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Dept. of Bengali 

Programme Specific and Course Outcomes 

Bengali Honours 

Programme Specific Outcomes 
PSO1 

বাাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদভ্বের সময়কাল থেকে ১৮০০ খ্রিিঃ পর্যন্ত বাাংলা সাহিতয্ের বিভিন্ন ধারার 
সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিতি ঘটানো এই পাঠের উদদ্েশ্য। 
PSO2 

সাহিত্যের সাম্মানিক পর্যায়ের ছাতর্-ছাত্রী হিসাবে বাাংলা ভাষাততত্ব্ ও শব্দততত্্ব সম্পরক্ে ধারণা 
থাকা অত্যন্ত গরুুতব্পূরণ্। সেই লক্ষ্য পূরণে এই কোরস্টি তৈরি করা হয়েছে। 
PSO3 

ঔপনিবেশিক আধনুিকতার সাংস্পর্শে এসে আমাদের চিন্তা-চেতনা, জীবনমান ও জীবন সম্পর্কে সাহিত্যের 
যে আধুনিকতার সঞ্চার ঘটেছিল তার সঙগ্ে ছাতর্-ছাত্রীদের পরিচিতি ঘটানোই এই কোর্সের উদ্দেশ্য। 
PSO4 

বাাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্পরক্ে প্রাথমিক জঞ্ানার্জনের পর এখানে শিকষ্ার্থীদের সাহিত্যের 
রসাসব্াদনের সুযোগ করে দেওয়া। সাহিত্যের পাঠকে যতটা সম্ভব আনন্দদায়ক করে তোলাই এই 
কোর্সটির লক্ষ্য। 
PSO5 

এই কোর্সের মাধ্যমে ছাতর্-ছাতর্ীরা বিশ শতকের বাাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকতৃি এবাং স্বরূপ সম্পরক্ে 
জ্ঞানারজ্ন করবে। 
PSO6 

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে আধুনিক ভারতীয় আরয্ভাষা হিসাবে বাাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের 
প্রতিটি পর্যায়ের সাহিত্যেক নিদর্শনের সহায়তায় সেই সেই পর্যায়ের ভাষাগত বৈশিষট্্য সম্পরক্ে ছাতর্-

ছাত্রীদের ধারণা দেওয়া। 
 

Course Outcomes 
CO1  
বাাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিপরব্ের গতিপ্রকতৃির নিদর্শনসহ আলোচনা। 
CO2 

উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণপ্রকৃতি অনসুারে বাাংলা সব্র ও ব্যঞ্জনধ্বনির আলোচনা। 
CO3 

আধুনিক বাাংলা নাটকের উদভ্ব ও বিকাশের একটি ধারাবাহিক বর্ণনা। 
CO4 

প্রাগাধনুিক কাল থেকে আধনুিক কাল পর্যনত্ বিভিন্ন কবিদের কবিতা সম্পরক্ে একটি সাধারণ আলোচনা। 
CO5 

রবীনদ্্রনাথের নাটক সম্পরক্ে বিসত্ারিত আলোচনা। 
CO6 প্রাচীন বাাংলাভাষার ভাষাত্তব্িক লক্ষণ — প্রেক্ষিত চর্যাপদের আলোচনা। 
 

 

 

 

 

 

B.A. General Programme in Bengali 

Programme specific outcomes 

PSO.1 

১৮০০ খ্রিিঃ পরবরত্ী সময়কালে বাাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার বিবরত্নের গতিরেখার সঙগ্ে ছাতর্-

ছাত্রীদের পরিচিতি ঘটানো এই কোর্সের উদ্দ্যেশ্য 

PSO.2 
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বাাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পরক্ে ছাতর্-ছাতর্ীদের ধারণা দেওয়া হবে। কাব্য নির্মাণের অন্যতম 
উপাদান হিসাবে ছন্দ ও অলাংকারের সাংক্ষিপ্ত পাঠও এই কোর্স থেকে গর্হণ করবে শিকষ্ার্থীরা। 
PSO.3 

বাাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস এবাং ছনদ্-অলাংকার সমপ্র্কে পাঠ গর্হণের পর শিকষ্ার্থীরা এই কোরস্ে 
সাহিত্যের আস্বাদন করবে। বাাংলা কাব্যের বিবরত্নের ধারাটিও তাদের কাছে স্পষ্ট হবে। 
PSO.4 

এই কোর্সে বাাংলা কথাসাহিত্য এবাং প্রবন্ধ সাহিত্যের পাঠ দেওয়া হবে। 
PSO.5 

এই কোর্সটিতে বাাংলা ভাষাততত্ব্, সাহিত্যের রূপভেদের পাশাপাশি মধুসদূন দতত্ের কাব্য পাঠের মধ্যে 
দিয়ে শিকষ্ার্থীদের ভাষা ও সাহিত্য সম্পরক্ে প্রাথমিক ধারণা তৈরি হবে। 
PSO.6 

আধুনিক বাঙালির চিনত্া-চেতনার বাহক হিসাবে বাাংলা সাময়িক পতর্ের ভূমিকার কথা জানার পাশাপাশি 
ছাত্র-ছাতর্ীরা উপন্যাস ও ছোটগল্পের রসাসব্াদনের উদদ্্যেশ্য সাধিত হবে এই পাঠকর্মে। 
 

Course Outcomes 

CO1 

গদ্যচরচ্ায় ফোর্টউইলিয়াম কলেজের অবদান। 
CO2 

প্রাগাধনুিক বাাংলা কবিদের কাব্য সম্পরক্ে আলোচনা। 
CO3 

ছন্দের সাংজ্ঞা ও বিভিন্ন ছন্দ সম্পরক্ে আলোচনা। 
CO4 

বৈষ্ণব পদকরত্াদের পদ সমপ্র্কে বিস্তারিত আলোচনা। 
CO5 

বাাংলা ধব্নি পরিবরত্নের বিভিন্ন রীতি নীতি নিয়ে আলোচনা। 
CO6 

বাাংলা সাহিত্যে সাময়িকপত্রের অবদান। 
CO7 

রবীনদ্্র ছোটগল্পের পরিচয়। 
CO8 

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প। 
CO9 

রবীনদ্্র কাব্য সম্পরক্ে আনোচনা। 
CO10 - বাাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বঙক্িমচন্দর্ চট্টোপাধ্যায়ের অবদান। 

AECC 

Programme Specific Outcomes 
PSO1 

বাাংলা প্রবনধ্ সম্পরক্ে ছাতর্-ছাত্রীদের প্রাথমিক ধারণা জ্ঞাপন। 
PSO2 

বাাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনা এবাং সেই সূতর্ে রবীন্দর্নাথ ঠাকুরের ছোটগল্পের সঙ্গে 
শিকষ্ার্থীদের সাধারণ ধারণা তৈরি করা। 
PSO3 

বাাংলা কবিতার সাধারণ আলোচনা ও রবীন্দর্কবিতা সমপ্র্কে একটা ধারণা তৈরি করে দেওয়া। 
PSO4 

পরিভাষা ও সব্রূপ সম্বন্ধে শিকষ্ার্থীদের মনে প্রাথমিক ধারণা তৈরি করে দেওয়া। 
 

 

Course Outcomes 
CO1 

স্বদেশী সমাজ সমব্নধ্ে রবীন্দ্রনাথ কী বলতে চেয়েছেন সে সম্পর্কে আলোচনা। 
CO2 
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পোস্টমাস্টার গল্পের শিল্পসার্থকতা। 
CO3 

নৈবেদ্য কাব্যগর্ন্থের ‘চিতত্ যেথা ভয় শনূ্য উচ্চ যেথা শির’ কবিতাটির অন্তরন্িহিত ভাবটি আলোচনা। 
CO4 

পরিভাষা কী? ‘ব্ল্যাকমেল’ কথাটির বাাংলা পরিভাষা কী? 

 

 


