধাে 

বফনণনম : 
'অ্ধ,ওাভর্ওই পামান েনফ'—  পীফদাণ ছা 

ফাভানঞ : 
'েত্মচীদী' / 'নও সটঞ্জাভ লাো সভ াা' – অরুড ামওৃষ্ণ সওামাঝওভ 

সঢর্মগু :  
'সতযপক্ত'— ুর্ব্াভা ধানডগ্রালী  

ফামোমফ : 
'নতাে'-- এফ. সকানন্দদ ;'ূর্বেভ ফৃঢুয' – এদ. নপ. ওৃষ্ণ েইোভ 
 

_________________ 

PGBNGCC-15 

কর্রডা ম্পনওেঢ নতযা (Methodology) 

ইউনদঝ— ১ [(১০+২)x২] 

কর্রডা ম্পনওেঢ প্রাণনফও জ্ঞাদ:  

কর্রডা: স্বরূধ  ধদ্ধনঢ 

কর্রডাভ মক্ষয; 

কর্রডাভ সিনডওভড; 

কর্রডাভ চদয ঢণযংগ্রর্লভ ধদ্ধনঢ : গ্রন্থাকাভ  সমঔযাকাভ, বতুযনঢদ ফাথযফ, সক্ষেফীক্ষা, াক্ষাৎওাভ, 

ধভীক্ষড 

ংকৃলীঢ ঢর্ণযভ াভনডওভড, নর্েরড 

নমধনভডাফ া নদ্ধান্ত 
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ইউনদঝ—২ (১০+২) 

অনপন্দপে নমঔদ ধদ্ধনঢ: 

অনপন্দর্পেভ স্বরূধ 

অনপন্দর্পেভ ংনক্ষপ্তাভ (Synopsis): বনযষ্ট আয 

অনপন্দর্পেভ প্রাভম্ভ অংয: দাফধে, ফুঔ্ধ,, ওৃঢজ্ঞঢা স্বীওাভ, অথযাে নপাচদ, নঘে দওযা-ফাদনঘে 

ইঢযানতভ ূনঘ, াভডী-ঢানমওা, ংর্ক্ষধদ, ংর্বাচর্দভ ঢানমওা প্রপৃনঢ অনপন্দর্পেভ ফূম অংয: প্রস্তাদা, 

নর্েরড, ংঔযা-রে-ঢানভঔ নমঔদ ধদ্ধনঢ, উদৃ্ধনঢ যলাভ, ধনভর্েত, অদুর্েত, উর্িঔধনঞ্জ 

অনপন্দর্পেভ ফানপ্ত অংয: 

ধনভনযষ্ট আ া ংর্বাচদ, গ্রন্থধনঞ্জ, ধনেওাধনঞ্জ, নদখেন্ট 

 

ইউনদঝ—৩ (১০+২) 

কর্রডা ম্পনওেঢ অদযাদয থাভডা: 

উৎ নদর্তেয প্রনক্রো: ধাতঝীওা, উত্তভঝীওা, ধাতঝীওা  উত্তভঝীওাভ ধাণেওয, প্রঙ্গ নদর্তেয  ফন্তয,  

ওনধভাইঝ ম্পর্ওে বণাণে থাভডা 

গ্রন্থধনঞ্জ: েওভগ্রন্থ, লােও গ্রন্থ, লােও ধনেওা, েন্তচোম উৎূে, গ্রন্থধনঞ্জ  উর্িঔধনঞ্জভ ধাণেওয 

ধনভনযষ্ট আ া ংর্বাচদ: কর্রডা ম্পনওেঢ প্রানঙ্গও ঢণয— সবফদ, নঘে, ের্মাওনঘে, ফাদনঘে, ধািুনমনধভ 

প্রনঢনমনধ, নঘনঞধে, নতদনমনধভ ধৃষ্ঠাভ প্রনঢনমনধ, গ্রন্থ-প্রেত, ধুনণভ ধৃষ্ঠাভ প্রনঢনমনধ, ংযমনঢওা প্রপৃনঢ 

ডোদুক্রনফও নদযা, প্রেফামা প্রস্তুঢ, অনপন্দর্পেভ ংনক্ষপ্তাভ ভঘদা ধদ্ধনঢ,  উৎনদর্তের্যভ 

প্রর্োচদীেঢা 

কর্রডা ম্পনওেঢ ধনভপারা: 

নভর্ধাঝে া প্রনঢর্তদ (Report), অনপন্দপে (Thesis), গ্রন্থধনঞ্জ (Bibliography), উত্তভঝীওা (End 

note), ধাতঝীওা (Foot note), নযর্ভাদাফ ধৃষ্ঠা (Title page), ওৃঢজ্ঞঢা স্বীওাভ 

(Acknowledgement), ফুঔ্ধ, (Preface), ূঘদা (Introduction), াভংর্ক্ষধ (Synopsis), 

ূনঘধে (Contants) 
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PGBNGCC-16 

ভীন্দ্র ানলর্ঢযভ ধনভঘে 

ইউনদঝ—১ (১০+২) 

১. চীদসৃ্মনঢ 

ইউনদঝ—২ (১০+২) 

১. প্র্ধ, : নর্ঘদা  অনর্ঘদা, দীভ ওন  অনযনক্ষঢ ওন, থিধতং, েময  ানলঢয, থর্ফেভ অণে। 

ইউনদঝ—৩ (১০+২) 

১. ওায ওনঢা : সঔো (সঔো), ওণা ( মক্ষীভ ধভীক্ষা), ওানলদী ( াফাদয ক্ষনঢ), ীনণওা ( ফূময), াদাই ( সযর 

ওণা), ধূভী ( অধনভনঘঢা, ধণ), ফহুো ( ধনভঘে, াকনভওা), চন্মনতর্দ (  ১০, ২৮) 

ইউনদঝ—৪ (১০+২) 

সব সওার্দা এওনঝ 

১. াল্মীনও প্রনঢপা, / ঘিানমওা, / অরূধভঢদ।  
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ঐনেও ধে 

PGBNGOC-1 

প্রাকাথুনদও াংমা ানলঢয 

PGBNGOC-1.1 

 

ইউনদঝ—১ (১০+২) 

১. বষ্ণ ধতামী ( ঘিীতা, নতযাধনঢ, জ্ঞাদতা, সকানন্দ তা, মভাফ তা, ওনিপ, দর্ভাত্তফ তা) সব 

সওার্দা ঙেনঝ ধত ধাঞয। 

(নদোনঘঢ ধর্তভ প্রণফ ধঙ নক্ত নদম্নরূধ) 

 ভাডী পার্ েদন্দ াকর্ভ— মভাফ তা। 
 ধনঢঢ সলনভো ওাাঁর্ত নিভ দানল াাঁর্থ— সকানন্দ তা 
 লাণও তভধদ ফাণও নুম— নতযাধনঢ। 
 এফদ নধভীনঢ ওপু দানল সতনঔ শুনদ— ঘিীতা। 
 ফর্দভ ফভফ ওণা শুদ সমা চনদ— জ্ঞাদতা। 
 নঔ  নও ধুঙন অদুপ সফাে— ওনিপ। 
 ফাথ নও ওল বত নধাও— সকানন্দ তা। 
 বঢ নদানভর্ে ঘাই নদাভ দা বাে সভ— ঘিীতা 
 লনভ সক ফথুধুভ লাফ ওুমামা— নতযাধনঢ। 
 নঘভ ঘন্দদ উর্ভ লাভ দা সতমা— নতযাধনঢ। 
 লনভ লনভ সলদ নতদ লইর্ েফাভ— দর্ভাত্তফ তা। 

 

ইউনদঝ—২ (১০+২) 

২. খদভার্ফভ থফেফঙ্গম। / কঙ্গাভার্ফভ ফলাভাষ্ট্র ধুভাড। 

 

ইউনদঝ—৩ (১০+২) 

৩. নযােদ। / পাভঢঘর্ন্দ্রভ অন্নতাফঙ্গম। 
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ইউনদঝ—৪ (১০+২) 

৪. দাণ কীনঢওা -- সকাধীঘর্ন্দ্রভ কাদ।/ সকাঔেনচে। 

________________ 

PGBNGOC-1.2 

প্রাকাথুনদও াংমা ানলঢয 

 

ইউনদঝ—১ (১০+২) 

১. ওৃনত্তা ছা-- শ্রীভাফ ধাাঁঘানম।/ শ্রীওৃষ্ণনচে। 

 

ইউনদঝ—২ (১০+২) 

১. ওাযীভাফ তার্ভ ফলাপাভঢ। ( েনত, পা, দ,নভাঝ  উর্তযাক) 

 

ইউনদঝ—৩ (১০+২) 

১. ৃন্দাদ তার্ভ বঘঢদয পাকঢ।/ চোদর্ন্দভ বঘঢদয ফঙ্গম। 

 

ইউনদঝ—৪ (১০+২) 

১. ধনশ্চফঙ্গ কীনঢওা।/ কভীউিার্লভ সাদাপাদ। (নঢদনঝ কীনঢওা ধাঞয) 
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PGBNGOC-2 

ংসৃ্কঢ  াংমা ানলঢয: ঐনঢলয  উত্তভানথওাভ 

PGBNGOC-2.1 

ইউনদঝ—১ (১০+২) 

১. পভর্ঢভ ―দাঝযযাস্ত্রম্ ‖ 

 

ইউনদঝ—২ (১০+২) 

১. ―যূরর্ওভ ফৃেওনঝওম্ ‖ 

 

ইউনদঝ—৩ (১০+২) 

১. ওানমতার্ভ ―সফখতূঢম্ ‖ 

 

ইউনদঝ—১ (১০+২) 

১. াডপর্টভ ―ওাতম্বভী‖ 

_________________ 

PGBNGOC-2.2 

ংসৃ্কঢ  াংমা ানলঢয: ঐনঢলয  উত্তভানথওাভ 

 

ইউনদঝ— ১ (১০+২) 

১. ধাশ্চাঢয কর্রওর্তভ ংসৃ্কঢ নতযাঘঘো: 

উইনমোফ সচান্ , সেটনভঔ ফযাক্সফুমাভ, চচে েব্রালাফ নগ্রোভদ, নমপযাাঁ সমনপ, ফনভ উইন্ ঝাভনদৎ, 

েণোভ যানভর্টম নওণ, ফনদোভ উইনমোফস্ , এইঘ, এইঘ.উইমদ, অোর্মওচািাভ ওযানদংলাফ, সলদনভ 

ঝফা সওামব্রুও 

ইউনদঝ— ২ (১০+২) 

১. প্রাঘয ধনিঢর্তভ ংসৃ্কঢ নতযা াথদা: 
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ফৃঢুযঞ্জে নতযামঙ্কাভ, ভাফর্ফালদ ভাে, ঈশ্বভঘন্দ্র নতযাাকভ, ফতদর্ফালদ ঢওোমঙ্কাভ, ঢাভাযঙ্কভ ঢওেভত্ন, 

সতর্ন্দ্রদাণ ঞাওুভ, নঙ্কফঘন্দ্র ঘর্টাধাথযাভ, ভাফদাভােড ঢওেভত্ন, ফথুূতদ তত্ত, ভীন্দ্রদাণ ঞাওুভ 

ইউনদঝ— ৩ (১০+২) 

১. ংসৃ্কঢ জ্ঞাদঘঘোে প্রনঢষ্ঠার্দভ পূনফওা: 

ও) প্রাঘীদ প্রনঢষ্ঠাদ: সঝাম  ঘঢুষ্পাঞী 

ঔ) েথুনদও প্রনঢষ্ঠাদ: এনযোনঝও সাাইনঝ, সনাঝে উইনমোফ  ওর্মচ, ংসৃ্কঢ ওর্মচ, ওযামওাঝা 

ধানমও মাইর্ব্রনভ, ওনমওাঢা নশ্বনতযামে 

 

ইউনদঝ— ৪ (১০+২) 

প্রাঘীদ নর্যরজ্ঞর্তভ ইনঢলা, পূর্কাম, নজ্ঞাদ,  তযের্দভ ঘঘো:  

ফৃঢুযঞ্জে নতযামঙ্কার্ভভ ―ভাচানম‖, নতযাাকর্ভভ ―পূর্কামঔর্কামডেদম্ ‖, ―সার্থাতে‖; ভাফকনঢ দযােভত্ন, 

নতযাাকভ  পূর্ত ফুর্ঔাধাথযার্েভ ―াঙ্গামাভ ইনঢলা‖ 

অক্ষেওুফাভ তর্ত্তভ ―ালয স্তুভ নলঢ ফাদপ্রওৃনঢভ ম্ব্ধ, নঘাভ‖, 

ফতদর্ফালর্দভ তযেদ ঘঘো: কর্ঙ্গয-এভ ―অদুফাদ নঘন্তাফনড‖, ভখুদাণ নযর্ভাফনডভ ―ঝীওা তীনথনঢ‖, থফেভাচ 

ধ্বভীন্দ্রভ ―সতান্ত ধনভপারা‖, উতেদাঘাবে-এভ ―েত্মঢত্ত্ব নর্ও‖, াঘস্পনঢ নফি ওৃঢ ঝীওা বুক্ত 

―াংঔযঢত্ত্বর্ওৌফুতী‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

PGBNGOC-3 

PGBNGOC—3.1 

েনতাী    প্রানন্তও  চীদানিঢ াংমা  ানলঢয  
 

ইউনদঝ—১ (সব সওার্দা নঢদনঝ প্র্ধ, ধাঞয) (১০+২) 

ফলাওায,ধুভাড  ―ওণা-কাণা‖ভ ঝীওাপার্রয েনতাী, প্রানন্তওচদ   ঢাাঁর্তভ অঢীঢ ধনভঘে এং  চীদপ্রার্লভ  

