
বাংলা অনাস� ও �জনা�রল িবভা�গর �থম �থ�ক ষ� �সিম�ার পয��
পাঠ���মর িবষয় িভি�ক স�াব� ফলাফল

�থম �সিম�ার অনাস�

িস.িস ১

�াগাধুিনক বাংলা
সািহ�ত�র ইিতহাস

১. আিদ ও মধ� যু�গর বাংলা সািহ�ত�র �ধান �ধান িবভাগ ও উপিবভাগ
স��ক� িশ�াথ�রা জান�ত �প�র�ছ। পাশাপািশ সমসামিয়ক কা�লর সামািজক,
অথ��নিতক ও রাজ�নিতক �টপিরবত� �নর িবিভ� ঘটনা�ম িশ�াথ�রা�রণ কর�ত
পার�ব।

২. চয�াপদ �থ�ক �ীকৃ�কীত� ন কা�ব�র কািহনী, ঘটনা�ম, চির�িচ�ণ, কিব
পিরচয় িকংবা বাংলা ভাষার �বাহমানতার পাশাপািশ িবিভ� ধারার ম�লকা�ব�র
কিব ও কা�ব�র সামি�ক ধারনা, অনবুাদ সািহত�-ধারার কিব-কাব� ও তার
�াসি�কতা এবং বাংলা সািহ�ত� পদাবিলসািহত�, �চতন� জীবনী সািহত� ও ধম�য়
সািহ�ত�র ধারা িশ�াথ�রা উপলি� কর�ত পার�ব।

৩. আধুিনক সািহ�ত�র িবিভ� ধারার স�� �াগাধুিনক বাংলা সািহ�ত�র এই
�ধান �ধান ধারা�িল�ক িশ�াথ�রা ত�লনামলূক আ�লাচনা কর�ত পার�ব এবং
বাংলা সািহ�ত�র ধারাবািহক �বাহমানতা িবষ�য় নত�ন নত�ন স�াবনাময় গ�বষণাধম�
িবষ�য়র ইি�তও তারা �প�ত পা�র।

৪. �াগাধুিনক বাংলা সািহত� স��ক� িশ�াথ�রা সামি�কভা�ব �যমন
িব��ষণ িকংবা সং��ষণ কর�ত পার�ব �তমিন �সই সম�য়র সািহ�ত�র িবিভ� ধারার
মলূ�ায়নও কর�ত পার�ব।

িস. িস ২

�াগাধুিনক বাংলা
সািহত� পাঠ

১. মধ�যু�গর িবখ�াত িকছ� সািহত�ধারার ম�ধ� �যমন �ব�ব পদাবলী ও শা�
পদাবলী শাখার অ�গ�ত িনব�ািচত কিব�দর িবিভ� পয�া�য়র ২০� ক�র প�দর িবষয়,
কিবর নাম এবং িবষয় অনযুায়ী িবিভ� পয�া�য়র স�� িশ�াথ�রা পিরচয় লাভ করার
পাশাপািশ মকুু�রা�মর চ�ীম�ল কা�ব�র আ�খ�ক খ� এবং বৃ�াবন দা�সর
�চতন� ভাগবত (আিদ খ�) এর কিহিন, চির� স��ক� তথ�ধম� �ান িশ�াথ�রা
আজ�ন কর�ত পার�ব।

২. �ব�ব পদাবলী এবং শা� পদাবলীর িবিভ� পয�া�য়র িনব�ািচত ২০� ক�র
প�দর িবষয় িশ�াথ�রা উপলি� কর�ত পার�ব। িনব�ািচত কিবর চ�ীম�ল কাব�
িকংবা �চতন� ভাগবত এর মলূপা�ঠর মাধ��ম িশ�াথ�রা মধ�যু�গর সািহত� ধারার
মলূ অিভ�ায়�ক বুঝ�ত পার�ব।

৩. আধুিনক সািহ�ত�র স�� িশ�াথ�রা ত�লনামলূকআ�লাচনা কর�ত পার�ব।

৪. সািহত�ত� ও সািহত� ম�ূল�র িবচা�র িশ�াথ�রা আ�লাচ� পা�ঠর মাধ��ম
িনব�ািচত কিব�দর কৃিত� মলূ�ায়ন কর�ত স�ম হ�ব।

ি�তীয় �সিম�ার অনাস�

িস. িস ৩ ১. �াচীন ভারতীয় আয�ভাষা �থ�কআধুিনক ভারতীয় আয�ভাষার িববত� �নর িবিভ�
বঁাকবদল িশ�াথ�রা �রণ কর�ত পার�ব। ি�তীয় ইউিন�টর মাধ��ম িশ�াথ�রা



ভাষাত� বাংলা ভাষার ভাষা-উপভাষা, িনভাষা, িবভাষা স��ক� �াথিমক তথ�ধম� �ান লাভ
কর�ত পার�ব। তৃতীয় ইউিন�টর মাধ��ম িশ�াথ�রা উ�ারণ �ান ও উ�ার�ণর
�কৃিত অনযুায়ী বাংলা �র�িন ও ব��ন�িন স��ক� সম�ক �ান লাভ কর�ত
পার�ব এবং চত�থ� ইউিন�টর মাধ��ম িশ�াথ�রা বাংলা ভাষার শ�ভা�ার, শ�
িববত� ন এবং শ�াথ� পিরবত� �নর িবিভ� ধারার স�� পিরচয় ঘট�ব।

২. সং��ত ভাষা �থ�ক বাংলা ভাষা উ��বর ইিতহাস; বাংলা ভাষার িবিভ� �কার
�িনর রীিত-�কৃিত; অ�ল িব�শ�ষ বাংলা উপভাষার �িনতাি�ক ও �পতাি�ক
�বিশ�� এবং বাংলা ভাষার শ�ভা�া�রর �বিত��পূণ� সহাব�ান িশ�াথ�রা উপলি�
কর�ত পার�ব।

৩. বাংলা ভাষার উ��বর ধারাবািহক ��রর পার�িরক ত�লনার মাধ��ম িশ�াথ�রা
ভাষার �বাহমানতার এক� সমীকরণ �তির কর�ত পার�ব। পাশাপািশ ভারতীয়
অন�ান� ভাষার স�� িশ�াথ�রা বাংলা ভাষার এক� ত�লনামলূক পাঠ আয়� কর�ত
স�ম হ�ব।

৪. বাংলা ভাষার শ�ভা�া�র একািধক ভাষার সহাব�া�নর স�� পিরচ�য়র মাধ��ম
িশ�াথ�রা িব��র ভাষা পিরবা�রর স�� সাযুজ� �র�খ অখ� �প�রখা �তির কর�ত�
স�ম হ�ব।

িস. িস ৪

আধুিনক বাংলা
সািহ�ত�র ইিতহাস

১. আধুিনক বাংলা সািহ�ত�র িবিভ� ধারা �যমন গদ�-�ব�, কথাসািহত�, কিবতা
এবং নাট�কর উ��বর ইিতহাস এবং িবিভ� সািহিত�ক এবং তঁা�দর সৃ�
সািহত�ধারার স�� িশ�াথ�রা পিরিচত হ�ব।