ইনঢলা 

ও. ―ফর্দ-র্দ দাী‖— দৃনংলপ্রাত  পাতুড়ী 

ঔ. ―র্দভ ফাদুর‖— প্রর্াথওুফাভ  সপৌনফও 

ক. ―ভাফঘন্দ্র   াাঁঢাম ফাচ‖— শুনঘব্রঢ  সদ 

খ. ―উধচানঢ  পাভঢ পযঢা‖— ুভনচৎ নংল 

গ. ―পযঢা, উধচানঢ-ফাচ   ংসৃ্কনঢ‖— ভনঞ্জঢওুফাভ পটাঘাবে 

 

ইউনদঝ— ২ (সব সওার্দা নঢদচদ সমঔর্ওভ এওনঝ ওর্ভ সফাঝ নঢদনঝ প্র্ধ, ধাঞয) (১০+২) 

েনতাী চীদপ্রডামী    বাধদভীনঢ ম্পনওেঢ অথযেদ  

ও. ―খাঝধর্ণ‖— েশুর্ঢার পটাঘাবে 

ঔ. ―াঙ্গানম সটাফ‖— েশুর্ঢার পটাঘাবে 

ক. ―প্রডার্ফ ধনভঘে‖— টামু সার্ভদ 

খ. ―সচাদাও জ্বমা ের্মাে‖— যানন্ত নংল 

গ. ―চঙ্গম েভ  চংমী‖— প্রপাঢ ওুফাভ  ভওাভ 

ঘ. ―চঙ্গমফলর্ম প্রঢীর্ওাৎকে‖— নঙ্কফ ফাইনঢ 

 

ইউনদঝ— ৩ (সব সওার্দা নঢদনঝ প্র্ধ, ধাঞয) (১০+২) 

―ংসৃ্কনঢ‖  েনতাী ংসৃ্কনঢ  

ও. ―উৎ‖— নদফেমওুফাভ ু 

ঔ. ―াাঁনযভ ধালাড়‖— অরুড সদ 

ক. যামধাঢাভ টাও— অরুড সঘৌথুভী 

খ. ―াাঁঢামী পারা নওার্যভ ফযা‖— াস্তা র্ভদ 
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গ. ―ঘা-াকাদ‖ : েনতাী সমাও ংসৃ্কনঢ‖— দৎ ঘর্টাধাথযাে 

 

ইউনদঝ— ৪ (সব সওার্দা নঢদনঝ প্র্ধ, ধাঞয) (১০+২) 

েনতাী  ংসৃ্কনঢভ  ধনভঘে    সকানষ্ঠ-নর্যরে  

ও.  ―পাভঢীে দৃর্ঢয ধুরুনমোভ সঙৌ‖— েশুর্ঢার  পটাঘাবে 

ঔ.  ―াাঁঢামী সমাও-উৎ‖— র্ন্তার  ওুফাভ ওুিু 

ক. ―ভাচংযীর্তভ ধামধােদ‖— পাদীর্কাধাম াদযাম 

খ. ―খানুর্মভ ভং  : সটােভা চদচানঢভ সমাওঙ্গীঢ‖— নফর্মনু্দ ফচুফতাভ 

গ. ―ীভপূর্ফভ  পাতুকাদ‖— সকৌভনওর্যাভ তা 

ঘ. ―াাঁওুড়া-ধুরুনমোভ সমাওংসৃ্কনঢ‖— ঢুরাভওানন্ত রনন্নগ্রালী 

ঙ. ―পাোইো অঞ্চর্মভ সমাওকীনঢ   ওণা‖— নফর্মনু্দ  ফচুফতাভ 

 

-------------------- 

PGBNGOC5—3.2 

েনতাী চীদওণা নঘনেঢ াংমা  উধদযা (৪০+৮+২) 

                        ঘাভনঝ  কে সণর্ও  সব  সওাদ এওনঝ ওর্ভ সফাঝ ঘাভনঝ উধদযা ধাঞয।  

ইউনদঝ—১   (র্ব সওার্দা এওনঝ উধদযা ধাঞয)    (১০+২) 

ও. ―অভডযনহ্ন‖— ঢাভাযঙ্কভ র্ন্দযাধাথযাে 

ঔ. ―তুই অভডয‖— ফর্ভয ু 

ক. ―যাম টুগভী‖— ুদ্ধর্ত গুল 

খ. ―ফহুমদীভ সর্ভং‖— ঢধদ র্ন্দযাধাথযাে 

 

ইউনদঝ—২   (র্ব সওার্দা এওনঝ উধদযা ধাঞয)     (১০+২) 

ও. ―ফহুম ওাদামীভ ইনঢওণা‖— প্রনুিওুফাভ নংল 

ঔ. ―েড়ওানঞ‖— পকীভণ নফি 

ক. ―ছাড়ঔি  ঢুঢুভীভ স্বপ্ন‖— ফাদ ঘক্রঢেী 

খ. ―দাী‖— অনদম খড়াই 
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ইউনদঝ— ৩  (র্ব সওার্দা এওনঝ উধদযা ধাঞয)    (১০+২) 

ও. ―অনগ্নধডেী যামনধোম‖— ঘন্দ্রগুপ্ত সফৌবে 

ঔ. ―অভডযওদযা‖— ুথাংশুওুফাভ ঘক্রঢেী 

খ. ―পকদানটনলভ সর্ঙ্গম‖— ঢধদ ু 

 

ইউনদঝ— ৪   (র্ব সওার্দা এওনঝ উধদযা ধাঞয)     (১০+২) 

ও.  ―ফর্লযধুর্ভভ ধাাঁঘামী‖— প্রপাঢ ঘর্টাধাথযাে 

ঔ. ―যামদী‖— গুডফে ফান্না  

ক. ―যামনধোর্মভ দ‖— যনক্তধত ভাচগুরু  

খ.  ―মংঢভাই‖— নফম নংল 
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PGBNGOC—4 

PGBNGOC— 4.1 

েথুনদও াংমা ওনঢা               

 

ইউনদঝ—১ (১০+২) 

ও. 'েথুনদও াংমা ওনঢা' ংওমদ ( ১৯৪০ ) এভ েু েীত েইেু-এভ সমঔা 'পূনফওা' অংয । 

ঔ. 'েথুনদও াংমা ওনঢা' ংওমদ ( ১৯৪০ ) এভ লীর্ভন্দ্রদাণ ফুর্ঔাধাথযাে নমনঔঢ 'পূনফওা' অংয । 

 

ইউনদঝ—২ (১০+২) 

ও . 'েথুনদও াংমা ওনঢা' ংওমদ ( ১৩৬০ ঙ্গাব্দ ) এভ ুদ্ধর্ত ু নমনঔঢ 'পূনফওা' 

ঔ . 'েথুনদও াংমা ওনঢা‖— অর্যাও নফে 

 

ইউনদঝ—৩ (১০+২) 

ও. ভীন্দ্রদাণ   েথুনদও াংমা ওনঢাভ  ধাঁনঘয ঙভ' —র্ভাচ  র্ন্দযাধাথযাে 

ঔ. 'নঢনভর্যভ াংমা ওনঢাভ েথুনদওঢা: ংজ্ঞা দাফ ধনভঘে'— ুভনচৎ সখার     

ক. ' াম্প্রনঢও াংমা ওনঢা'—র্ভাচ েঘাবে 

খ. েথুনদর্ওাত্তভ াংমা ওনঢা: াম্প্রনঢও নতগ মে— চকন্নাণ ঘক্রঢেী 

গ. ―এই ফর্েভ দঢুদ ওনঢা‖— ধনে ফুর্ঔাধাথযাে 

 

ইউনদঝ—৪ (১০+২) (ঘাভনঝ প্র্ধ, ধাঞয) 

ও. ' াংমা ওনঢা'— ফভ সদ 

ঔ. ' ওনঢা নমঔর্ঢ নকর্ে'— অনফঢাপ তাযগুপ্ত   

ক . 'ঢেফার্দভ ওনঢা'— শুদ্ধত্ত্ব ু 

খ. 'এও ধাকর্ম সমর্ঔ / েভ এও ধাকর্ম ধর্ড় '— ুনপ্রে াকঘী 

গ. ―েথুনদও ওনঢাভ ফৃঢুযখণ্টা‖— ঢরুড াদযাম 
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PGBNGOC— 4.2 

েথুনদও াংমা ওনঢা               

 

ইউনদঝ—১ (১০+২) x ২ 

(সব সওার্দা ঘাভচদ ওনভ ওনঢা ধাঞয) 

ফভ সদ  : 

'ইনঢলা', ' এওনঝ সওাভ সপ্রনফও', 'সভাফন্থদ', ' ফহুোভ সতয', ' যবাো' । 

ুপার ফুর্ঔাধাথযাে : 

'সভাফানন্টও', 'ার্মফর্দভ ফা', 'এওনঝ ওনঢাভ চদয', 'থূ', 'নুম নুঝুও দা নুঝুও' । 

ীর্ভন্দ্র ঘর্টাধাথযাে : 

'বুর্দ্ধভ নরুর্দ্ধ', ' সনাণে োইুদাম : এওনঝ াক্ষাৎওাভ', ' েশ্চবে পার্ঢভ ক্ধ,', ' সতোর্মভ সমঔা' । 

ফডীন্দ্র ভাে  : 

'ঢাই ঢর্ সলাও', ' ঘঢুতেযধতী', 'নিঢীে ঈশ্বভ', ―ভীন্দ্রদার্ণভ ঙন‖, ―ওুর্োভ যাগ‖। 

দীর্ভন্দ্রদাণ ঘক্রঢেী  : 

' উমঙ্গ ভাচা ', ' ওমওাঢাভ বীশু', 'ওমখর্ভ নঘর্মভ ওান্না', 'াঢাী', 'সতয সতঔাে অ্ধ,ওার্ভ' । 

 

ইউনদঝ—২ (১০+২) x ২ 

অনফঢাপ তাযগুপ্ত : 

'পাার্দভ কাদ', 'সঔা সঔা', 'ওর্েও ঝুওর্ভা', ' ওমওাঢা', 'উনদর্য সফ েভ এওুর্য সনব্রুোনভ' । 

ফনডপূরড পটাঘাবে : 

'ীচথাদ', ' খুনড়', 'এওনঝ তমাধাওার্দা নঘনঞ : াচাভী ুর্ড়ার্ও', 'নযল্পওমা‖, ―দান্দীফুঔ‖। 

ধনে ফুর্ঔাধাথযাে : 

'ফৃঢ ্ুধ,র্ও', ' এওা ফাদুর', ' অনপফদুয', ' ওুওুভ', 'ধৃনণী : 1975' । 

ওামীওৃষ্ণ গুল : 

'চীদবাধদ নরেও ধািুনমনধ', ' যীঢ কতযপারা', 'খভ', 'চন্মনতর্দভ ওনঢা', 'বযয, নিঢীে প্রওৃনঢ' । 

ঢুরাভ ভাে  : 

'েথুনদওঢাভ সযধ', 'যা:মা', 'েত্মাফযাে', ' েত্মলদর্দভ কাদ', 'অণা' । 
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PGBNGOC—5 

াংমা দাঝও, দাঝযঢত্ত্ব   নণর্েঝাভ 

PGBNGOC—5.1 

ধাশ্চাঢয দাঝযঢত্ত্ব এং াগানম দাঝযব্রঢী ঢানত্ত্বওর্তভ প্র্ধ,  সৃ্মনঢওণাে নণর্েঝার্ভভ ইনঢওণা 

ইউনদঝ— ১ (১০+২)  

ধাশ্চাঢয দাঝযঢত্ত্ব ১ 

ও. েনভস্টঝর্মভ 'সধার্েনঝক্স' -এ যাঔযাঢ 'অদুওভড',  'োর্চনট'  'ওর্ফনট'-ঢত্ত্ব  

ঔ. স্তানদস্লাপনস্কভ দাঝযঢত্ত্ব ( 'Realistic style of acting' )  

 

ইউনদঝ— ২ (১০+২)  

ধাশ্চাঢয দাঝযঢত্ত্ব ২ 

ও. সব্রর্ঝাল্ড সব্রখ্ঝ-এভ  'ফলাওায দাঝয' ( Epic theatre ) ঢত্ত্ব  

ঔ. চা ধম ােে-এভ 'াস্ত' দাঝর্ওভ ঢত্ত্ব ( 04.12.1966 Bonn speech )  

 

ইউনদঝ— ৩ (১০+২)  

াগানম দাঝযব্রঢী ঢানত্ত্বওর্তভ প্র্ধ,  সৃ্মনঢওণা  ১ (ঘাভনঝ প্র্ধ, ধাঞয) 

ও." দদাঝও'-এভ অনপদে "-- সচযানঢনভন্দ্রদাণ ঞাওুভ 

ঔ. 'তুকেঢ াংমা ভঙ্গামে' -- সলর্ফন্দ্রওুফাভ ভাে 

ক. 'নণর্েঝভ'-- ুদ্ধর্ত ু 

খ. 'াংমা ভঙ্গফর্ঞ্চভ উৎধনত্ত  নকনভযঘন্দ্র' -- নযনযভ পাতুড়ী 

গ. 'ড় ওাভড ভাচপদনঢও নাাঁনওানচ' -- অনচর্ঢয র্ন্দযাধাথযাে 

ঘ. 'ঢৃঢীে নণর্েঝার্ভভ াগানম  তযেও ' -- াতম ভওাভ 

ঙ. 'নঢদ তযর্ওভ দাঝযফীক্ষা' -- নতনকন্দ্রঘন্দ্র র্ন্দযাধাথযাে 

চ. ―ঔুদ চঔফ‖— উৎধম তত্ত 

ছ. ―েথুনদও দাঝও‖— নযভাফ ঘক্রঢেী 
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ইউনদঝ— ৪ (১০+২)  

াগানম দাঝযব্রঢী ঢানত্ত্বওর্তভ প্র্ধ,  সৃ্মনঢওণা  ২ (ঘাভনঝ প্র্ধ, ধাঞয) 