২. বাংলা গদ� সািহত� উ��বর ���াপ�টর পাশাপািশ আধুিনক সািহ�ত�র িবিভ�
ধারার উ�ব এবং �সা�র িবিভ� িশ�া�িত�ান এবং ব�ি�র অবদান িশ�াথ�রা
উপলি� কর�ত স�ম হ�ব।

৩. আধুিনক বাংলা সািহ�ত�র িবিভ� ধারা তথা গদ�-�ব�, উপন�াস, �ছাটগ�,
নাটক এবং কিবতার ম�ধ� পার�িরক ত�লনামলূক আ�লাচনা িশ�াথ�রা কর�ত
পার�ব।

৪. আধুিনক যু�গর সময়, আথ�সামািজক ও রাজ�নিতক অব�া এবং অব�া�র
মলূ�ায়�নর পাশাপািশ সমাজ-সাং�� িতক পিরম�ল িনধ�ার�ণ বাংলা সািহ�ত�র
অবদান িশ�াথ�রা মলূ�ায়ণ কর�ত স�ম হ�ব।

এম. আই. এল
(২��িডট)

বাংলা ভাষা
উ�ারণ ও
সাধারাণ
ব�বহািরক
বানানচচ� া

১. বাংলা ভাষার উ�ারণ ও তার ব�বহািরক বানানচচ� ার ���� রবী�নাথ ঠাকু�রর
�লখা ‘সহজপাঠ’-এর �থম ও ি�তীয় ভাগ অত�লনীয়। এই �� পাঠ ক�র িশ�াথ�রা
�শশ�বর ভাবনার স�� ব�ড়া হ�য় ওঠা বত� মান ভাবনার এক� ত�লনামলূক পিরচয়
উপলি� কর�ত পার�ব।

২. বাংলা ব�াকরণ ও বানানচচ� া জানার ফ�ল িশ�াথ�রা স�ক বাক� গঠন এবং
স�ক উ�ারণ কর�ত স�ম হ�ব। পরবত� িশ�া���� িকংবা ব�বহািরক ���� এই
�ান তা�দর সহায়তা কর�ত পা�র।

তৃতীয় �সিম�ার অনাস�



িস. িস ৫

বাংলা ছ�-
অলংকার : সং�া,
��প ও িনণ�য়

১. বাংলা ছ� ও অলংকা�রর িবিভ� ধারা ও উপধারার স�� িশ�াথ�রা পিরিচত
হ�ব।

২. িবিভ� বাংলা ছ� �যমন তান�ধান, �িন�ধান এবং �াসাঘাত�ধান সং�া,
��প ও �বিশ�� স��ক� িশ�াথ�রা বুঝ�ত পার�ব। অন�ুপভা�ব শ�াল�ার এবং
অথ�াল�া�রর িবিভ� �কা�রর সং�া, ��প ও �বিশ�� িশ�াথ�রা উপলি� কর�ত
পার�ব।

৩. ছ��র �ধান িতন ধারার পাশাপািশ অিম�া�র ছ�, স�নট ইত�ািদ িবষ�য়র
পার�িরক ত�লনামলূকআ�লাচনা কর�ত িশ�াথ�রা স�ম হ�ব।

৪. িশ�াথ�রা শ�াল�ার এবং অথ�াল�া�রর িবিভ�া ধারার পার�িরক
ত�লনামলূকআ�লাচনা কর�ত পার�ব।

৫. সামি�কভা�ব বাংলা কিবতা িকংবা গদ� সািহ�ত�র িবিভ� পাঠ�াংশ �থ�ক
িশ�াথ�রা ছ�িলিপ িনণ��য়র পাশাপািশ অল�ার িনণ�য় কর�তও স�ম হ�ব।

িস. িস ৬

বাংলা নাটক ও
র�ম�

১. �থম ইউিন�টর মাধ��ম িশ�াথ�রা বাংলা র�ম��র ইিতহাস িবষ�য় সাধারণ
ধারণা লাভ কর�ত স�ম হ�ব। ি�তীয়, তৃতীয় এবং চত�থ� ইউিন�টর মাধ��ম যথা��ম
মধুসূদন দ��র ‘কৃ�কুমারী’, রবী�নাথ ঠাকু�রর ‘রাজা’ এবং িবজন ভ�াচা�য�র
‘নবা�’ নাট�কর �ত�� পা�ঠর মাধ��ম িশ�াথ�রা উ� নাটক�িলর সাধারণ তথ�
�রণ কর�ত পার�ব।

২. বাংলা সািহ�ত� র�ম��র অবদান িশ�াথ�রা উপলি� কর�ত স�ম হ�ব এবং
আ�লাচ� িতন� নাট�কর �ত�� পা�ঠর মাধ��ম িশ�াথ�রা নাট�কর িবষয়ব� এবং
নাট�ঘটনার অিভ�ায় িশ�াথ�রা উপলি� কর�ত পার�ব।

৩. নাট�কর আি�ক ও িবষয়গত িবিভ�তার িনির�খ আ�লাচ� নাট�কর সািহত�মলূ�
িশ�াথ�রা অনধুাবন কর�ত পার�ব। এবং র�ম��র স�� নাট�কর পার�িরক
স��ক� িশ�াথ�রা িনধ�ারণ কর�ত পার�ব।

৪. আজ�কর িদ�নও বাংলা র�াল�য়র পাশাপািশ বাংলা নাট�চচ� ার �স� এবং
�সি�কতা সমসামিয়ক ���াপ�টর িনির�খ মলূ�ায়ন কর�ত স�ম হ�ব।

িস. িস ৭

বাংলা গদ� ও
�ব�

১. চারজন িবখ�াত �লখ�কর চার� �ব��� যথা বি�মচ� চ��াপাধ�া�য়র ‘সাম�’,
রবী�নাথ ঠাকু�রর ‘িব�পিরচয়’, �মথ �চৗধুিরর ‘�ব� সং�হ’ (িনব�ািচত ৮� �ব�)
এবং অবনী�নাথ ঠাকু�রর ‘আপনকথা’ �ভৃিত ���র িবিভ� �ব��র নাম ও
সাধারণ তথ� িশ�াথ�রা�রণ কর�ত পার�ব।

২. আ�লাচ� �ব����র িবিভ� �ব��র িবষয়, ���াপট এবং সমসামিয়ক আথ�-
সামািজক অব�ান িশ�াথ�রা উপলি� কর�ত পার�ব।

৩. আ�লাচ� �াবি��কর সৃজনশীল মন�নর যুি�িন� উপ�াপনার মাধ��ম
িশ�াথ�রা �যমন তথ�যু� চ�ড়া� বা��বর স�� পিরিচিত লাভ কর�ব �তমিন
একা�লর �ব��র স�� ত�লনামলূক আ�লাচনা সািহিত�ক মনন�ক মলু�ায়ন কর�ত
পার�ব।