ও. 'দাঝর্ও েঔযাদ'-- নযনযভওুফাভ তায  

ঔ . 'দাঝও নও ানলঢয ?'-- সফানলঢ ঘর্টাধাথযাে 

ক . 'নর্ক্ষার্প, নর্রার্ল  ের্ন্দামর্দ'--  ইভাাদ ু ভাে 

খ. 'ওী লম এই নণর্েঝাভ ওর্ভ ?'-- নপা ঘক্রঢেী 

গ . 'াক্স দাফ ঘাঢাম'-- ধনে ভওাভ 

ঘ . 'দাঝও  তযেও'-- তযেদ সঘৌথুভী  

ঙ. ―দান্ন-এভ থাভা সণর্ও অদয থাভাে: এওনঝ অমূ্পডে ের্মাঘদা‖— যফীও র্ন্দযাধাথযাে 

চ. ―দাঝয ফার্মাঘদা‖ — নঘত্তভঞ্জদ সখার 

ছ. ―ভীন্দ্রদাণ  ধানমও সস্টচ‖— নদঢযনপ্রে সখার 

________________ 

PGBNGOC—5.2 

দাঝও 

ইউনদঝ— ১ (১০+২)  

ও. 'ফাদফেী কামে সু্কম'— ভীন্দ্রদাণ নফে 

          অণা 

ও. 'ধনণও'— ঢুমীতা মানলড়ী 

 

ইউনদঝ— ২ (১০+২)  

ও. 'চাদন্দী'— নচদ পটাঘাবে 

          অণা 

ও. 'স্পাঝোওু'— াতম ভওাভ 

 

ইউনদঝ— ৩ (১০+২)  

ও. ' মযার্ভঝভী'—নদে সখার 

ইউনদঝ— ৪ (১০+২)  

ও. 'ফযাম'— নতনকন্দ্রঘন্দ্র র্ন্দযাধাথযাে 



38 
 

PGBNGOC-6 

াংমা  ওণাানলর্ঢযভ  নতওনতকন্ত   

PGBNGOC-6.1 

উধদযার্ভ ঢত্ত্বনশ্ব 

ইউনদঝ—১ (১০+২) 

ও.  দকভপযঢাভ চন্ম, ফুরাবন্ত্র  ধেধনেওাভ  প্রঘমদ এং যনক্তস্বাঢর্ন্ত্রভ নওায    উধদযার্ভ  চন্ম-ধঝপূনফ   

ইউনদঝ—২ (১০+২) 

ও. উধদযার্ভ উধওভড নদযার্ভ ঢত্ত্বামী : 

প্লর্ঝভ বনযষ্ট আয,নযল্পরূধ  উতালভড যাঔযা 

উধদযার্ নদভীক্ষড ননু্দ ( Point of view ) 

উধদযার্  তৃনষ্ট আর্ওাড 

উধদযার্ভ ধঝপূনফ, প্রওৃনঢ   েঞ্চনমওঢা 

উধদযার্ভ ডেদা-সওৌযর্ম ফেতম ( Flash back ) 

 

ইউনদঝ—৩ (১০+২) 

ও. উধদযার্ভ ানলযও  প্রওভড  : (দূযদঢফ ঙেনঝ ধাঞয) 
াফানচও উধদযা, েত্মওণদভীনঢভ উধদযা, ঘনভেওণদভীনঢভ  উধদযা, ফদস্তত্ত্বফূমও উধদযা, 
ধর্োধদযা, ফলাওাযধফ উধদযা, প্রঢীও উধদযা, তাযেনদও া ঢত্ত্বপ্রথাদ উধদযা, ঘনভেপ্রথাদ  
উধদযা, ওাভা উধদযা, ঐনঢলানও উধদযা, েত্মচীদীফূমও উধদযা, েঞ্চনমও  উধদযা, 
ভাচপদনঢও  উধদযা, সঘঢদাপ্রালী  উধদযা।  
  

ইউনদঝ—৪ (১০+২) 

ও. উধদযার্ভ ধাশ্চাঢয ঢত্ত্বওণা  :  
ফযানচও  নভোনমচফ, লাোটে নাস্ট এভ 'ফাচাস্ত' ঢত্ত্ব, নফঔাইম াঔনঢদ এভ 'টাোমনচ'-
'ধনমর্নানদ'-'নটর্ওাে' ঢত্ত্বওাঞার্ফা, নভাী 'nouveau roman' া দ-উধদযা, চাফোদ-ংরূর্ধভ 
ভঘনেঢাভ েত্মফীক্ষাফূমও 'Bildungroman' উধদযা-প্রওভড । 
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PGBNGOC-6.2 

উধদযা ধাঞ 
ইউনদঝ—১ (১০+২) 

ও। 'অন্তুঃযীমা'— থুচেনঝপ্রাত ফুর্ঔাধাথযাে 

               অণা 

ঔ।  'এওতা' — সকাধাম লামতাভ 

 

ইউনদঝ—২ (১০+২) 

ও। 'নঢঢা এওনঝ দতীভ দাফ'— অপিঢ ফিফেড 

            অণা 

ঔ। 'তলদ'— ুনঘো পটাঘাবে 

 

ইউনদঝ—৩ (১০+২) 

ও। 'ফলাওার্মভ ভর্ণভ  সখাড়া'— ফর্ভয  ু 

           অণা 

ঔ। 'ভাফঘনভে'— প্রনুি ভাে 

 

ইউনদঝ—৪ (১০+২) 

ও। 'ফনলরওুড়াভ উধওণা'— অনফেপূরড ফচুফতাভ 

          অণা 

ঔ। 'ওুয'— ফাদ ঘক্রঢেী 
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PGBNGOC-7 

ভীন্দ্র ানলর্ঢযভ ধনভঘে 

PGBNGOC-7.1 

ইউনদঝ— ১ (১০+২) 

১. ভীন্দ্রদাণ ঞাওুভ: চীদ  ানলঢয ( প্রণফ সণর্ও কীঢানম ১৯১৪)। 

ইউনদঝ— ২ (১০+২) 

 

১. ওায ওনঢা : ্ধ,যা ঙ্গীঢ (ঢাভওাভ েত্মলঢযা, কাদ ফাধদ), প্রপাঢ ঙ্গীঢ (ফলাস্বপ্ন, ৃনষ্ট আ নিনঢ 

প্রমে),  ফাদী ( সতর্যভ উন্ননঢ)  সাদাভঢভী (সাদাভঢভী) নঘো (চীদ সতঢা ), ওণা ( ধনভর্যাথ), 

ওানলদী ( কা্ধ,াভীভ ের্তদ)   বদর্তয( ২৩, ৩৪), সঔো (সযরর্ঔো)। 

 

ইউনদঝ— ৩ (১০+২) 

১. উধদযা: সঘার্ঔভ ানম। 

ইউনদঝ— ৪ (১০+২) 

১. দাঝও : ওার্মভ বাো। 

________________ 

PGBNGOC-7.2 

ভীন্দ্র ানলর্ঢযভ ধনভঘে 

ইউনদঝ— ১ (১০+২) 

১. ভীন্দ্রদাণ ঞাওুভ: চীদ  ানলঢয ( ১৯১৪ সণর্ও ১৯৪১)  

ইউনদঝ— ২ (১০+২) 

১. উধদযা: সবাকার্বাক 

ইউনদঝ— ৩ (১০+২) 

১. প্র্ধ, : েত্মর্াথ, অর্বাকয পনক্ত, ানলঢয, ফদুরয, নশ্বনতযামর্েভ রূধ, ঙ্গীঢ নঘন্তা, ভাফােড। 

ইউনদঝ— ৪ (১০+২) 

১. ভ্রফড ানলঢয: ধনশ্চফ বােীভ টােনভ, চাধাদ বােী 
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4th Semester 
PGBNGCC-17 

দাভীর্ঘঢদা, ফাদীনতযা  াংমা ানলঢয 

 

ইউনদঝ—১ (১০+২) (ধাাঁঘনঝ প্র্ধ,ই ধাঞয  ) 

দাভীর্ঘঢদা  ফাদীনতযাভ ঢত্ত্বওণা :         

ও. 'ফাদীনতযা : উদ্ভ  সপ্রক্ষাধঝ' -- ভাঔওৃষ্ণ সত 
ঔ. 'দাভী  ফদস্তত্ত্ব' -- চেন্তী ু 
ক. ' দাভীাত' এভ ভওফর্নভ'-- প্রীভ সখার 
খ. 'দঢুদ অণেদীনঢ  সফর্ের্তভ ওাচ'-- অনদোড ঘর্টাধাথযাে 
গ. 'দাভীনলংাভ ংসৃ্কনঢ'-- ফনিওা সদগুপ্ত 
 

ইউনদঝ—২ (১০+২) ( সব সওার্দা এওনঝ উধদযা ধাঞয ) 

উধদযা েঔযার্দ দাভীচীর্দভ কলদ ্ধ,াদ : 

ও. 'তূভপানরডী'-- দর্ভন্দ্রদাণ নফে 
ঔ. 'ুথাভ যলভ'-- র্ন্তারওুফাভ সখার 
ক. 'নুমউ'-- েুম াযাভ 
খ.'চন্মপূনফ ফাঢৃপূনফ / 'অফৃঢা'/'কা্ধ,েী'-- াডী ু 
গ. ের্ঙ অন্তর্ভ'-- লরে তত্ত 
ঘ. ' সলফর্ন্তভ ধানঔ' / 'েনফ ভাইনওর্যাভী'-- ুনঘো পটাঘাবে 
 

ইউনদঝ—৩ (১০+২) ( ঙ'চদ ভঘনেঢাভ ঙনঝ কল্প ধাঞয ) 

কর্ল্পভ সঙাঝ-ওণাে ফাদী চীর্দভ তযনতকর্ন্তভ ধনভঘে : 

ও. 'ওুন্তী  নদরাত'-- ফলার্শ্বঢা সতী 
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ঔ. 'েনফ ার্চতা সকফ'-- ওদও ফুর্ঔাধাথযাে 
ক. ' ণাা'-- সনমদা সলার্দ 
খ. 'সফচনতভ সওো'-- দদীঢা সতর্দ 
গ. 'তু ভওর্ফভ চা'-- ওঙ্কাঢী তত্ত 
ঘ. 'চন্মনতদ' -- েল্পদা সখার 
ঙ . 'চন্ম তাক'-- ুচাঢা র্ন্দযাধাথযাে 
চ. 'নশ্বা অনশ্বা'-- াইনচত সলার্দ 
ছ. 'সই নঘনঞ' / 'যভফ'-- েনর্ভাচা ঔাঢুদ 
জ. 'ওুরুর্ক্ষর্েভ ের্ক'-- চো নফে 
ঝ. 'স্পযে াাঁনঘর্ে'-- অনদঢা অনগ্নর্লােী 
ঞ. 'সঘাভা ঝাদ' -- অলদা নশ্বা 
 

ইউনদঝ—৪ (১০+২) ( সব সওার্দা এওনঝ দাঝও অণা ঙেনঝ ওনঢা ধাঞয ) 

দাঝও  ওনঢাে দাভী-চীর্দভ স্বঢন্ত্র ধনভঘে : 

দাঝও : 

ও. 'ওর্দ তম' / 'ধাওঘক্র'-- স্বডেওুফাভী সতী 

ঔ. 'নন্দঢা'-- ফন্মণ ভাে 

ক. 'অন্তভাম'-- নতনকন্দ্রঘন্দ্র র্ন্দযাধাথযাে 

খ. 'অধূে সকামাধ'-- সযঔভ ফািাভ 

ওনঢা : 

ও. 'ওৃষ্ণা'-- যাঘী সত 
ঔ. 'অওমযাড' / 'খুফ পাগানদো' / 'উতযার্দ দাভী'-- ঢনমফা দানভদ 
ক. 'াথাভড সফর্ে, এওুয যঢও' /' ওনভ প্রনঢ প্রে' / ' পামান'/ 'েফার্তভ চন্মওণা'/ 'ফার্ঙভ ঘাুও'—
ফনিওা সদগুপ্ত 
খ. 'নধঢা সব ভওফ অথানভঢ সপ্রনফও' / 'ধদ্মর্কাঔর্ভাভ নয' -- সতাভনঢ নফে 
গ. ―অপ্রানঙ্গও' / ' সব চােকাঝা ল'ম নাাঁওা'-- নচো ফুর্ঔাধাথযাে 
ঘ. 'বষ্ণী  ঢাভ ঘন্দদওার্ঞভ ফামা'-- ্ধ,যা তা 
ঙ. 'ঢাধওর্মভ সফর্ে' / ' নিঢীে সপ্রনফও'-- ুপরা পটাঘাবে 
চ. 'ছুমদ বাো'-- দনফঢা পটাঘাবে 
ছ. 'ধনভর্রা'-- ভফা সখার 
জ. 'অর্দও নতদ সণর্ওই পানঙ'-- ধমু্প ফচুফতাভ 
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ঝ.'এওনতদ নঞও ছর্ভ বার্া'/'পার্মাাা এওঝা েঝে'-- নপ্রোঞ্জনম সতদাণ 
ঞ. 'সঢাফাে সফর্েভা লাভ ফাদনঙ দা সফার্ঝ' -- অদানফওা নফে  
ট. 'েইদ প্রফাড সঘর্ের্ঙ '-- প্রর্ফাত ু     
  

_____________ 

PGBNGCC-18 

অদুার্ত নশ্বানলঢয ধাঞ 

প্রণফ ( unit -1 ) ইউনদঝনঝ  েনযযও ধাঞয। ধভঢেী ঘাভনঝ ইউনদঝ ( unit -2 সণর্ও unit -5 ) এভ ফর্থয সব 

সওার্দা নঢদনঝ ইউনদঝ নদোঘদ ওভর্ঢ লর্। 

 

ইউনদঝ—১ (১০+২) 
(সফাঝ ঘাভনঝ প্র্ধ, ধাঞয। ঙেনঝ প্রর্্ধ,ভ ফর্থয ―ও‖  ―ঔ‖ নঘনহ্নঢ প্র্ধ, তুনঝ েনযযও ধাঞয। ―ক‖  ―খ‖-এভ ফর্থয 

এওনঝ এং ―গ‖  ―ঘ‖-এভ ফথয সণর্ও এওনঝ প্র্ধ, নদোঘদ ওভর্ঢ লর্) 

ও. 'এওুয যঢর্ওভ ৃনষ্ট আথফে'— ঢরুড াদযাম 
ঔ. 'উধনদর্র্যভ ফদস্তানত্ত্বও প্রপা'— ঔানমওুজ্জাফাদ ইনমো 
ক. 'নঢদ থভর্দভ অদুাত'— সবালাদ সপাল্ফকাং কযের্ঝ 

খ. 'নকঢ এও তযর্ও াংমা ানলর্ঢয অদুার্তভ থাভা'— ুর্তষ্ণা ঘক্রঢেী 

গ. স্বর্প্নভ াস্তঢা  ানলঢয— অঢীনন্দ্রে ধাঞও 

ঘ. ফযানচও নভেযানমচফ— ভফাদাণ ভাে 

 

ইউনদঝ—২ (১০+২) 
(র্ব সওার্দা এওনঝ উধদযা ধাঞয)  

ও. 'ফা'-- ফযানক্সফ সকানওে 

ঔ. 'েউঝাইটাভ'/ 'সপ্লক'– েমর্োভ ওাফু 

ক.  'চানফেদাম'— এনফম সচামা 

খ. 'েদা ওার্ভনদদা'— সমপ ঝমস্টে 

গ. 'লাঙ্গাভ'—  দুঝ লাফুদ 

ঘ. 'ুর্ড়া  াকভ'— েভর্দস্ট সলনফংর্ে 



44 
 

ঙ. 'নধন্ন চালার্চভ এও দানর্ওভ কল্প'— কানভর্েম কানেো ফার্ওেচ 

চ. 'গুট েণে' -- ধামে াও 

ছ. 'সই ফৃঢ সঙর্ম' – সচফ চর্ে 

জ.  'াভার্ব্া'— ধাভ মার্কওেনপস্ট 

ইউনদঝ—৩ (১০+২) 
(সব সওার্দা এওনঝ দাঝও ধাঞয) 

ও. 'অযাকার্ফফদদ'— এওাইমা 

ঔ. ভাচা অেনতধাউ'/ 'েনন্তর্কার্দ'— সার্নানক্ল 

ক. 'ফযাওর্ণ'/' র্ণর্মা'— উইনমোফ সযক্সধীেভ   

খ. 'সকাষ্ট আ'/ 'কডযত্রু'— সলদনভও ইর্দ 

গ. 'নণর্ের্ঝ' -- সর্দওা 

ঘ. 'ধনশ্চফপূনফভ নুনঢোচ'— সচ. এফ. নঞ্জ 

ঙ. 'কযানমর্ম কযানমর্ম'/'মুওুিুর্ভ নঘাভ'— সব্রর্ঝাল্ড সব্রখ্ঝ 

চ. 'ঢস্কভ' -- ওযাভম ঘযার্ধও  

ছ. 'ফনক্ষওা' --  চা ধম ােে 

 

ইউনদঝ—৪ (১০+২) 

নর্শ্বভ দাদা সতর্যভ সঙাঝকল্প 
(প্রনঢনঝ ফলার্তর্যভ তুনঝ সতয সণর্ও অণোৎ ইউর্ভাধ (১৫), মানঢদ অযার্ফনভওা (৮), েনেওা (৩)  এনযোভ (১১) 

সতযগুর্মাভ ফথয সণর্ও এওনঝ ওর্ভ কল্প ধাঞয) 

ইউর্ভাধ ফলার্তর্যভ কল্প : 
ও. বুর্কাস্লানপো : 'সোনভয মায'— নফর্ম সদর্তমর্ওানপনও 

ঔ. ুইচাভমযাি : 'নপঢভ  ানলভ'— সলভফাদ সলর্ 

ক. েোভমযাি : 'ইপনমদ'-- সচফ চর্ে 

খ. লমযাি : 'নঞওাদা'— ফাকো সফদর্ওা 

গ. ধঢুেকাম : 'মানঞ'-- ফাযাত সত েন 

ঘ. ুমর্কনভো :'ের্ন্দ্রর্স্কা'-- এনমদ সধনমদ 

ঙ. তার্কস্তাদ : 'সফৌফানঙ'-- নাচু েনমর্েপা 

চ. াইর্নভো : 'েফাভ প্রণফ লাাঁ'— েইচাও ার্ম 
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ছ. েমানদো : 'নদনরদ্ধ নম'— নফকর্চনদ ; 'ীভর্তভ উর্ির্যয কাো এওনঝ কার্দভ ফর্ঢা'— াণ সওার্ভযী 

জ. ইঝানম : 'এটর্পঞ্চাভ অন এ োইন'/ 'যলর্ভ যার্গভ ঙাঢা'— ইঝার্মা ওামনপর্দা 

ঝ. সস্পদ : 'ুচাপ েও' -- সভফুঃ রুর্ম; 'েভ বতজ্ঞ'-- োনযংঝদ েভনপং  

ঞ . চাফোদী : 'অনফৃযযওাভী ৃদ্ধা' / ' দঢুদ ফুঔ' / ' ঞাওুফাুড়ী' / --সভর্ঝাল্ড সব্রখ্ঝ ; 'তাক' -- লাইদনভঔ সাম 

'পার্মাাা' -- ঝফা ফাদ ; 'এওদাের্ওভ সঙর্ম'— নকনেট সমদৎ ; 'ঝার্দম'— নেটনভঔ  তুযর্ভদফাঝে ; 'এওচদ 
নঘভওুফার্ভভ ফৃঢুয'— েণোভ েীমৎমাভ 

ট . োে : 'ুনজ্জঢ পাড়ার্ঝ ওুনঞ' / তামার্মভ সপ্রফ'-- . সলদভী ; 'সদওর্ময' ( 'কমাভ লাভ' ) /  'তুই ্ুধ,'— 

কী. তয. সফাধাাাঁ ; 'নফস্টাভ চান্তা'— ফাভর্ঝ ফফ ; 'লর্বাকী' -- মুই েভাক ;'সতোম' -- বাাঁ-ধম-ােে ; 

―এই ফাদুর্রভা‖— েমর্োভ ওাফু 

ঠ. ভানযো :  'ভণঘাইর্ল্ডভ সলামা'/'ানচ'/'হুরূধী'/'সওভানদভ ফৃঢুয'— েন্তদ সঘঔপ ; 'পকাদ ই সতর্ঔদ' / 
'সাস্তর্ধার্মভ ওানলদী'— সমপ ঝমস্টে ; 'ঝার্দম'/ 'যানস্ত'— ফযানক্সফ সকানওে ; 'প্রনঢর্যী' --ইপাদ ঢুর্কের্দপ ; 

'নস্টর্মভ কমা'— নফঔাইম ুমকাওপ ; 'সনদাভ ভাচধণ' --ের্মওচািাভ নভানফনুঘ ; 'রুতমনন' --  পার্মনন্তদ 

ভাধুনঢদ ; 'উতাভধন্থী'— এফ. মনঢওপ  সযনরদ   

ড . ইংমযাি : 'প্রঢযাঢেদ'/ 'সযর যব্দ'— গ্রালাফ গ্রীদ ; 'ঘা ধার্দভ েভ' -- লাভল্ড নধন্টাভ ;'ননর্ভ ননর্ভ ঘাে' --
ঝনদ ফনভদ ;'ভক্তফাঔা ঝাওা' -- ঝফ াোভ ; 'সপ্রফ শুথু সপ্রফ' -- নপ. এ. দইধম ; 'সৌন্দবোদুভানকদী'-- দানকে 

তামাম ; 'াতম সখাড়া' -- সঝট নলউ     

     

ের্ফনভওা  মানঢদ ের্ফনভওাভ কল্প 
ও. নেনদতাত : 'এওনঝ সফর্ে, এওনঝ দতী'— ফাইর্ওম এর্ন্টানদ 

ঔ. ধাদাফা : 'কল্প দে'— েমপার্ভা সফর্দর্ন্দচ োদর্ওা 

ক. নদওাভাগুো : ' ুর্চোো ভাচা'— রুর্দ তানভ; 'অর্ভাথ'— সনচে ভানফর্ভচ 

খ. সফনক্সর্ওা : 'নকদযামফাদ'—  হুোদ সলার্ েনভমা; ' জ্বমন্ত প্রান্তভ' --হুোদ রুমর্না 

গ. নওউা : 'উৎর্ভ নতর্ও' /'ধমাঢর্ওভা— ের্মল ওাভর্ধদনঢর্েভ 

ঘ. ওমনম্বো : 'দতীভ ঢৃঢীে ঢীভ'— চুো নকফাভার্ে সভাা ; 'কভী ফাদুর্রভ তুুঃঔ'— চচে েফার্টা ;'যানন্ত  
বুদ্ধ'— সফাোনভ নস্কমাোভ ;'ফুমার্ঝা সধাভনউদওুমা সওফদ ওর্ভ ঢাভ খাড় সণর্ও ফড়া  দাফার্মা'— সচার্চে েফাতু 

ঙ. ের্চেনন্টদা : 'অদনথওাভ প্রর্যওানভডী'/'বঔদ বন্ত্রডা' / 'সভার্চর্ন্দা-ভ কল্প' / ' সনমর্দ মঝাভী'/ ' মড়াই' / 
'ফাওে নডেঢ বীশুভ চীদওণা'— সলার্লে মুই সাভর্ল  
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চ. ের্ফনভওা : 'যভডাণেী' -- ধামে. এ. াও ; 'নটদীভ চদয স্মাভওনমনধ'-- লাোটে নাস্ট ; 'থদযাত ফযা'ফ'— 

মযাংস্টদ নলউচ ; 'সঔমা'/' সমাওঝা' -- অযামাঝে ফামঝ ; 'সযর প্রে' -- েইচযাও েনফপ ;'সঘমর্াভ নর্ে' –

ন. োপদ  

 

েনেওা ফলার্তর্যভ কল্প : 
সওনদো : 'ৃনষ্ট আ এম' -- সগ্র এ, র্কাঝ 

দাইর্চনভো : 'নলনধ, ইনিোদ, ার্নর্মা' -- র্েদ চদদ ; 'শুাঁনড় বা সতর্ঔনঙম' -- সদ ওনভ 

তনক্ষড েনেওা : 'ওী স্বপ্ন সতঔনঙর্ম'/ ' ঙ'নুঝ চনফদ' / 'সভার্টনযো সণর্ও সেদ'-- দানতদ কানটেফাভ ;'ফথযাহ্নর্পাচ' 
--মুই াভদাদর্টা লদোদা ; 'র্ঢা শুথু'-- অযামন োর্দদাকে ; 'ফফেওণা'-- এমচা চুাঝে ; 'নঢদ নধ সধাযাও' 
– েমীর্ত ; 'ুযঝর্ও'-- এচর্ওম সফনার্লনম ; 'সনঞ্চ'-- নভঘাটে ভাইপ ; 'ফাদুর সার্মাদা েফাে'— ফঝুঝর্চনম 

ফাৎর্াা 

 

এনযো ফলার্তর্যভ কল্প : 
মা : 'চাইর্মার্নার্দভ ছংওাভ' -- নযোং সনই 

ঢুভস্ক : 'ফাদুর চাকর্ঙ' --েনচচ সদনদ 

ইভাদ : 'ার্ভাঝা ধাাঁঘ' -- সার্চাকে অমন 

শ্রীমঙ্কা : 'সপ্রনফও' -- ভর্ফয গুডর্যঔভা ; 'ভার্ঢভ ধানঔ'— এ. যান্তদ 

ধানওস্তাদ : 'ইনঢাভী' -- ভনযত চালাদ 

ধযার্মস্টাইদ : 'ননদর ভাঢ' -- েু ভার্েত ;'সাা সঢাধ' -- ফানলত েলফত লেদা 

নপর্েঢদাফ : '্ধ,াদ  েিে' -- সদগুইদ পাদ ; 'চর্ন্মনঙ এই সতর্য' -- েদ তও 

েভ : 'চেদর্ভ ওণ্ঠ' -- ফালফুত ওার্ফম; 'কাচা সণর্ও নঘনঞ' -- খাাদ ওাদানানদ ; 'ৃনষ্ট আভ ের্ক' -- ভযত েু 

যার্েভ  

চাধাদ : 'েফাদী পূঢ েখন'-- র্ে সওদচাুর্ভা ; 'নযকা ফনন্দর্ভভ ধুর্ভানলঢ  ঢাভ সপ্রফ' -- েুনও নফনফা ; 

'োঁনঘম' -- ইোুদানভ ওাোাঢা 

সদধাম : 'সখামাচর্মভ দতীভ থার্ভ'-- ফদপ্রাত ুর্ব্া ; 'ড় সফর্ে' -- ইন্দ্রালাতুভ ভাই ; 'ওান্নার্পচা ওণাগুর্মা'—
ভাচানভ ; 'ধুদশ্চ' -- সফালদ ঞাওুভ 

নঘদ : 'তুই ফৃঢুয'-- মু. সোেংনচ ; 'প্তফ ধূেযঢে' -- মু.নচোদ ; 'ুও পভা ফথু'-- ঘযাগ নঢর্েদ ঈ ; 'র্ন্তভ সরার্ঢ 
েচ এর্র্ঙ সচাোভ'-- সঘদ োদ মগ ; '্ধ,যা ভার্ঢভ ৃনষ্ট আ'-- নচদ ইনফং ; 'ধাইদ ুর্ড়াভ থাদ'— নঘগ হুাঁগ-যা 
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ইউনদঝ—৪ (১০+২) 