এস.ই.িস ১ ১. বাংলা চলি�� ও সািহ�ত�র এই পয�া�য় িশ�াথ�রা চলি���র নানান আি�ক



(২��িডট)

চলি�� ও সািহত�

িবষ�য় এক� সম�ক ধারণা লাভ কর�ত পার�ব।

২. সত�িজৎ রা�য়র �লখা ‘িবষয় চলি��’ ��� পা�ঠর ফ�ল িশ�াথ�রা জান�ত
পার�ব �সকাল ও একা�লর ভাষা, আি�ক এবং সংলা�পর পিরচয়। �ক একইভা�ব
তারা উপলি� কর�ত পার�ব ধীমান দাস���র ‘িস�নমার অ আ ক খ’ ���র �স�
ও �াসি�কতা। এছাড়াও চলি���র স�� সািহ�ত�র গভীর স��ক� র পিরিচিতও
িশ�াথ�রা লাভ কর�ব।

চত�থ� �সিম�ার অনাস�

িস. িস ৮

বাংলা কাব� ও
কিবতা

১. আধুিনক যু�গর িবিভ� সময়প�ব�র অন�তম চারজন কিব ও কিবতা �যমন
মাই�কল মধুসদূন দ��র ‘�মঘনাদবধ কাব� (�থম সগ� �থ�ক ষ� সগ� পয��),
রবী�নাথ ঠাকু�রর ‘স�িয়তা’ (িনব�ািচত ১২� কিবতা), জীবনান� দা�শর ‘���
কিবতা’ (িনব�ািচত ১২� কিবতা) এবং কিলকাতা িব�িবদ�ালয় কতৃ� ক �কািশত
‘একা�লর কিবতা স�য়ন’ (স�িতকাল পয�� িনব�ািচত ১২ জন কিবর ১২�
কিবতা) পা�ঠর মাধ��ম িশ�াথ�রা উি�িখত কিব ও কিবতার সাধারণ তথ� �রণ
কর�ত পার�ব।

২. আধুিনক কিবতার সচূনাপ�ব�র �িতিনিধ িহ�স�ব মাই�কল মধুসদূন দ��র কা�ব�
�থ�ক �� ক�র স�িতকা�লর কিব�দর কিবতা পা�ঠর মাধ��ম িশ�াথ�রা আধুিনক
বাংলা কিবতার গিত�কৃিতর ��প উপলি� কর�ত পার�ব।

৩. সম�য়র �বাহমানতায় �িতিনিধ �ানীয় আ�লাচ� কিব�দর কিবতা পাঠা�য়র
মাধ��ম িশ�াথ�রা ত�লনামলূক পা�ঠর মাধ��ম আধুিনক বাংলা কিবতার মলূ�ায়ন
কর�ত স�ম হ�ব।

৪. ব�ি�জীবন িকংবা সমসামিয়ক আথ�-সামািজক ���াপ�টর সাজ�ুয� বাংলা
কিবতার ব�মখুী উপ�াপন, �স� এবং �াসি�কতা িব��ষ�ণর মাধ��ম িশ�াথ�রা
আধুিনক বাংলা কিবতার সািহত�মলূ� িনধ�ারণ কর�ত স�ম হ�ব।

িস. িস ৯

রবী�সািহত�

১. আধুিনক বাংলা সািহ�ত�র কম�বিশ �িত� ধারায় রবী�নাথ ঠাকু�রর অবাধ
িবচর�ণর িবষ�য় িশ�াথ�রা জান�ত পার�ব। আ�লাচ� পাঠ���মর চার� ইউিন�ট
রবী� উপন�াস িহ�স�ব ‘ঘ�র-বাই�র’, রবী� সমা�লাচনা সািহত� িহ�স�ব ‘�াচীন
সািহত�’, রবী� আ�জীবনী িহ�স�ব ‘�ছ�ল�বলা’ এবং রবী� প�সািহত� িহ�স�ব
‘রািশয়ার িচ�’ পা�ঠর মাধ��ম িশ�াথ�রা ব�ি� রবী�না�থর পাশাপািশ ব�মখুী
�িতভার অিধকারী সািহিত�ক রবী�না�থর সািহত�ধারার স�� পিরিচিত ঘট�ব এবং
রবী�জীব�নর স�� যু� একািধক তথ� ও ঘটনা �বাহ তারা�রণ কর�ত পার�ব।

২. উি�িখত পাঠ�াং�শর �ত�� পাঠদা�নর মাধ��ম িশ�াথ�রা রবী� সািহ�ত�র
সািহিত�ক মনন উপলি� কর�ত স�ম হ�ব।

৩. রবী�নাথ ঠাকু�রর সমকা�ল তৎকালীন সমাজ-বা�বতা, রাজ�নিতক সমীকরণ
ইত�ািদ িবষ�য়র পাশাপািশ ভারতব�ষ�র রাজ�নিতক ইিতহা�সর �াথিমক ঝলক
িশ�াথ�রা উপলি� কর�ত পার�ব মলূত ‘ঘ�র-বাই�র’ উপন�া�সর কািহনী ও
চির�িচ��নর মাধ��ম।

৪. �া�চ�র সািহত�ত��র পাশাপািশ পা�া�ত�র সািহত�ত��ক ত�লনামলূক



আ�লাচনার মাধ��ম িশ�াথ�রা রবী�সািহ�ত�র মলূ অিভ�ায়�ক মলূ�ায়ন কর�ত
স�ম হ�ব।

িস. িস ১০

সািহ�ত�র
�পরীিত ও
ভারতীয়
সািহত�ত�

১. বাংলা সািহ�ত�র �পরীিত ও ভারতীয় সািহত�ত��র িবিভ� ধারা �যমন কাব�,
নাটক, �ব�-িনব� এবং কথাসািহত� �ভৃিতর িবিভ� উপধারা িশ�াথ�রা �রণ
কর�ত পার�ব।

২. সািহ�ত� কাব�ধারার অ�গ�ত মহাকাব�, গীিতকাব�, আখ�ানকাব�, গাথাকাব� এবং
গদ�কাব�; নাট�সািহ�ত�র অ�গ�ত ��া�জিড, ক�মিড, �ম�লা�ামা, সামািজক-
�পৗরািণক-ঐিতহািসক নাটক, �পক-সাং�কিতক নাটক, অ�াবসাড� নাটক, একা�
নাটক, �হসন, গীিতনাট�, নতৃ�নাট� এবং কাব�নাট�; �ব�-িনব� সািহ�ত�র অ�গ�ত
সমা�লাচনা সািহত�, রম�রচনা, �মণ সািহত�, প�সািহত�, ডা�য়ির এবং জীবনী
সািহত�; কথাসািহ�ত�র অ�গ�ত �রামা�, সামািজক-ঐিতহািসক-রাজ�নিতক-
আ�িলক-মন��মলূক-�চতনা�বাহরীিত উপন�াস, �ছাটগ� এবং অনগু� �ভৃিত
উপধারার সং�া, ��প ও �বিশ�� িশ�াথ�রা উপলি� কর�ত পার�ব।