অদুার্ত নর্শ্বভ দাদা সতর্যভ ওনঢা 
(প্রনঢনঝ ফলার্তর্যভ তুনঝ সতয সণর্ও এওনঝ ওর্ভ অণোৎ ইউর্ভার্ধভ ২নঝ, মানঢদ ের্ফনভওাভ ২নঝ, েনেওাভ ২নঝ 

 এনযোভ তুনঝ ওনঢা ধাঞয) 

ইউর্ভাধীে সতর্যভ ওনঢা : 
োে : যামে সাতর্মোভ--'ভ্রফড'/ 'ফাঢাম ল'/ 'বদয দর্পাফির্মভ ফর্ঢাই সঢাফাে পামান'/ 'সৌন্দবে' / 
'নদর্চর্ও ফাঢাম ওর্ভা' ; েঢুেভ ৱ্যার্া— 'নর্দভ ফাণা' / 'অশ্রু' ; ধম এমুোভ— 'শুথু এওনঝ' ; োর্াো নপর্মা 

'সম, া ভং ভর্তা' ; নকেফ েধর্মনদোভ— ' যভৎ ঋঢু' / ' ওাম ঘাভর্ঝ'/ ' নযওার্ভভ নগা' ; ক্লত নফর্যম 

নক্লউনদ— 'এভ' ;  সভাচাভ সওাপামনস্ক—  'প্রঢীক্ষাভ ধাণভগুনম' ; নফর্যম র্দ তাভর্চ : 'পার্মাাাভ এওনঝ 
নঘন্তা' ; ের্ন্দ্র সযনতত— 'েেই'/ 'ওণা' ; সটনপট নতধ : ' েনেওা' ; নধর্েভ ভর্পভনত : 'এঔর্দা' ; নকমনপও— 

'যীর্ঢভ কাঙ', 'ভাক্ষ',' ংাতধর্েভ ঔভ', ' এর্া পান',' ধাণভ(1-10 )' 
সস্পদ : অওঝানপ ধাচ— 'েঢেদ' /  'নদশ্চেঢা'/  'সযরর্পাভ'/ 'সঢু'/ োঁনওুনও'/'অন্তভ'/ 'ধাভ' 
'সচাড়নর্চাড়'/'থফোন্তভ'/'পাগা চমধাে'/ এনমনযাদঝাে এও ভনাভ'/ 'ঝানব্রচ নিঝ' 
চাফোদী : লাইদনভঔ লাইর্দ— 'ওাওর্পার্ভ'/ 'ভাঔাম সঙর্ম'/ 'ফদর্ও যান্ত ভাঔাভ চদয' / 'েলঢ দাইঝ' 
বুর্কাস্লানপো : পার্স্কা সধাধা ( ানেো )— 'েফার্তভই অর্দও কপীর্ভ' / 'নাল' 
গ্রী : ফার্দানম েদাকদস্তানও— 'চাদন্দী', চচে সযর্ননভ-- 'দানও',' েদর্ন্দভ ধামা' ; ওনস্ট 

ধাধাওংর্কা— 'অ্ধ, সমাওনঝ',' ধনভতযেও',' ফাছভাঢ',' ওুর্ো সণর্ও চম সঢামা ,' নদঘু',' ঘড়ুই',' ্ধ,যা কার্ঙভ 
কাদ',' নযওাভ',' প্রাঘীদ ভাঢ',' ধনণও',' ফথযগ্রীষ্ম-78', ' রাাঁড়',' ঙন','বানেও',' ংকনঢ','ভার্ঢভ সখাড়াভ',' তাদ',' 
নযল্পীভ অদুধনিনঢ',' চী-চন্তুর্তভ সধার ফাদার্দা সই সমাওনঝ:,' ওার্নর্ঢ','পার্মাফাদুর্রভা', 'কাণা','ভওাভী 
িাদ','ূবে','রুনঝোমা', 'সেইদীপার্'  

ইঢানম : যামপার্ঢাভ সওাোনর্ফার্তা— 'এর্ধানমর্দভ কাদ' / ' বাচর্ওভ নগ্রর্ল নমাধ' 
ভানযো : ইর্েপঢুর্যর্ঙ্কা— 'চন্মনতদ' ; সচার্ন ব্রটনস্ক-- ' ধেমা চাদুোনভ 1965 ' 
সমনচোফ : ফনভ ওার্ভফ— 'নযশুনঝ' / 'নযল্পী' 
সধামযাি : ফানভো নপস্োদা েদা নযর্ম্বাভস্কা— 'নফড়  কফও' 

লার্ঙ্গভী : সচার্ন েনত্তিা— 'ক্লান্ত ফাদ ন্তাদ' / ' ধনে হৃতে লদ ওর্ভ' 
ইংমযাি : উইনমোফ সেও— 'সঙার্ঝা ওার্মা সঙর্ম' / ' নঘফনদছাড়ুো' / ' ের্ভওচদাভ তুুঃর্ঔ' / 'ভানে'  
টনমউ. এদ. লাভাঝে ( স্কনঝয )—  'নদঘু ভাস্তা' ; নক্রর্স্টানাভ নফটমঝদ—'লাচার্ভ লাচার্ভ' ; ননম সট মুই— 

'সাফাঝা নাঝর্ ?' ; ব্রাোদ ধযার্ঝদ – 'কাদ কা ফৃতুস্বর্ভ'  ; ক্রাঞ্জােনও নফর্মা ( ানেো )— 'এওনঝ কাণা' ; 
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ের্মওচািাভ পুর্ওা ( ানেো )— 'এওনঝ ওনঢা প্রাে কর্তযভ ফর্ঢা ওর্ভ সমঔা' ;নদর্ওামা সাধ ( সক্রার্েনো)— 

'ধনভঢযক্ত ঔাফাভানড়নঝ' ; ফাইম সক্লার্তনস্ (সস্লাপানদো )— 'নযশুনঝ খুফুর্ঢ ঘােদা' ; সচার্চ উর্তানপও 

(সস্লাপানদো)— 'াঢার্ভ বঢনভ ঢাাঁু '  ; চুর্ভ ওার্স্টমাদ (সক্রার্েনো)— 'ের্মাঘদা'; সোচ সওার্দনস্ক 

(ফযানর্টানদো )—'ভাই খা' ; ওার্ভম সতস্তপনদও ওাচুল ( সস্লাপানদো )— 'েফাভ তাতু ' ; সপদা ধারুড 

(সক্রার্েনো )— 'ফাদুর্রভ ফা' ; নধঝাভ সমর্পম ( সস্লাপানদো )— 'নওঙু ফচাভ যনক্ত' ; সরার্া ইপাদর্পানস্ক 

(ফযানর্টানদো)— 'সপ্রফনলীদ এওচদ ফাদুর্রভ সযাওকাণা' ; টার্দ চার্চও ( সস্লাপানদো )— 'এওনঝ ফুফূরুে কাঙ'; 

েইর্চঝ ফাভাচনমও (ানেো)— 'ধূে ধনশ্চফ' 
 

ের্ফনভওা  মানঢদ ের্ফনভওাভ সতযগুনমভ ওনঢা : 
নঘনম : কযানব্রর্েম নফস্ত্রাম— 'এওানওে েফাভ দে' / ' েফাভ নঙাদাে লমর্ত োঁঘম' ; ধার্মা সদরুতা— ' যর্ব্দভা' 
/ 'ওনঢা' / ' ওর্েওঝা নচনদ ুনছর্ে নতনে' ; ভাউম চুনভঢা— ' তীনপ্তফাদ সমাপূনফগুনম' / 'এফদনও ধনভঢযক্ত 
লর্ে ঢাভা চন্ম সতে নুর্মভ' / ' ঘফও াঢার্' 
নওউা : নদর্ওামা নকর্মদ— 'নওপার্ তনক্ষর্ডভ কপদেভ লো বাে' / 'দতী' ; ফযাদুর্েম দাপার্ভা মুদা— 'কপীভ 
হৃতে' ; এদ. ইদনত দার্ানভ—'দাদওাউেচু'  
ের্চেনন্টদা : সননরর্ওা কানেো সমাভওা— 'ঘাাঁত েভ ধঢঙ্গর্তভ ধযার্দাভাফা' /'সঙাঝ সঙর্ম স্তাদর্ঢাদ' /' 
নস্মের্াথঝার্ও  লাভার্দাভ পে েনফ ধাই' / 'নতাে' / 'ধাকম সঙর্মঝা' / 'সঙাট সাা সঙর্মঝা' / 'সপাভর্মা' / 
'নদর্োথ ঙ্গীঢ' / ' েত্মলঢযা' / ' াফুনরও চর্মভ কাণা' / ' কু্রয নদ্ধদ' / ' টামধামাভ োম'  
সধরু : লানপএভ এভাউত— এও সকনভমা সবাদ্ধাভ েত্মওণা' 
ের্ফনভওা :  সফনভ েমপাভ— 'স্বর্প্নভ ানড়' 

ওাদাটা : েদ এর্ভ ( স্পযানদয )— 'অভর্ডযভ খভ' 
 

েনেওা ফলার্তর্যভ সতযগুনমভ ওনঢা : 

তনক্ষড েনেওা : সঞ্জানফদ সফামার্েচ— ―এ চীর্দভ চদয কনেঢ‖, ―প্রনঢশ্রুনঢ‖ ; ফানচন ওুর্দর্দ—

'সদানচচুই', ' পনরযৎ', 'ভাচদীনঢও ন্দী' 

েমর্চনভো : ফলিত নত ( স্পযানদয )— 'চালাচখাঝ' 
সর্দকাম : সমর্োধল্ড সতাভ সাকভ (স্পযানদয )— 'ফুর্ঔার্যভ উর্ির্য প্রাণেদা' 
সওনদো : সচার্ন, ই, ওানভউনও—' চীদ, দঢুদ ও'সভ' 
সফাচানম্বও : ওামুকার্দা— 'ওার্মা ফার্েভ স্বপ্ন' 
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ওর্ঙ্গা : নকাো উ  ঢাফন— 'ফফের্তদাভ প্রনঢ সঢাফাভ নঙম সঘার্ঔভ নদর্রথ' 
 

এনযোভ সতযগুনমভ ওনঢা : 

চাধাদ : নযফাতা ফযাানলর্ওা— 'এওচদ ফুক্ত ফাদুর্রভ প্রাণেদা'  
ঢানচনওস্তাদ : নাভচার্দ সঔাাঁচানন্দ— 'ংযীাতও' 
ধানওস্তাদ : নর্েচ েলর্ফত নর্েচ ( উতুে  )— 'এনও ক্ধ, ভর্ক্তভ' / 'ননর্ভ এর্া েনেওা' 
নঘদ :  মু ুদ— 'এওনঝ ওনঢা' / 'নদর্চভ প্রনঢ নদ্রূধকাণা' ; নদ লাই ু— 'ঘাম' ; নম ইং— ' ঈকম' 
সদধাম : ূবোলাতুভ সঙেী— 'নচজ্ঞাা'  
 

 

PGBNGCC-19 

প্রওল্প 

 

ঘমফাদ ের্যর ঙর্ভ ধনশ্চফর্ঙ্গ প্রওানযঢ াংমা ানলঢয ধনেওাভ যাভত ংঔযাভ ানলঢয ফার্মাঘদা  

 

 

 

PGBNGCC-20 

প্রওল্প 

 

ঘমফাদ ইংভানচ ঙর্ভভ ূঘদাওাম সণর্ও ঢৎ-াম্প্রনঢও ফে ধবেন্ত দঢুদ প্রওানযঢ গ্রর্ন্থভ ফার্মাঘদা। 
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ঐনেও ধে 

PGBNGOC-1 

প্রাকাথুনদও াংমা ানলঢয 

PGBNGOC-1.3 

 

ইউনদঝ—১ (১০+২) 

১. েনত- ফথযবুর্কভ ানলঢয মৃ্পক্ত ননপন্ন থফেঢত্ত্ব  তযেদ : সৌদ্ধ থফে, দাণ থফে, বষ্ণ থফে, বয থফে, যাক্ত থফে, 

ুনন থফে। 

ইউনদঝ—২ (১০+২) 

২. যাক্ত ধতামী  াউম কাদ ( নদোনঘঢ) ( সব সওার্দা যাক্ত ধতামী ঙেনঝ  াউম কাদ ঙেনঝ ধাঞয) 

(নদোনঘঢ ধতামী  াউম ঙ্গীর্ঢভ প্রণফ ধঙ নক্তগুনম নদম্নরূধ। 

যাক্ত ধতামী 

 ―েচ শুপনদনয সধালাইম সঢাফাভ‖— ভাফপ্রাত 
 নকনভ সল, সঢাফাে নদে ওনভ েনদর্ঢ সকৌভী‖— ভাফ ু 
 ওাম স্বধর্দ যঙ্কভী ফুঔ সলনভ নও েদন্দ েফাভ— ওফমাওান্ত। 
 নকনভ সকৌভী েফাভ এর্নঙম— তাযভনণ ভাে 
 নকনভ প্রাড সকৌভী েফাভ— ওফমাওান্ত  
 নও লর্মা দফী নদনয বলম অাদ সকা— ওফমাওান্ত 
 র্ল প্রর্ডাদাণ নকনভভ সল পর্ে ঢদু ওাাঁনধর্ঙ েফাভ— ভাফপ্রাত 
 ননর্ভ ঘা সকা উফা সঢাফাভ নথুফুঔ সলনভ— ওফমাওান্ত 
 তাদন্দফেী ওামী ফলাওার্মভ  ফর্দার্ফানলদী ফা সকা— ওফমাওান্ত 
  চদদী,  অধভা চন্ম-চভা-লভা চদদী— ভাফপ্রাত 
 ফর্মফ পুর্ঢভ সকাভ সঔর্ঝ— ভাফপ্রাত 
 শুওর্দা ঢরু ফঞু্জর্ভ দা পে মার্ক ফা—- ওফমাওান্ত 
 সতার ওার্ভা দে সকা ফা— তাযভনণ  
 টু সতর্ভ ফদ ওামী র্ম— ভাফপ্রাত 
 ফদ কভীর্ভ নও সতার ের্ঙ,ঢার্ভ সওদ নদন্দা ওর্ভা নফর্ঙ— ওফমাওান্ত। 
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াউম কাদ 
 গুরু সতালাই সঢাফাভ ফদর্ও েফাভ ম সকা ুধর্ণ— মামদ ননওভ 
 ঔাাঁঘাভ নপঢভ অনঘদ ধানঔ ওফর্দ ের্ বাে— মামদ ননওভ 
 এওাভ চকন্নার্ণ সতঔ সভ সবর্ে চাঢ সওফদ ভাঔ াাঁনঘর্ে— মামদ ননওভ 
  সমার্ও ওে মামদ নও চাঢ ংার্ভ— মামদ ননওভ 
 এফদ লচ ধর্ণ হুাঁঘঝ মার্ক র্ভ নতদওাদা— বাতুননু্দ  
 শুথু নও েিা র্ম টাওর্ম ঢার্ভ — ননওভ ধাঞ্জ যাল  
 সচর্ঢভ ড়াই নও— ননওভ ধাঞ্জ যাল 
 াথদ সচর্দ ওভড ওভ ঢর্ লর্ ননওনভ— লাউর্ড় সকাাঁাই 
 েধদ চুর্ঢ দা ধানওর্ম নও, কাঙ ধাওা নম নফঞা লে— ঘিীতা সকাাঁাই 
 ঢয র্ম সচর্দ দা এই ফাদুর মীমা -- তুিু যাল 
 চাঢাচানঢভ খর্ভ সব দা সভ ফদ— তুিু যাল 
 ওধার্মভ সতার সওদ তা পাই— তুিু যাল 
 চানঢ থর্ফেভ ড়াই সওার্ভা দা পাই—  তুিু যাল 
  ফদ-সপামা এ ফাদুর্র লর্ে সভ ফাদুর্রভ সঔমা— ওুীভ সকাাঁাই 

 

ইউনদঝ—৩ (১০+২) 

৩. সমাও ানলঢয: ংজ্ঞা, স্বরূধ  কনঢপ্রওৃনঢ  

ইউনদঝ—৪ (১০+২) 

৪. সফৌনঔও ানলঢয। ( ঙড়া, প্রাত, থাাঁথা, রূধওণা, ব্রঢওণা, উধওণা।) 

_______________ 

 

PGBNGOC-1.4 

প্রাকাথুনদও বুর্কভ াংমা ানলঢয ঘঘোে েথুনদও নঘন্তা  সঘঢদা। 

ইউনদঝ—১ (১০+২) 

১. ভীন্দ্রদাণ ঞাওুভ ( বষ্ণ ানলঢয, ফঙ্গমওায, রূধান্তভ, সমাও ানলঢয, ম্পাতদা) 

ইউনদঝ—২ (১০+২) 

।। প্র্ধ, ।। 

―ও‖ নপার্কভ নঢদনঝ প্র্ধ, েনযযও।  ―ঔ‖ নপার্কভ প্র্ধ,গুনমভ ফর্থয সব সওার্দা নঢদনঝ নদোঘদ ওভর্ঢ লর্। 
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ও নপাক 

 প্রফণ সঘৌথুভী — প্রাঘীদ ঙ্গানলর্ঢয নলনু্দ- ফুমফাদ। 
 নক্ষনঢর্ফালদ সদ—  াউমর্তভ ফাদথফে। 
 ভফাওান্ত ঘক্রঢেী— বঘঢদয প্রনঢেঢ থফোর্ন্দামর্দভ সপ্রক্ষাধঝ। 

ঔ নপাক 

 লভপ্রাত যাস্ত্রী—    সৌদ্ধ কাদ   সতালা । 
 ুওুফাভ সদ— ওীঢের্দভ ওণা । 
 ভর্ফয ু— ঘিীতার্ভ শ্রীওৃষ্ণওীঢেদ 
 ননধদ ঘন্দ্র ধাম— ঢতুনঘঢ সকৌভঘন্দ্র ।  
 লর্ভওৃষ্ণ ফুর্ঔাধাথযাে— বষ্ণ ধতামী। 
 অভনন্দ সধািাভ— লনচো বষ্ণ ানলঢয। 
 কু্ষনতভাফ তা— ওনওঙ্কদ ফুওুন্দ। 
 র্ভাচ র্ন্দাধাথযাে— বষ্ণ ওনঢা : ধঝ  ধঝপূনফ। 
 নফম ঘন্দ্র নংল— এওনঝ প্রাঘীদ ওার্য াংমাভ ফাচনঘে। 
 যনযপূরড তাযগুপ্ত—  যনক্তাথদা। 
 েলফত যভীন— ূনী ঢত্ত্ব  তযেদ। 
 সপামাদাণ দাণ— দাণথফে। 

 

ইউনদঝ—৩ (১০+২) 

১. ওণাানলঢয: সর্ডভ সফর্ে -- লভপ্রাত যাস্ত্রী,/যাম্ব-- ওামওূঝ, / ওামর্ওঢু  নুিভা-- সনমদা সলার্দ, ীঢা 

সণর্ও শুরু-- দদীঢা সতর্দ।/ ঢযার্েরী-- দৃনংল প্রাত পাতুড়ী। 

 

ইউনদঝ—৪ (১০+২) 

১. দাঝও : তাকর্ভভ সদৌওা-- অনচর্ঢয র্ন্দাধাথযাে,   ঘাাঁত নদর্ওভ ধামা-- যমু্ভ নফে,  ঢধস্বী  ঢভনঙ্গদী -- 

ুদ্ধর্ত ু, নতুরী পাবো-- সৌভপ ফুর্ঔাধাথযাে। 
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PGBNGOC-2 

ংসৃ্কঢ  াংমা ানলঢয: ঐনঢলয  উত্তভানথওাভ 

PGBNGOC-2.3 

ইউনদঝ— ১ (১০+২) 

১. ংসৃ্কঢ ানলর্ঢযভ াংমাে অদুাত: ধ্রুধতী ফলাওায 

ফলাপাভঢ— নতযাাকভ, ওামীপ্রন্ন নংল, ভাচর্যঔভ ু; লনভতা নদ্ধান্তাকীয 

ভাফােড— সলফঘন্দ্র পটাঘাবে, ভাচর্যঔভ ু 

 

ইউনদঝ— ২ (১০+২) 

১. ংসৃ্কঢ ানলঢয অদুভর্ড ভনঘঢ প্র্ধ,  ফার্মাঘদা ানলঢয (নদোনঘঢ): 

নঙ্কফঘন্দ্র: উত্তভভাফঘনভঢ 

ভীন্দ্রদাণ: ওার্য উর্ধনক্ষঢা 

র্মন্দ্রদাণ ঞাওুভ: ফৃেওনঝও 

প্রফণ সঘৌথুভী: ফলাপাভঢ  কীঢা 

ুদ্ধর্ত ু: ভাফােড 

লভপ্রাত যাস্ত্রী: সফখতূঢ 

ঘন্দ্রদাণ ু: যওুন্তমা ঢত্ত্ব 

প্রনুিঘন্দ্র র্ন্দযাধাথযাে: াল্মীনও  ঢৎাফনেও ৃত্তান্ত 

ীর্ভশ্বভ ধাাঁর্ড়: ফলাপাভঢ 

 

ইউনদঝ— ৩ (১০+২)  

১. ংসৃ্কঢ দাঝর্ওভ অদুাত (নদোনঘঢ) 

ঢাভাঘভড নযওতাভ: পরাচুেদ 

লভঘন্দ্র সখার: সওৌভ নর্োক 

ভাফদাভােড ঢওেভত্ন: অনপজ্ঞাদ যওুন্তমম্ , ফামনঢফাথ 

ওামীপ্রন্ন নংল: ানেী ঢযাদ 

উর্ফযঘন্দ্র নফে: ীঢাভ দা 

ফর্দার্ফালদ ু: ভাফানপর্রও, লনভশ্চন্দ্র 
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সচযানঢনভন্দ্রদাণ ঞাওুভ: অনপজ্ঞাদ যওুন্তম, উত্তভঘনভঢ, ফৃিওনঝও, নক্রর্ফােযী, ফুরাভাক্ষ 

 

ইউনদঝ— ৪ (১০+২) 

১. ংসৃ্কঢ ানলর্ঢযভ রূধান্তভ: 

তীর্দযঘন্দ্র সদ: ভাফােডী ওণা 

ুদ্ধর্ত ু: ফলাপাভর্ঢভ ওণা 

দৃনংলপ্রাত পাতুড়ী: ফলাপাভর্ঢভ ধঞ্চদাভী 

_________________ 

 

PGBNGOC-2.4 

ংসৃ্কঢ  াংমা ানলঢয: ঐনঢলয  উত্তভানথওাভ 

ইউনদঝ— ১ (১০+২) 

১. ংসৃ্কঢ ানলর্ঢযভ ঐনঢলয  উত্তভানথওাভ: প্রাকাথুনদও াংমা ানলঢয 

ইউনদঝ— ২ (১০+২) 

১. ংসৃ্কঢ ানলর্ঢযভ রূধান্তভফূমও উধদযা— ফর্ভয ুভ যাম্ব; কর্চন্দ্রদাণ নফর্েভ ধাঞ্চচদয 

২. ংসৃ্কঢ ানলর্ঢযভ অদুরর্ঙ্গ ভনঘঢ কল্প—  

ভীন্দ্রদাণ: উধংলাভ (নমনধওা), সযরওণা (নঢনদঙ্গী) 

ফানডও র্ন্দযাধাথযাে: তুুঃযাদীে 

েযাধূডো সতী: পীষ্ম 

দাভােড কর্ঙ্গাধাথযাে: তুুঃযাদ 

ুর্াথ সখার: কাম  ফাথী (পাভঢ সপ্রফওণা), ধভশুভার্ফভ ওুঞাভ 

ফলার্শ্বঢা সতী: সরৌধতী 

তীর্ধন্দ্রদাণ র্ন্দযাধাথযাে: অশ্বর্ফর্থভ সখাড়া, অর্যাও দ, চঝােু 

নফম ওভ: ববানঢ, বুনথনষ্ঠর্ভভ েেদা 

অফর্মনু্দ ঘক্রঢেী: দনঘর্ওঢা চানদর্ঢ ঘানলর্মদ 

ুনঘো পটাঘাবে: েনফ ফাথী 

 

ইউনদঝ— ৩ (১০+২) 



55 
 

১. ংসৃ্কঢ ানলর্ঢযভ অদুরর্ঙ্গ ভনঘঢ ওনঢা 

ভীন্দ্রদার্ণভ ধনঢঢা, পারা  ঙন্দ, ব্রাহ্মড 

ইউনদঝ— ৪ (১০+২) 

১. ংসৃ্কঢ ানলর্ঢযভ অদুরর্ঙ্গ ভনঘঢ দাঝও: 

ুদ্ধর্ত ুভ অদাম্নী অঙ্গদা/ প্রণফ ধাণে 

ফনিওা সদগুর্প্তভ ীঢােদ 
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                                    PGBNGOC—3 

েনতাী  প্রানন্তও চীদানিঢ াংমা  সঙাঝকল্প, ভ্রফডার্মঔয 

PGBNGOC—3.3 

ইউনদঝ— ১ (১০+২)                                                               

েনতাী  প্রানন্তও চীদ—নপনত্তও  াংমা সঙাঝকল্প  ১   ( সব সওার্দা নঢদনঝ কল্প ধাঞয। )  

কল্পক্রফ  : 

ও. ―সাঢাফ‖—নপূনঢপূরড র্ন্দযাধাথযাে 

ঔ. ―াাঁঢাম‖—ফানডও র্ন্দযাধাথযাে 

ক.  ―ননম‖— ুর্াথ সখার 

খ. ―সপাকঢী‖— দাভােড কর্ঙ্গাধাথযাে 

গ. ―নহ্ন‖— ুযীম চাদা 

ঘ. ―তুই ৃর্দ্ধভ ওানলদী‖— অীফ ভাে 

ঙ. ―তভাভী‖— ভফাধত সঘৌথুভী 

চ. ―নযশু‖ / ―সঢঢনভ ওলাদী‖— ফলার্শ্বঢা  সতী 

ছ. ―কভনফর্ন্টভ সতয‖— ুথীভ ওভড 

জ. ―েকন্তুও‖— দদী সপৌনফও  

ঝ. নহ্ন— ুযীম চাদা 

 

ইউনদঝ— ২ (১০+২)                                                                                                                            

েনতাী  প্রানন্তও চীদ-নপনত্তও  াংমা সঙাঝকল্প  ২   ( সব সওার্দা নঢদনঝ কল্প ধাঞয। )  

ও.  ―সচলাঙ্গী‖— অনপনচৎ সদ 

ঔ. ― ঘাাঁতফাভী‖— নভৎ সঢাওতাভ 

ক. ― নযানফনম  প্লযানদং‖— মাই ঘক্রঢেী 

খ. ―এওনঝ সবাচদাভ ইনঢৃত্ত‖— দনমদাক্ষ পটাঘাবে 

গ. ―টাইদীভ সফর্ে‖— ের্ণদা ফচুফতাভ 

ঘ. ―দাফ সদই‖— অনদঢা অনগ্নর্লােী 

ঙ. ―ফাগরুভ ফা‖— ঘিী ফিম 

চ. ―মামফানঝভ কল্প‖— পাস্কভ সঘৌথুভী 
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ছ. ―এওার্মভ  সরাডাঘাবে‖— তীধঙ্কভ তা  