৩. রবী�নাথ ঠাকু�রর ‘সািহত�’ �� পা�ঠর মাধ��ম িশ�াথ�রা বাংলা সািহত� ও
সািহত�ত��ক িব�ািরতভা�ব জান�ত পার�ব, বুঝ�ত পার�ব।

৪. অত�লচ� ���র ‘কাব�িজ�াসা’ �� পা�ঠর মাধ��ম িশ�াথ�রা �যমন �াচীন
সািহ�ত�র একািধক সািহত�াচা�য�র স�� পিরিচত হ�বন �তমনই তঁা�দর কাব�-কিবতা
িবষয়ক যুি�িন� আ�লাচনা তথা কা�ব�র আ�া অনসু�ান ও িবচার কর�ত স�ম
হ�ব।

এস.ই.িস ২

ম�ুণ িশ� ও
�কাশনা

১. ম�ুণ িশ� ও �কাশনা –বাংলাভাষা ও জীবন-সং�� িতর ইিতহা�স যুগা�কারী
ইিতহাস রচনা ক�র�ছ। ��ফ িরিডং, কি�উটা�র বাংলা িলখন িশ�াথ��দর �া�নর
জগৎ�ক �যমন সম�ৃ ক�র�ছ, �তমিন ম�ুণ-ক�ম� সু�যাগ ক�র িদ�ত সহায়তা
ক�র�ছ। তাই এই ধর�ণর হা�ত কল�ম িশ�া তা�দর জীবন-জীিবকায় এিগ�য় �য�ত
সহায়তা ক�র।

প�ম �সিম�ার অনাস�

িস. িস ১১

বাংলা উপন�াস

১. বাংলা উপন�াস সািহ�ত�র �াথিমক পয�া�য়র ফসল িহ�স�ব �থম সাথ�ক
রাজ�নিতক উপন�াস বি�মচ� চ��াপা�ধ�র ‘রাজিসংহ’; উপন�াস সািহ�ত�র িবকাশ
প�ব�র অ�গ�ত শরৎচ� চ��াপা�ধ�র ‘প�থর দাবী’ তারাশ�র ব���াপাধ�া�য়র
‘গণ�দবতা’ এবং মািনক ব���াপাধ�া�য়র ‘প�ানদীর মািঝ’ উপন�া�সর �ত��
পা�ঠর মাধ��ম িশ�াথ�রা উপন�া�সর কািহনী, চির� এবং ঘটনা�ম �রণ কর�ত
পার�ব।

২. আ�লাচ� উপন�া�সর �ত�� পা�ঠর মাধ��ম িশ�াথ�রা িবষ�য়র ধারাভা�স�র
মাধ��ম সমকালীন সমা�জর সামিজক-অথ��নিতক-রাজ�নিতক জীব�নর �শি�ক
উপ�াপন ও ঔপন�ািস�কর অিভ�ায় উপলি� কর�ত স�ম হ�ব।

৩. িবিভ� সময়প�ব� িলিখত উপন�াস�িল ���াপ�টর উপ�াপন �শলীর
পার�িরক ত�লনামলূক আ�লাচনার মাধ��ম িশ�াথ�রা আধুিনক বাংলা সািহ�ত�র
সামি�ক গিত-�কৃিত�ক মলু�ায়ন কর�ত স�ম হ�ব।



৪. জীব�নর দপ�ন িহ�স�ব বাংলা উপন�াসর অবদান এবং বাংলা সািহ�ত�র
রসা�াদ�নর িশ�াথ�রা দ� হ�ব।

িস. িস ১২

বাংলা �ছাটগ�

১. বাংলা সািহ�ত�র �থম সাথ�ক �ছাটগ�াকার িহ�স�ব রবী�নাথ ঠাকু�রর
িনব�ািচত ১০� �ছাটগ� (‘�দনাপাওনা’, ‘ত�াগ’, ‘একরাি�’, ‘কাবুিলওয়ালা’, ‘শাি�’,
‘�মঘ ও �রৗ�’, ‘ন�নীড়’, ‘�ীর প�’, ‘অপিরিচতা’ এবং ‘�শষ কথা’ ); সু�বাধ �ঘা�ষর
‘��� গ�’-এর অ�গ�ত িনব�ািচত ১০� �ছাঠগ� (‘অযাি�ক’, ‘ফিসল’, ‘সু�রম’,
‘�গা�া�র’, ‘পর�রা�মর কুঠার’, ‘গরল অিময় �ভল’, ‘উচ�ল চিড়ন’ু, ‘কালা��’,
‘বারবধূ’ এবং ‘চত�থ� পািনপ�থর যু�’); �াধীনতা পূব�বত� বাংলা �ছাটগ� িহ�স�ব
িনব�ািচত ১০ জন গ�াকা�রর ১০� �ছাটগ� (���লাক�নাথ ম�ুখাপাধ�া�য়র ‘ডম�-
চিরত’, �ভাতকুমার ম�ুখাপাধ��য়র ‘রসময়ীর রিসকতা’, অন�ুপা �দবীর ‘�দবদাসী’,
��মা�ুর আতথ�র ‘�জল�ফরত’, জগদীশচ� ���র ‘চ� সূয� যতিদন’, র�মশচ�
�স�নর ‘�ডা�মর িচতা’, িবভ� িতভ�ষণ ব���াপাধ�া�য়র ‘িক�রদল’, জীবনান� দা�শর
‘জাম�ল তলা’, শরিদ� ু ব���াপাধ�া�য়র ‘র� স��া’ এবং বনফু�লর ‘তাজমহল)
এবং �াধীনতা পরবত� বাংলা �ছাটগ� িহ�স�ব ১০জন গ�াকা�রর ১০� �ছাটগ�
(স��াষকুমার �ঘা�ষর ‘��মপ�’, িবমল ক�রর ‘জননী’, মহা��তা �দবীর ‘�ন�দািয়নী’,
�সয়দ ম�ুাফা িসরা�জর ‘�গা�’, অতীন ব���াপাধ�া�য়র ‘কাল-ভ�জ�’, ভগীরথ
িম��র ‘ই�র যাগ’, ঝ�ড়�র চ��াপাধ�া�য়র ‘িস�কু’, নবা�ণ ভ�াচা�য�র ‘মাড� ারা�রর
ভাই’, জয়া িম��র ‘�দৗপদী’ এবং ��ময় চ�বত�র ‘গ�ণশ’)-এর �ত�� পা�ঠর
মাধ��ম িশ�াথ�রা গ� ও গ�াকা�রর নাম, িবষয়, ���াপট এবং �কাশকাল
িবষয়ক তথ��রণ কর�ত পার�ব।

২. আ�লাচ� �ছাটগ��র �ত�� পা�ঠর মাধ��ম বাংলা �ছাটগ��র অিভ�ায়, িবষয়-
�বিচ�� এবং ���াপট িশ�াথ�রা উপলি� কর�ত পার�ব।

৩. আধুিনক বাংলা সািহ�ত�র অন�তম �করণ িহ�স�ব �ছাটগ��র সািহত�মলূ�
িশ�াথ�রা িবচার কর�ত স�ম হ�ব।

৪. স�িতকা�ল রিচত �ছাটগ��র স�� আ�লাচ� পা�ঠর �ছাটগ��িলর
ত�লনামলূক আ�লাচনার মাধ��ম িশ�াথ�রা তৎকালীন সমাজ-ইিতহা�সর স��
বত� মান সমাজ-ইিতহা�সর মলূ�ায়ন কর�ত পার�ব।

িড. এস. ই -২

বাংলা গদ� ও
�ব� পাঠ

১. বি�মচ� চ��াপাধ�া�য়র ‘মিুচরাম ��ড়র জীবনচিরত’; �ামী িব�বকান��র
‘�াচ� ও পা�াত�’; রবী�নাথ ঠাকু�রর ‘প�ভ�ত’ ���র িনব�ািচত ১০� �ব� এবং
বু��দব বসুর ‘�ব�-সংকলন’ ���র িনব�ািচত ১০� �ব��র �ত�� পাঠদা�নর
মাধ��ম িশ�াথ�রা উ� �ব��িলর িবষয় এবং �াথিমক তথ��রণ কর�ত পার�ব।

২. আধুিনক বাংলা সািহ�ত�র �ারি�ক সািহত�ধারা িহ�স�ব বাংলা গদ� ও �ব��র
�বিচ��পূণ� মননশীল �ব��র �ত�� পা�ঠর মাধ��ম িশ�াথ�রা আ�লাচ� �বি��কর
সািহিত�ক মনন ও িবষ�য়র অিভ�ায় উপলি� কর�ত পার�ব।

৩. বাংলা সািহ�ত�র অন�ান� ধারার স�� �ব�-সািহ�ত�র ত�লনামলূক আ�লাচনার
মাধ��ম িশ�াথ�রা সািহ�ত�র �কৃত সত� মলু�ায়ন কর�ত স�ম হ�ব।

িড. এস. ই -৩ ১. জীবনান� দা�শর ‘কিবতার কথা’; আবু সয়ীদ আইয়ু�বর ‘আধুিনকতা ও
রবী�নাথ’ ���র িনব�ািচত ২� �ব� ও ‘প�থর �শষ �কাথায়’ ���র িনব�ািচত ৪�



রবী� পরবত�
বাংলা কাব�-
কিবতা ও কাব�-
ভাবনা

�ব��র �ত�� পা�ঠর মাধ��ম িশ�াথ�রা আধুিনক বাংলা কিবতা িবষ�য় মননশীল
সমা�লাচনা সািহ�ত�র িবিভ� িদক জান�ত এবং বুঝ�ত পার�ব। কাব�-কিবতা
িবষয়ক ব�মখুী সমা�লাচনা িশ�াথ��দর কিবতার �িতআ�হ �তির কর�ব।

২. আধুিনক কিবর �িতিনিধ �ানীয় সুভাষ ম�ুখাপাধ�ায় ও শি� চ��াপাধ�ায় এবং
স�িতকা�লর কিব শ� �ঘাষ ও িবনয় মজমুদা�রর ‘��� কিবতা’ �� �থ�ক
িনব�ািচত ৫� ক�র কিবতা �ত�� পাঠদা�নর মাধ��ম িশ�াথ�রা আধুিনক বাংলা
কিবতার �বিচ�পূণ� পিরসর�ক িচি�ত কর�ত স�ম হ�ব।

৩. আ�লাচ� কিবতা�িলর িনিবড় পাঠ ও কিবতা �কি�ক সমা�লাচনা সািহত��ক
পাশাপািশ �র�খ এই প��র মাধ��ম িশ�াথ��দর কিবতা �কি�ক গ�বষণার ই��
িবকিশত হ�ব।

ষ� �সিম�ার অনাস�

িস. িস ১৩

সং�� িত, ইং�রিজ,
িহি� ও অসিময়া
সািহ�ত�র ইিতহাস

১. আ�লাচ� পা�ঠর মাধ��ম িশ�াথ�রা বাংলা ভাষা ও সািহ�ত�র পাশাপািশ সং��ত,
ইং�রিজ, িহি� ও অসিময়া সািহ�ত�র �ধান �ধান সািহ�ত�র ধারা, সািহিত�ক ও
তঁা�দর সািহত�কৃিতর স�� পিরিচত হ�ব।

২. বাংলা সািহ�ত�র পাশাপািশ উি�িখত চার� সািহত� পা�ঠর মাধ��ম িশ�াথ�রা
বাংলা সািহ�ত�র িনির�খ অন�ান� সািহ�ত�র িব�ার, �স� এবং �াসি�কতা উপলি�
কর�ত স�ম হ�ব।

৩. বাংলা ভাষা ও সািহ�ত�র স�� উি�িখত ভাষা ও সািহ�ত�র পার�িরক
ত�লনামলূকআ�লাচনার মাধ��ম িশ�াথ��দর নত�ন নত�ন িচ�াভাবনা িবকিশত হ�ব।

িস. িস ১৪

�মণ সািহত�

১. আ�লাচ� পাঠ���মর অ�গ�ত িবখ�াত চারজন সািহিত��কর এক� ক�র �মাট
চার� �মণ কািহনী িবষয়ক ���র �ত�� পাঠদা�নর মাধ��ম িশ�াথ�রা �মণ
সািহ�ত�র নানান খঁু�না� তথ� �রণ কর�ত পার�ব এবং িবিভ� �া�নর নাম ও
িব�শষ� জান�ত পার�ব।

২. বাংলা সািহ�ত�র অন�ান� ধারার স�� �মণ সািহত�ধারার পার�িরক
ত�লনামলূক আ�লাচনার মাধ��ম িশ�াথ�রা এই সািহত�ধারার িশ�মলূ� িনধ�ারণ
কর�ত স�ম হ�ব।

৩. ‘ইংল�া�� ব�মিহলা’ ��পা�ঠর মাধ��ম িশ�াথ�রা বাঙািল নারীজাগর�ণর
এক� পূব�াভাস অনধুাবন কর�ত পার�ব।

৪. ‘য়ু�রাপ �বাসীর প�’, ‘�দ�শ িব�দ�শ’ এবং �হ পূণ� , তব চর�ণর কা�ছ’ ��পা�ঠর
মাধ��ম িশ�াথ�রা �া�চ�র সং�� িতর পাশাপািশ পা�া�ত�র সং�� িতর স��ও
পিরিচত হ�ব।



িড. এস. ই – ১

বাংলা নাটক ও
নাট�ভাবনা

১. ষ� �সিম�া�রর �থম িব�শষপ� পা�ঠর মাধ��ম িশ�াথ�রা বাংলা নাট�কর
অতীত ও বত� মা�নর নাট�ভাবনার স�� পিরিচত হ�ব এবং পাঠ�াং�শ উি�িখত
িতনজন নাট�কা�রর িতন� িভ� �া�দর নাটক পা�ঠর মাধ��ম নাটক�িলর ঘটনা
চির� এবং অিভ�ায়�রণ কর�ত পার�ব।