জ. ―ফকমু ফার্তাড় েভ ফামঔাদা‖— অনচঢ ভাে 

ঝ. সপাকঢী— দাভােড কর্ঙ্গাধাথযাে 

ঞ. এওনঝ সবাচদাভ ইনঢৃত্ত— দনমদাক্ষ পটাঘাবে 

 

ইউনদঝ— ৩ (১০+২) 

েনতাী অঞ্চম নপনত্তও ভ্রফডার্মঔয  ১  ( সব সওার্দা তুইনঝ ভ্রফডার্মঔয ধাঞয। )  

ও. ―ধতনঘর্হ্নভ ধতামী‖— ুথীভ ওভড 

ঔ. ―ওংাঢী‖— ুথীভ ওভড 

ক. ―সকানন্দধুভ এওনঝ গ্রার্ফভ দাফ‖— ুথীভ ওভড 

 

ইউনদঝ— ৪ (১০+২) 

েনতাী অঞ্চম নপনত্তও ভ্রফডার্মঔয  ২  ( সব সওার্দা তুইনঝ ভ্রফডার্মঔয ধাঞয। )  

ও. ―সঝার্ঝাধাড়াভ নওঙু ওণা‖— ধাঞ্চানম ভওাভ 

ঔ. ―ঔভাভ টােনভ‖— অচে সত 

ক. ―নদম্নকে নদর্ে উি র্ডেভ তুনশ্চন্তা‖— ুথীভ ঘক্রঢেী 

খ. ―থাফা ফাতর্মভ ঝার্দ‖— অরূধভঢদ সঘৌথুভী 

________________ 

 

PGBNGOC-3.4 

েনতাী  প্রানন্তও  চীদ নপনত্তও দাঝও, ওাযদাঝয    ওনঢা 

( দাঝও  ওাযদাঝয অংর্য প্রনঢনঝ ইউনদঝ  সণর্ও এওনঝ ওর্ভ সফাঝ  তুনঝ নদোনঘঢ দাঝও ধাঞয। ওনঢা অংয 
সণর্ও  সব সওার্দা ওনভ এওনঝ ওর্ভ প্রনঢনঝ ইউনদঝ সণর্ও  ঙ‖চর্দভ  ঙ‖নঝ ওনঢা অণোৎ তুই ইউনদঝ সণর্ও 
সফাঝ ১২ নঝ ওনঢা  নদোনঘঢ ওভর্ঢ  লর্। দাঝও ১০×২=২০এং ওনঢা ১০×২=২০এং এই ফনটউর্মভ নফনমঢ 
অপযন্তভীড ফূমযাের্দভ চদয ৮  ঢৎল উধনিনঢভ চদয ২ ভাি= ৫০ )  

ইউনদঝ —১ (১০+২) 

েনতাী  প্রানন্তও চীদ নপনত্তও দাঝও  ওাযদাঝয ১ (র্ব সওার্দা এওনঝ দাঝও ধাঞয)    



58 
 

ও. ― লাাঁঔানমভ লাাঁ ―— নচদ পটাঘাবে 

ঔ. ― ফাথ ফামঞ্চী ওইদযা‖— নপা ঘক্রঢেী 

ক. ―নওদুওালার্ভভ সণঝাভ‖ / ―ঘাও পাগা ফথু — ফর্দাচ নফে 

 

ইউনদঝ— ২ (১০+২) 

েনতাী  প্রানন্তও চীদ নপনত্তও দাঝও  ওাযদাঝয ২  (র্ব সওার্দা এওনঝ দাঝও ধাঞয)    

ও. ―ঢীভ‖— উৎধম তত্ত 

ঔ. ― ―াাঁঢাম নর্রাল‖— অনচর্ঢয র্ন্দযাধাথযাে 

ক. ― যভীভ প্রঢীক্ষা‖— যঘীন্দ্রদাণ র্ন্দযাধাথযাে 

খ. ―এওময‖— ফঙ্গমাঘভড ঘর্টাধাথযাে 

 

ইউনদঝ — 3 (১০+২) 

েনতাী   প্রানন্তও চীদ নপনত্তও েথুনদও  ওনঢা ১ (র্ব সওার্দা ঙেনঝ ওনঢা ধাঞয)    

ও. াাঁঢাম নর্রাল‖— ওৃষ্ণতা ভাে 

ঔ. ―উভাাঁ কাদ‖ / ― াাঁঢাম ওনঢা‖ / ―ঙনত্তযকড়ী কাদ‖ — নষু্ণ সত 

ক. ―দকভ প্রে  াাঁঢামী প্রঢুযত্তভ — অর্মাওভঞ্জদ তাযগুপ্ত 

খ. ―নঢদ ধালার্ড়ভ স্বপ্ন‖— ীর্ভন্দ্র ঘর্টাধাথযাে 

গ. ―এওঝা দতী নঙম‖ / ―ওঢ ওাকচ‖ / ― এও নঙম ফাদুর‖— অনদঢা অনগ্নর্লােী 

ঘ. ―দ উচাড় েভ তভং ধালাড়‖ — সফানলদীর্ফালদ কর্ঙ্গাধাথযাে 

ঙ. ―েভডযও‖ — অনফর্ঢয ফাইনঢ 

চ. ―উিাস্তু‖—নল্গু ু 

ছ. ―তীক্ষান্ত‖— অলদা নশ্বা 

 

ইউনদঝ— ৪ (১০+২) 

েনতাী   প্রানন্তও চীদ নপনত্তও েথুনদও  ওনঢা ২ (র্ব সওার্দা ঙেনঝ ওনঢা ধাঞয)    

ও. ―ইঔভার্ঢ পাদা ইঔদ‖ — াুর্ত ফিম ঘর্টাধাথযাে 

ঔ. ―াাঁওুড়াভ সম মনঙ‖— ঘিীঘভড তা 

ক. ―ঢালাভ প্রনঢফা‖ — শ্রীথভ ফুর্ঔাধাথযাে 

খ. ―েফার্তভ ঞাওুভ  এওনঝ পাাদ‖— প্রড ওুফাভ সদগুপ্ত 
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গ. ―সঔমা‖ — অনফে ওুফাভ সদগুপ্ত 

ঘ. ―লনভচদ নওর্যাভীভ মায‖— নপ্ল ফাচী 

ঙ. ―কাড়ভাননদ‖ — ংবফ ধাম   

চ. ―দ াতার্ড়ভ কাদ‖ — নধুম ঘক্রঢেী 

ছ. ―নযওাভ ওানলদী‖—অনফঢাপ বফে 
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PGBNGOC-4 

েথুনদও াংমা ওনঢা               

PGBNGOC-4.3 

ইউনদঝ—১ (১০+২) x ২ 

(সব সওার্দা ঘাভচদ ওনভ ওনঢা ধাঞয) 

চীদাদন্দ তায : 

 'সাথ', 'দমঢা সদ', 'ভানে', 'লাচাভ ঙভ শুথু সঔমা ওর্ভ', 'লাোভ ভাঢ'  । 

নষু্ণ সত : 

   'প্রেন্ন স্বর্তয'  নপমার্দম', 'ওণওঢা', 'র্ননমো',  'ঝপ্পা-ঞুংনভ' । 

ুদ্ধর্ত  ু  : 

'ভীন্দ্রদার্ণভ প্রনঢ', 'নঘরৃাে ওাম', ' সযর্রভ ভানে', ' 'ইনময', ' ওওেঝক্রানন্ত' । 

অনফে ঘক্রঢেী : 

 ―ড়াুভ ওার্ঙ নদর্তদ', 'ৃনষ্ট আ', ' সঘঢদ যাওভা', ' ফানঝভ সটভা', ―ঙ্গনঢ‖ । 

ুথীন্দ্রদাণ তত্ত  : 

'ববানঢ', 'ফানপ্ত', ' উঝধানঔ', ' যাশ্বঢী', ' ংঢে' । 

ইউনদঝ—২ (১০+২) x ২ 

( সব সওার্দা ঘাভচদ ওনভ ওনঢা ধাঞয )  

যঙ্খ সখার : 

'ধাাঁচর্ভ তাাঁর্ড়ভ যব্দ', 'সল ফলাচীদ', 'ঔড়', ' নুমাচাভ', ' স্বর্তয স্বর্তয ওনভ ওার্ভ' । 

 

যনক্ত ঘর্টাধাথযাে : 

'এনধঝান', ' যূদযভঙ্গ', ' ধাঢাম সণর্ও টাওনঙ', ' 'নপক্ষা ঘাে', ' তুুঃঔ' । 

অর্মাওভঞ্জদ তাযগুপ্ত : 

'নঢনফভানপাভ', ' প্রজ্ঞা', ' নিঢীোথে', 'স', ' এঔদ দার্ফনদ ্ুধ, নদউনক্লোভ যীর্ঢভ সকাথূনম' । 

ুদীম কর্ঙ্গাধাথযাে : 

'ধাণভ', ' ওনঞদ নফম', 'দীভাভ তুুঃঔর্ও ঙুাঁর্ে', 'দীভাভ অুঔ', ' সওউ ওণা ভার্ঔনদ' । 

ওনঢা নংল  : 
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'সচযাৎো চর্মভ ধুঢুম‖, ' টাও নতই চন্মচা-সও', ' েচীদ ধাণভ-প্রনঢফা', ' লনভডাপভী', 'পাদুফঢীভ 

তুধুভ' । 

 

________________ 

PGBNGOC— 4.4 

েথুনদও াংমা ওনঢা 

 

ইউনদঝ—১ (১০+২) x ২ 

( সব সওার্দা ঘাভচদ ওনভ ওনঢা ধাঞয ) 

চে সকাস্বাফী  : 

'ফামঢীামা ানমওা নতযামে', 'ভ্রূড', ' ভানে ১৮ই চুদ', 'ঘন্দ্রালঢ',' ের্মো হ্রত' । 

ফৃতুম তাযগুপ্ত : 

'ূর্বোতে', ' ভান্নাখভ', ' েকাফী', ' সওাদ যলীর্তভ ফার্ও', ' এওচদ পাভঢীে নদর্গ্রাভ ওনঢা' । 

ুর্াথ ভওাভ  :  

'নফস্টাভ ইনিো', ' ধাভতদকভাী', 'রুফাম', ' ঢুওাভাফ', ' েনফ সঢার্ও ফাভর্া' । 

দারুড পটাঘাবে : 

'এই ফৃঢুয উধঢযওা েফাভ সতয দা', ' এওগুে ুর্মঝপ্রুন ওনঢা', ' দীম', ' সভস্তভাভ ঔাতয ঢানমওা', ' 

তুনঝ প্রাণনফও প্রে', 'ফাংদকর্ভ, ধুর্ডযভ াচার্ভ' । 

সতাভনঢ নফে  : 

'সভওটে সপ্লোভ', 'াঢার্ভ সভঔা', 'ফানঝ লর্ঢ ধার্ভা', ―ঔুদী‖, ―ঙ্গলীদ‖, ―াভ খর্ভ' । 

ইউনদঝ—২ (১০+২) x ২ 

(সব সওার্দা ঘাভচদ ওনভ ওনঢা ধাঞয) 

ওৃষ্ণা ু : 

       ―েলফার্দভ ফান্দা‖, ―এই মাম ঢীব্র চা‖, ―এওনতদ ঔুদ লন ঢুই‖, ―সওাণা সদাঙ্গভ ওর্ভনদ‖, ―অনঘভ ঔা‖ 

ফনিওা  সদগুপ্ত  : 

ধািুভ ধুোওাগক্ষা', ' ভাষ্ট্রধনঢর্ও এওনঝ সফর্েভ নঘনঞ', ' নঢদওদযা নভর্মার্টট',' েফাভ ওনঢা েগুর্দভ 

সঔাাঁর্চ', ' ের্েটর্ও সঔামা নঘনঞ' । 
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চের্ত ু  : 

'ুনদ্ধচীীভ েত্মওণা', ' েত্মলঢযাভ প্রঢুযত্তর্ভ', ' ংক্রানন্ত', ' ২১সয সনব্রুোনভ অণা ১৯সয সফ '  

সঢাফার্ও', ―উন্মীমদ‖ 

ফঞু্জর তাযগুপ্ত : 

―যৃেনূ্ত‖, ―দক্সা‖, ―কঢওাম‖, ―ক্ধ,‖, ―দপূনফভ চদয‖ 

নধদাওী ঞাওুভ  : 

''ধাাঁনঘম ধালাভা, িাইও, মওেউঝ', 'ঢরুড ওনভ ফার্ও', 'েওনভও', 'েত্মপ্রওায', লঢযাভাঢ 
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PGBNGOC—5 

দাঝও 

PGBNGOC—5.3 

 

ইউনদঝ— ১ (১০+২)  

ও. 'নঢদ ধোভ ধামা' -- অনচর্ঢয র্ন্দযাধাথযাে 

          অণা  

ও. 'দভও গুমচাভ' -- ফর্দাচ নফে 

 

ইউনদঝ— ২ (১০+২)  

ও. 'অরুর্ডাতর্েভ ধর্ণ' -- নমম সঘৌথুভী  

         অণা  

ও. 'ভাইর্নম' -- উৎধম তত্ত 

 

ইউনদঝ— ৩ (১০+২)  

ও. 'লনভধত লনভর্াম' -- ইন্দ্রানযর মানলড়ী 

ইউনদঝ— ৪ (১০+২)  

ও. 'উইঙ্কম ঝুইঙ্কম'-- ব্রাঢয ু 

___________ 
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PGBNGCC—5.4 

ধনশ্চফর্ঙ্গভ দাঝযফঞ্চ, দাঝযতম, দাঝযধনেওা  দঝদঝীভ েত্মওণা 

ইউনদঝ—১ (১০+২)   

দাঝযফঞ্চ ( নদোনঘঢ ঙেনঝ ধাঞয  )  