২. বাংলা সািহ�ত�র ইিতহা�স শ�� িম��র অবদান িশ�াথ�রা উপলি� কর�ত
পার�ব।

৩. ‘চ���’, ‘�ফরাির �ফৗজ’ এবং ‘ফু��কত�র পালা’ নাট�কর �ত�� পাঠদা�নর
মাধ��ম িশ�াথ�রা উ� নাট�কর িবষয় �বিচ��, সািহত�মলূ� এবং নাট�-আ�বদন
উপলি� কর�ত পার�ব।

৪. ইিতহা�সর ��� ছায়া নাট�ক উপ�াপ�নর িবষয় িহ�স�ব িনব�াচন কর�লও
নাট�কারগণ �য অিভ�ায় আমা�দর সাম�ন ত� �ল ধরার �চ�া ক�র�ছন সমকালীন
সম�য় তার �াসি�কতা িশ�াথ�রা িব��ষণ কর�ত পার�ব।

িড. এস. ই – ২

বাংলা
কথাসািহত� :
ম��র, দা�া ও
�দশভাগ

১. বাংলা সািহ�ত�র অ�নকটা জ�ুড়আ�ছ ম��র, �দশভাগ এবং �দশভাগ�ক �ক�
ক�র সা�দািয়ক দা�া।আ�লাচ� পাঠ���মর মাধ��ম িশ�াথ�রা উ� িবষ�য়র
�িতিনিধ �ানীয় িবিভ� কথাসািহত� এবং তঁার সািহিত��কর নাম�রণ কর�ত
পার�ব।

২. এখা�ন িবভ� িতভ�ষণ ব���াপাধ�া�য়র ‘অশিনসং�কত’ এবং হাসান আিজজলু
হ�কর �লখা ‘আ�নপািখ’ উপন�া�সর �ত�� পাঠাদা�নর মাধ��ম িশ�াথ�রা
�াধীনতাপূব� এবং �াধীনতা পরবত� ম��র এবং সা�দািয়ক দা�ার ���াপট ও
পিরণিত িবষ�য় �কৃিত �ান আ�রাহণ কর�ব এবং ‘আ�নপািখ’ উপন�াস পা�ঠর
মাধ��ম িশ�াথ�রা বাঙািলর �দশভা�গর িনম�ম য�নার ���াপট এবং সামািজক-
রাজ�নিতক জীব�নর��ত অনভুব কর�ত পার�ব।

৩. ম��র, �দশভাগ এবং সা�দািয়ক দা�া�ক িবষয় ক�র বাংলা সািহ�ত�
একািধক �ছাটগ� রচনা করা হ�য়�ছ। এই প��র চত�থ� ইউিন�ট িনব�ািচত ১০ জন
�লখ�কর ১০� �ছাটগ� পা�ঠর মাধ��ম িশ�াথ�রা �াধীনতা পূব�বত� এবং পরব�ত�
সম�য় ব�ি� মানষু এবং সামািজক মান�ুষর য�নার কথা, সংক�টর কথা উপলি�
কর�ব এবং তা�দর কা�ছ�� হ�ব �সই সম�য়র অি�র িচ�।

�থম �সিম�ার বাংলা �জনা�রল

িজ. ই ১

বাংলা সািহত�
এবং বাঙািলর
সং�� িত চচ� ার
ইিতহাস

১. এই পয�া�য় বাংলা সািহ�ত�র আিদ প�ব�র �বৗ�ধম� ও �বৗ�-সং�� িত স��ক�
িশ�াথ�রা সম�ক �ান লাভ কর�ত পার�ব।

২. বাংলা সািহ�ত�র আয�-অনায� সং�� িত ও তার সম��য়র ইিতহাস স��ক�
িশ�াথ�রা নানা ধারণা অজ�ন কর�ব।

৩. মধ�যুগীয় বাংলা সািহ�ত�র ইিতহাস �কি�ক ধারা �যমন �ব�ব পদাবিল, শা�
পদাবিল এবং নাথ সািহত� স��ক� আথ�-সামািজক পিরচয় স��ক� গ�বষণাধম�
িচ�া-�চ�ার উ��ষ ঘট�ব িশ�াথ��দর ম�ধ�।



৪. বাঙািলর অব�িয়ত সািহত� �যমন কিবগান, ট�া, ঠুংির, �খউর গা�নর ম�ধ�
�সকা�লর িবলাসব�ল জীব�নর পিরচয় িলিপব� হ�য় আ�ছ—িশ�াথ�রা এই
মধ�যুগীয় সািহত� পা�ঠর ফ�ল ত�লনামলূক িব��ষ�ণ িবিভ� ধারার মলূ�ায়ন কর�ত
পার�ব। এছাড়াও তা�দর বাংলা সািহত� স��ক� এক� স� ূণ� ধারণা গ�ড় উঠ�ব।

ি�তীয় �সিম�ার বাংলা �জনা�রল

িজ. ই ২

ভাষাত�

১. �াচীন ভারতীয় আয�ভাষা �থ�ক আধুিনক ভারতীয় আয�ভাষার িববত� �নর িবিভ�
বঁাকবদল িশ�াথ�রা �রণ কর�ত পার�ব। ি�তীয় ইউিন�টর মাধ��ম িশ�াথ�রা
বাংলা ভাষার ভাষা-উপভাষা, িনভাষা, িবভাষা স��ক� �াথিমক তথ�ধম� �ান লাভ
কর�ত পার�ব। তৃতীয় ইউিন�টর মাধ��ম িশ�াথ�রা উ�ারণ �ান ও উ�ার�ণর
�কৃিত অনযুায়ী বাংলা �র�িন ও ব��ন�িন স��ক� সম�ক �ান লাভ কর�ত
পার�ব এবং চত�থ� ইউিন�টর মাধ��ম িশ�াথ�রা বাংলা ভাষার শ�ভা�ার, শ�
িববত� ন এবং শ�াথ� পিরবত� �নর িবিভ� ধারার স�� পিরচয় ঘট�ব।

২. সং��ত ভাষা �থ�ক বাংলা ভাষা উ��বর ইিতহাস; বাংলা ভাষার িবিভ� �কার
�িনর রীিত-�কৃিত; অ�ল িব�শ�ষ বাংলা উপভাষার �িনতাি�ক ও �পতাি�ক
�বিশ�� এবং বাংলা ভাষার শ�ভা�া�রর �বিত��পূণ� সহাব�ান িশ�াথ�রা উপলি�
কর�ত পার�ব।

৩. বাংলা ভাষার উ��বর ধারাবািহক ��রর পার�িরক ত�লনার মাধ��ম িশ�াথ�রা
ভাষার �বাহমানতার এক� সমীকরণ �তির কর�ত পার�ব। পাশাপািশ ভারতীয়
অন�ান� ভাষার স�� িশ�াথ�রা বাংলা ভাষার এক� ত�লনামলূক পাঠ আয়� কর�ত
স�ম হ�ব।