সঙ্গনম নণর্েঝাভ, দীদঘন্দ্র ুভ নণর্েঝাভ, সমকানঙো দাঝযযামা, ধাণুনভোখাঝা ঙ্গ দাঝযামে, সচাড়াাাঁর্ওা 

নণর্েঝাভ, দযাযদাম নণর্েঝাভ, স্টাভ নণর্েঝাভ, নফদাপো নণর্েঝাভ, সঙ্গমী নণর্েনেওাম  সওাম্পাদী-ভ ফঞ্চ, সওানলদূভ 

নণর্েঝাভ, ফর্দার্ফালদ নণর্েঝাভ, দাঝযফনন্দভ, দদাঝয  ফনন্দভ, েঝে নণর্েঝাভ, দাঝযনদর্ওঢদ, ভগফলম, দাঝযপাভঢী, 

শ্রীভঙ্গফ, ফুক্তাঙ্গদ , ভঙ্গদা, নশ্বরূধা, ওাযী নশ্বদাণ ফঞ্চ । 

 

ইউনদঝ—২ (১০+২)   

দাঝযতম ( নদোনঘঢ ঙেনঝ ধাঞয  )  

দাঝযঘক্র, অদুযীমদ যাঔা, অযনদঘক্র, হুরূধী, নমঝম নণর্েঝাভ গ্ৰুধ  নধধম নমঝম নণর্েঝাভ, দান্দীওাভ, 

সৌপনদও, যঢাব্দী, নণর্েঝাভ োওেযধ, দান্দীফুঔ, নণর্েঝাভ ইউনদঝ, ুন্দভফ, ক্ধ,ে, রূধওাভ, সঘঢদা, নণর্েঝাভ 

ওনফউদ, ভঙ্গওফেী, ােও,ংৃনঢ,স্বপ্ন্ধ,াদী, কা্ধ,াভ, অদম্বম, অদয নণর্েঝাভ, সঘদাফুঔ, ঘুধওণা, ব্রাঢযচদ। 

 

ইউনদঝ—৩ (১০+২)   

াংমা দাঝযধনেওা ( নদোনঘঢ ঙেনঝ ধাঞয  )  

'দাঘখভ', ' দঝভাচ', 'হুরূধী', ' 'এনধও নণর্েঝাভ', ' 'কডদাঝয', ' 'গ্ৰুধ নণর্েঝাভ', 'অনপদে', ' যূরও', ' যা', ' 

শুথু নণর্েঝাভ', ' ক্ধ,ে', ' ংৃনঢ', ' দাঝযনঘন্তা', ' যানব্দও  দাঝযধনেওা' । 

 

ইউনদঝ—৪ (১০+২)   

অনপর্দেী  অনপর্দঢাভ  েত্মসৃ্মনঢ ( নদোনঘঢ তুইনঝ ধাঞয  )  

ও. 'েফাভ অনপর্দেীচীদ' — নর্দানতদী তাী  

ঔ. 'অনপর্দেীভ পূনফওাে' — ঘধমভাদী 
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PGBNGOC-6 

ওণাানলঢয 

PGBNGOC-6.3 

সঙাঝকল্প 

ইউনদঝ—১ (১০+২) 

সঙাঝকর্ল্পভ  উদ্ভ    নওায, প্রাঘীদ উধওণা-সমাওওণা  সঙাঝকল্প, সঙাঝকর্ল্পভ  কঞদ, রূধওণা, 

দীনঢওণা, দর্পর্মঝ, উধদযা ইঢযানতভ  র্ঙ্গ  সঙাঝকর্ল্পভ  ম্পওে, সঙাঝকল্প   কীনঢওনঢা, সঙাঝকল্প  

  এওাঙ্ক দাঝও । 

 

ইউনদঝ—২ (১০+২) 

সঙাঝকর্ল্পভ  উধওভড নদযার্ভ  ঢত্ত্ব  : সঙাঝকর্ল্প 'ূঘদা', 'ংওঝ-ফুলূঢে','ংওঝ-যীরে', সঙাঝকর্ল্প ফানপ্ত 

নদফোড, 

 

ইউনদঝ—৩ (১০+২) 

সঙাঝকর্ল্পভ  ানলযও প্রওভড  : 

ফুঔঘমনঢ কল্প   সঙাঝকল্প, সঙাঝকর্ল্পভ  েল, নঘনঞভ  েওার্ভ  সঙাঝকল্প, ভাচপদনঢও  কল্প, সঙাঝকর্ল্প  

'সমঔও-াঘদ' নর্যর   নদনের্যর, উত্তফধুরুর  ওণও-াঘর্দ  সঙাঝকল্প, ঘাুও লাাঁওড়ার্দা (Whip 

craking ) ধনভডনঢ নঘের্ডভ  সঙাঝকল্প। 

 

ইউনদঝ—৪ সব সওার্দা ঙেচদ কল্পওার্ভভ এওনঝ ওর্ভ কল্প ধাঞয (১০+২) 

সঙাঝকল্প ধাঞ   

১। ুর্াথ সখার  : ' ঘঢুণে ধানডধর্ণভ বুদ্ধ', ' নযামে', 'নঢদ অথযাে'। 

২। বেত ফুচঢা েমী  : 'সদাদাচম','াাঁযী', ' স্বেংভা' 

৩। দর্ভন্দ্রদাণ নফে  : 'সঘাভ', 'ভ', 'ধামঙ্ক' 

৪। দাভােড  কর্ঙ্গাধাথযাে  : ' 'পাগা ঘযফা', 'সভওটে', 'চাঢ' 

৫। নফম  ওভ  : 'ুথাফে', 'েত্মচা', 'চদদী'  

৬। সচযানঢনভন্দ্র দন্দী  : 'সঘাভ','ঢানভডীভ ানড়তম', 'প্রনঢনদনথ' 
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৭। নফম  নফে  : 'ের্ফনভওা', 'েত্মলঢযাভ ের্কভ  খঝদা', ' যেঢাদ' 

৮। ন্দীধদ  ঘর্টাধাথযাে  : 'নপ্ল    ভাচর্ফালদ', 'তযঙভ ধভ  এওনতদ', 'সতামদা' 

৯। সতর্য  ভাে  : 'তুধুভ', 'েনহ্নওকনঢ   ফাছঔার্দভ  তভচা', 'সচাঢচনফ'  

১০। সালাভা সলার্দ  : 'সতাচর্ঔভ  সনর্ভযঢা', ' কাপীদ ফর্ে',' অনস্তর্েভ অনঢনণ--এও'। 

_________________ 

PGBNGOC-6.4 

াংমার্তয   উত্তভ-ধূোঞ্চর্মভ ভাচযগুনমভ  াংমা ওণাানলঢয 

ইউনদঝ—১ (১০+২) 

ও. াংমার্তর্যভ উধদযা (এওনঝ ধাঞয) 

         ও।  ―মামযামু‖— বেত োমীউিাল 

                     অণা  

         ঔ। ―উতা ফলম যূদয কনম‖— অনফঢাপ সতর্ঘৌথুভী 

 

ইউনদঝ—২ (১০+২) 

ও. াংমার্তর্যভ  কল্প    সমঔও  : ( ঘাভচদ  সমঔর্ওভ  ঘাভনঝ  কল্প ধাঞয  )  

১। ―ওান্না‖, ―সভইদর্ওাঝ‖, ―চাম স্বপ্ন স্বর্প্নভ  চাম‖  —েঔঢারুজ্জাফাদ ইনমো 

২। ―যওুদ‖, ―ঢৃষ্ণা‖, ― গুদীদ‖ —লাাদ  েনচচুম  লও 

৩। ফথুাুভ েশ্চবে ওান্না‖ — েলফাত সফাস্তনা  ওাফাম 

৪। ―নধঢা-ধুে ংাত‖ — চানওভ  ঢামুওতাভ  

৫। ―ধুরুর ভাচওুফাভী‖ — দাভীদ  চালাদ 

৬। ―নঔঘাদ‖ — সনমফ সফাভর্যত 

৭। ―োভ  সপ্রফ ের্ঙ‖ — যালীদ  েঔঢাভ 

৮। ―টমু দতীভ  লাো‖ — যলীতুম  চনলভ 

 

ইউনদঝ—৩ (১০+২) 

ও. উত্তভ-ধূোঞ্চর্মভ  কল্প    সমঔও  

১. োফ ভার্চযভ  কল্প  : (ঘাভনঝ কল্প ধাঞয) 

     • 'ের্ব্াচার্দভ লাড়'— সতব্রঢ  সঘৌথুভী 
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     • 'সতমা'— ুব্রঢ  ওুফাভ ভাে  

     • 'গ্রনন্থ'— যযাফর্মনু্দ ঘক্রঢেী 

     • 'ঙফঙু  নফজাভ ফাঙ'— ঢীণেঙ্কভ ঘন্দ্র 

     • 'েচাদ'— সযঔভ  তা   

     • 'েভান েনমভ স্বর্তয'— ফমেওানন্ত  সত  

     • 'উচাদ'— স্বপ্না  পটাঘাবে 

     • 'নদনঔর্মযর্তভ  সাঁর্ঘ  ণাওা'— সৌনফে  বযয 

     • 'প্রনদ্ধ  ভক্ত'— অনফঢাপ সত সঘৌথুভী  

      • 'বঘেধর্দ'— নফনণর্ময পটাঘাবে 

     • 'তুনু্দুনড়ভ ওণা'— ভডীভ ধুভওােি 

 

ইউনদঝ—৪ (১০+২) 

ঔ. উত্তভ-ধূোঞ্চর্মভ  কল্প    সমঔও 

(নেধুভাভ  তুনঝ, সফখামর্েভ এওনঝ   ফনডধুর্ভভ এওফাে কল্পনঝ  ধাঞয) 
 ১. নেধুভা, সফখামে   ফনডধুর্ভভ  কল্প  :  

         (নেধুভা)   

• 'চাকভড'— নফম  সঘৌথুভী  

• 'ফং ওুরুই'— অরুর্ডাতে ালা  

• 'অদুপ'— নফম  সঘৌথুভী  

• 'াাঁতভ'— যযাফম পটাঘাবে 

• 'স্বর্প্ন  ঢ  ওুমমক্ষী'— ফাদ  সতফেড 

• 'ংযীভ  পাঢাভ'— পীষ্মর্ত  পটাঘাবে 

• 'ঢীভ'— ওামীধত ঘক্রঢেী  

• 'োড'— দদী  ওভ 

• 'েক্রান্ত  ক্রীঢতা'— অীফ  তত্তভাে 

• 'নরওভী ওণা'— সতব্রঢ সত  

               (সফখামে) 

• 'েমঢা'— ধূর্ডেন্দ  পটাঘাবে  

• ' নগ   ফুভকীঙাদা'— দফামী  সকাস্বাফী  
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• ' ওাওয ভঘদা'— ফাদর্ন্দ্র পটাঘাবে 

               (ফনডধুভ)  

        • 'ধভা' — ইদা  সদগুপ্ত 
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PGBNGOC-7 

ভীন্দ্র ানলঢয 

PGBNGOC-7.3 

ভীন্দ্র ানলর্ঢযভ ধনভঘে 

ইউনদঝ— ১ (১০+২) 

১. ওায ওনঢা: নঘো ( অন্তবোফী, ১৪০০), ধূভী( সঔমা, অধনভনঘঢা, ফুর, েযঙ্কা), ফহুো ( বিঢ, 

প্রওায, ধনভঘে, তাের্ফাঘদ), ধনভর্যর ( থফের্ফাল), যযাফমী (প্রার্ডভ ভ, াাঁনয োমা), কীঢাঞ্জনম  

( ৯৭, ৯৯, ১২৫)। 

 

ইউনদঝ— ২ (১০+২) 

১. প্রলদ:  সকাড়াে কমত 

               অণা  

           বওুর্ণ্ঠভ ঔাঢা। 

ইউনদঝ— ৩ (১০+২) 

১. দাঝও:    টাওখভ 

              অণা 

            ফুক্তথাভা 

ইউনদঝ— ৪ (১০+২) 

১. কল্প: খার্ঝভ ওণা, নঘেওভ, প্রকনঢংলাভ, সফখ  সভৌর, ঞাওুভতা, ইোধূভড, স্বডেফৃক, ফথযনঢেদী। 
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ভীন্দ্র ানলর্ঢযভ ধনভঘে 

 

ইউনদঝ— ১ (১০+২) 

১.  ধে ানলঢয : নঙন্নধে ( নদোনঘঢ ঙেনঝ ধাঞয)।  

            ২০, ২৮, ৩০, ৩৩, ৩৮, ৬৪, ৬৭, ৬৮, ৭১, ৮২, ৮৫, ৮৮, ৯২, ৯৫ ংঔযও নঘনঞ। 

                          অণা  

                  সঙর্মর্মা, েত্মধনভঘে। 

ইউনদঝ— ২ (১০+২) 

১. উধদযা: সকাভা 

ইউনদঝ— ৩ (১০+২) 

প্র্ধ,, ফার্মাঘদা  ইনঢলা যাঔযাে অদয ভীন্দ্রদাণর্ও সঘদা: 

ও. ―নশ্বপাভঢীভ ভীন্দ্রদাণ  ফাফনেও াগানম ফথযনত্ত-ফদ‖— অরুড ফচুফতাভ 

ঔ. ―মুওাঘ  খর্ভ াইর্ভ‖— যঙ্খ সখার  

ক. ―ের্ন্দামদ অণা েনত্মও শুদ্ধঢা‖— নদঢযনপ্রে সখার 

খ. ―ধাড়াে ধাড়াে সক্ষনধর্ে সড়াে‖— উতেদ সখার 

ইউনদঝ— ৪ (১০+২) 

১. ভীন্দ্রদাণ ঞাওুর্ভভ অদুাত ।( রূধান্তভ— উধনদরত, থিধত, ফলাপাভঢ, ফদুংনলঢা, ওানমতা।) 

 