৪. বাংলা ভাষার শ�ভা�া�র একািধক ভাষার সহাব�া�নর স�� পিরচ�য়র মাধ��ম
িশ�াথ�রা িব��র ভাষা পিরবা�রর স�� সাযুজ� �র�খ অখ� �প�রখা �তির কর�ত�
স�ম হ�ব।

এম. আই. এল
(২��িডট)

বাংলা ভাষা
উ�ারণ ও
সাধারাণ
ব�বহািরক
বানানচচ� া

১. বাংলা ভাষার উ�ারণ ও তার ব�বহািরক বানানচচ� ার ���� রবী�নাথ ঠাকু�রর
�লখা ‘সহজপাঠ’-এর �থম ও ি�তীয় ভাগ অত�লনীয়। এই �� পাঠ ক�র িশ�াথ�রা
�শশ�বর ভাবনার স�� ব�ড়া হ�য় ওঠা বত� মান ভাবনার এক� ত�লনামলূক পিরচয়
উপলি� কর�ত পার�ব।

২. বাংলা ব�াকরণ ও বানানচচ� া জানার ফ�ল িশ�াথ�রা স�ক বাক� গঠন এবং
স�ক উ�ারণ কর�ত স�ম হ�ব। পরবত� িশ�া���� িকংবা ব�বহািরক ���� এই
�ান তা�দর সহায়তা কর�ত পা�র।

তৃতীয় �সিম�ার বাংলা �জনা�রল

িজ. ই ৩

জীবনী সািহত�

১. এই পাঠ��ম �থ�ক িশ�াথ�রা বাংলার জীবনী সািহত� স��ক� এক� স�ু�
ধারণা লাভ কর�ব।

২. বাংলা সািহ�ত�র অন�তম িতন� জীবনী সািহত� �যমন, ভিগনী িন�বিদতার
‘�ামীজী�ক �য�প �দিখয়ািছ’, িশবনাথ শা�ীর ‘আ�চিরত’ এবং সত�িজৎ রা�য়র
‘যখন �ছাট িছলাম’ – স��ক� িশ�াথ� পাঠ�করা িবিশ�জ�নর দ�ৃ�ত বরণীয়
ব�ি���র �য ভাব-ভাবনার পিরচয় পায় তা�ত তা�দর ম�ধ� একই স�� �াধীন িচ�া



এবং দঢ়ৃ মানিসকতার পিরসর গ�ড় উঠ�ব।

এম. আই. এল ১

বাংলা গদ� সািহত�
এবং কাব�-কিবতা

১. এই পাঠ��ম �থ�ক িশ�াথ�রা বাংলা গদ� সািহত� এবং কাব�-কিবতার ইিতহাস
স��ক� সূচনাপব� �থ�ক ঊনিবংশ ও িবংশ শতা�ী পয�� িবিভ� তথ� �রণ কর�ত
পার�ব এবং এই প�ব�র এক� সামি�ক ধারণা লাভ কর�ব। এই প�ব�র অ�গ�ত
কালী�স� িসং�হর ‘��তাম পঁ�াচার নকশা’ �ত�� পা�ঠর ফ�ল িশ�াথ�রা আধুিনক
গ�দ�র ও উপন�া�সর �াথিমক ধারণা লাভ কর�ত পার�ব।

২. কাব�-কিবতার ইিতহা�স িব�শষভা�ব মিহলা কিব�দর কথা এখা�ন উি�িখত
হ�য়�ছ। পাশাপািশ মধুসূদন দ��র ‘চত�দ�শপদী কিবতাবলী’ এবং ঈ�র�� �থ�ক
অ�য়কুমার বড়াল পয�� ঊনিবংশ শতা�ীর কিব ও তঁা�দর কাব�ভাবনা পাঠ ক�র
িশ�াথ�রা বাংলা সািহ�ত�র কাব� ও কিবতা স��ক� এক� সম�ক ধারণা লাভ
কর�ব। ব�ি�গত জীব�ন কিবতা �লখার অন�ু�রণার পাশাপািশ িশ�মলূক
জীব�নর অ�গিতর ���� এই পাঠ���মর ���পূণ� ভ� িমকা আ�ছ।

এস.ই.িস ১

(২��িডট)

চলি�� ও সািহত�

১. বাংলা চলি�� ও সািহ�ত�র এই পয�া�য় িশ�াথ�রা চলি���র নানান আি�ক
িবষ�য় এক� সম�ক ধারণা লাভ কর�ত পার�ব।

২. সত�িজৎ রা�য়র �লখা ‘িবষয় চলি��’ ��� পা�ঠর ফ�ল িশ�াথ�রা জান�ত
পার�ব �সকাল ও একা�লর ভাষা, আি�ক এবং সংলা�পর পিরচয়। �ক একইভা�ব
তারা উপলি� কর�ত পার�ব ধীমান দাস���র ‘িস�নমার অ আ ক খ’ ���র �স�
ও �াসি�কতা। এছাড়াও চলি���র স�� সািহ�ত�র গভীর স��ক� র পিরিচিতও
িশ�াথ�রা লাভ কর�ব।

চত�থ� �সিম�ার বাংলা �জনা�রল

িজ. ই ৪

বাংলা িশ� ও
িক�শার পাঠ�
সািহত�

১. এই পাঠ���মর সাহা�য� িশ�াথ�রা বাংলা িশ� ও িক�শার সািহত� রচনার ধারা
স��ক� সম�ক ধারণা লাভ কর�ত পার�ব।

২. িশ�াথ�রা পাঠ� পু�ক ��প পাঠ কর�বন িতন� রচনা—উ�প�িক�শার
রায়�চৗধুরীর ‘ট�নট� িনর বই’, অবনী�নাথ ঠাকু�রর ‘রাজকািহনী’ এবং লীলা
মজমুদা�রর ‘পদীিপিসর বম� বা�’। এই রচনা�িলর �ত�� পাঠন পাঠ�নর মাধ��ম
িশ�াথ�রা িশ� ও িক�শার সািহ�ত�র �কৃত রস এবং আন� উপলি� কর�ত
পার�ব। পরবত� সম�য় এই িশ�াথ��দর ম�ধ� হয়ত �কউ �কউ িক�শার সািহ�ত�র
�লখক ��পওআ��কাশ কর�ত পা�র।

এম.আই.এল ২

নাটক ও
কথাসািহত�

১. িবংশ শত�কর নাটক ও কথাসািহত� পাঠ ও পয�া�লাচনা ক�র এই পয�া�য়
িশ�াথ��দর ম�ধ� নত�ন ভাবনা ও িচ�ার জাগরণ ঘট�ব।

২. ি��জ�লাল রা�য়র ‘নরূজাহান’ নাটক, তারাশা�র ব���াপাধ�া�য়র ‘কিব’
উপন�াস এবং রবী�নাথ ঠাকু�রর িনব�ািচত ৮� �ছাটগ� �ত�� পাঠ ক�র
িশ�াথ�রা বা�ব জগৎ ও জীবন স��ক� এক� সু�� ধারনা লাভ কর�ত স�ম
হ�ব। পরবত� সম�য় জীব�ন চলার প�থ এই সািহত�ল��ান তা�দর ভাবনা�ক সম�ৃ
কর�ব এবং এিগ�য় �য�ত সাহায� কর�ব।

এস.ই.িস ২ ১. ম�ুণ িশ� ও �কাশনা –বাংলাভাষা ও জীবন-সং�� িতর ইিতহা�স যুগা�কারী
ইিতহাস রচনা ক�র�ছ। ��ফ িরিডং, কি�উটা�র বাংলা িলখন িশ�াথ��দর �া�নর
জগৎ�ক �যমন সম�ৃ ক�র�ছ, �তমিন ম�ুণ-ক�ম� সু�যাগ ক�র িদ�ত সহায়তা



ম�ুণ িশ� ও
�কাশনা

ক�র�ছ। তাই এই ধর�ণর হা�ত কল�ম িশ�া তা�দর জীবন-জীিবকায় এিগ�য় �য�ত
সহায়তা ক�র।

প�ম �সিম�ার বাংলা �জনা�রল

িড. এস. িস - ১িব

বাংলা কাব� ও
কিবতা

১. আধুিনক বাংলা প�কা�ব�র অন�তম পিরচয় র�য়�ছ মধুসূদন দ��র ‘বীরা�না
কাব�’-এ। এই প�কাব� পাঠ ক�র িশ�াথ�রা আধুিনক কা�লর নারী মিু�র জন� নারী
জাগরণ এবং তা�দর �াধীনতার অিধকার স��ক� �ান লাভ কর�ব।

২. রবী�না�থর িবখ�াত কাব��িলর ম�ধ� এক� অন�তম কাব��� ‘পুন�’। এই
কা�ব�র িবখ�াত সব কিবতার ম�ধ� রবী�নাথ ঠাকু�রর ব�ি�-�চতনার নানা ভাব-
ভাবনার কথা ব�� ক�র�ছন। এই কিবতা�িল পাঠ ক�র পাঠক িহ�স�ব িশ�াথ�রা
ক�না, আধুিনক িচ�া-�চতনা এবং বা��বর নানা ভাবনার �যাগসূ� খঁু�জ পা�ব।

৩. কিব নজ��লর ‘সি�তা’ কাব� পাঠ ক�র িশ�াথ�রা একই স�� ইং�রজ�দর
�িত কিবর িব��াহী মানিসকতা এবং সাম�বা�দর �চতনার ��প বুঝ�ত পার�ব।
এ�ত তা�দর ন�ায়-অন�ায় �বাধ জ�া�ব এবং আগামী িদ�ন তা�দর ব�ি� জীব�নর
পথ চল সুগম হ�ব।

৪. আধুিনক কা�লর অন�তম বা�ববাদী কিব জীবনান� দাশ এর �লখা কাব�
‘�পসী বাংলা’। এই কা�ব�র িনব�ািচত ১২� কিবতা পাঠ ক�র িশ�াথ�রা বা�ব-
অিতবা�ব জীব�নর ম�ুখামিুখ হ�ব। তা�ত তা�দর ম�ধ� জীবনপ�ব�র ক�ঠার �চতনার
জাগরণ ঘট�ব।

িজ.ই ১ (িনউ)

ভাষার ব�বহািরক
��য়াগ

১. আ�লাচ� পাঠ���মর মাধ��ম িশ�াথ�রা স�কভা�ব মাতৃভাষার ভাষা�কি�ক
ব�বহার এবং ��য়া�গর িদক�জান�ত ও বুঝ�ত পার�ব।

২. িব�াপন রচনা, �ািত�ািনক প� রচনা, সা�াৎকার রচনা, �ব� রচনা –
পাঠ�সূিচর অ�গ�ত এই অংশ�িলর �ান অজ��নর মাধ��ম িশ�াথ�রা তা�দর
ব�ি�গত জীব�ন বা তা�দর ব�বহািরক কম�জীব�ন সাথ�ক ��য়াগ কর�ত পার�ব। �ধু
তাই নয় �পশাগত জীব�নওআ�লাচ� িবষয়�িল তা�দর কা�জ লাগ�ব।

ষ� �সিম�ার বাংলা �জনা�রল

িড.এস.ই – ১িড

বাংলা নাটক ও
�হসন

১. বাংলা সািহ�ত�র এক� অন�তম ধারা নাটক ও �হসন। ঊনিবংশ ও িবংশ শতক
�থ�ক বত� মান কালপব� পয�� বাংলা সািহ�ত� ব� নাটক ও �হসন �লখা হ�য় চ�ল�ছ।
এই প�ব� িশ�াথ�রা দীনব�ু িম��র ‘সধবার একাদশী’ এবং �জ�ািতির�নাথ
ঠাকু�রর ‘এমন কম� আর করব না’ –নাটক��য়র �ত�� পা�ঠর মাধ��ম তারা �সই
সম�য়র নাট�ক জীবন�বা�ধর পাশাপািশ �কৗত�ক�বা�ধর পিরচয় উপলি� কর�ত
স�ম হ�ব।

২. িগিরশচ� �ঘা�ষর ‘িসরাজ��ৗ�া’, রবী�নাথ ঠাকু�রর ‘চ�ািলকা’ এবং ম�থ
রা�য়র ‘কারাগার’ নাট�কর �ত��পাঠ ও িব��ষ�ণর মাধ��ম িশ�াথ�রা নাটক�িলর
কািহনী, চির� এবং নাট�কা�রর অিভ�ায় উপলি� কর�ত পার�ব। এছাড়াও সংলাপ
ও চির�িচ��ন নাট�কা�রর দ�তা তারা মলূ�ায়ন কর�ত পার�ব।

িজ. ই ২ (িনউ) ১. �াচীন �থ�ক আধুিনক সািহত� চচ� ার এক� অন�তম ধারা হ�য় উ�ঠ�ছ অনবুাদ
চচ� া ও বাংলা িলখন। �থ�ম সং��ত �থ�ক বাংলায় অনবুাদ, পরবত� সম�য় ইং�রিজ



অনবুাদ চচ� া ও
বাংলা িলখন

ও অন�ান� ভাষা �থ�ক ভাবানবুাদ বা �পা�র। িশ�াথ�রা আ�লাচ� পাঠ���মর
মাধ��ম বাংলা ভাষা �ান এবং �পা�রকর�ণর ধারণা লাভ কর�ব। এ�ত তা�দর
একিদ�ন �বা�ধর িবকাশ ঘট�ব অন�িদ�ক কম�জীব�ন তা�দর উ�িত ঘট�ব।

২. �িত�বদন রচনা, সারসং��প রচনা, পিরভাষা জানা িশ�াথ��দর �া�নর
ভা�ার�ক সম�ৃ কর�ব। এ�ত উ� িশ�ার ����ও তা�দর সহায়তা হ�ব।


