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Programme Outcomes : 

 এই পাঠ্য তালিকা থেকক এম.লিি ছাত্র-ছাত্রীরা গকেষণা সম্পককীয় ধারণা গকে তুিকত পারকে। 

 গকেষণার পদ্ধলতগত লিকগুলি জানকে ও গকেষণায় ননলতকতা েজায় রাখার লেষয় সম্পকককও ধারণা নতলর হকে।  

 সালহকতয মানেজীেকনর প্রলতিিন ঘকে। তাই লিক্ষােকীরা োঙালির জালতসত্ত্বা ও োঙালির সংসৃ্কলতর স্বরূপ জানকে।  

 সালহতয থেকহতু আেক, তাই সালহকতযর নন্দনতত্ত্ব সম্পককক ধারণা পাকে।  

 োংিা সালহকতযর সূচনা পেক থেকক একুি িতক পেকন্ত সালহতয সম্পককক একো সামলিক ধরনা লনকত পারকে।  

  সালহকতযর থকান একলে িাখায় লনেন্ধ রচনার লেষয় লনেকাচন ও পদ্ধলতগত লিক জানকত পারকে।  

Programme Specific Outcomes :  

 এই পাঠ্যতালিকা সালহতয পাঠ্ ও সালহতয তালত্ত্বক ধারণা গকে তুিকত সাহােয করকে। 

 সালহকতযর আেক-সামালজক, রাজননলতক, ধমকীয় ও ঐলতহালসক লিকগুলিকক েুঝকত সাহােয  করকে। সমাজ ইলতহাকসর 

পলরেতকন কীভাকে জনজীেকন পলরেতকন ঘোয় এেং সালহকতযর রূপরীলতগত পলরেতকন ঘোয় তা েুঝকত সাহােয করকে। 

 সালহতয পাকঠ্র লনলেে অভযাস গকে থতািার পািাপালি গকেষণাককমক িক্ষতা গকে তুিকত সাহােয করকে। 

 তেয সংিকহর স্থান অনুোয়ী তেয িহণ করার পদ্ধলত লিখকে।  

SEMESTER - 1 

COURSE CODE 
-1  

COURSE 
NAME 

COURSE OBJECTIVE COURSE OUTCOME 

প্রেম পত্র  গকেষণা পদ্ধলত 
ও গকেষণা 
ননলতকতা  
 

এই পকত্র গকেষণার পদ্ধলত ও 
নীলতগত লিক থেকক গকেষককির 
ধারণা থিওয়া হয়। থমেডিলজর নানা 
উপািান ও পদ্ধলত থিখাকনা হয়। 
 

এই পত্রলে থেকক গকেষণা সম্পলককত লনয়ম কানুন 
থিখাকনা হয়, ো গকেষককিরকক পরেতকী গকেষণার 
পদ্ধলত সম্পককক লিক্ষা থিওয়া হয়। 
 

লিতীয় পত্র কলম্পউোর 
সম্পলককত জ্ঞান  
 

গকেষণার কাকজ কলম্পউোকরর 
প্রকয়াজনীয়তা, কলম্পউোর েযেহাকরর 
পদ্ধলত ইতযালি লিক্ষা থিওয়া হয়। 
অেকাৎ মলণের, ইউ.লপ.এস, লস.লপ,ইউ, 
র যাম, হাডকলডস্ক, স, সিেওয়ার,হাডকওয়ার, 
লপ্রন্টার, লক-থোডক ইতযালি সম্পককক 
জানকে। মুদ্রকণর জনয োইপ করা, 
হরি পলরলচলত, মলণেকর তেয সংিহ 
করা লেষকয় জানকে।  
 

েতকমান সমকয় কলম্পউোর এেং ইন্টারকনে 
েযেহার গকেষণার থক্ষকত্র অপলরহােক মাধযম হকয় 
িাাঁলেকয়কছ। আমাকির পাঠ্ক্রকম উপস্থালপত এই 
পকত্র কলম্পউোকর উপাত্ত সংরক্ষণ, উপাত্ত েযেহার, 
আরকাইলভং, গকেষণা পত্র সম্পািনা ইতযালি 
লেষয়গুলি সম্পককক লিক্ষােকীরা জ্ঞান িাভ করকে। 
 

তৃতীয় পত্র  সালহতয 
সমাকিাচনার 
রীলত-পদ্ধলত 
 

সালহতয সমাকিাচনার থক্ষকত্র প্রচলিত 
তালত্ত্বক পদ্ধলতগুলি পেকাকিাচনা ও 
লেকেষকণর লিক্ষা থিওয়া হয়।  
 

সালহতয সমাকিাচনার থক্ষকত্র তালত্ত্বক পদ্ধলতগুলির 
লেকেষণমূিক এেং প্রকয়াগমূিক েযেহার, 
লিক্ষােকীকিরকক আগামী গকেষণার পকে লিিা 
থিখাকে। 
 

চতুেক পত্র থক্ষত্রসমীক্ষা ও 
পাঠ্ান্তরচচকা  

গকেষণার থক্ষকত্র থক্ষত্রসমীক্ষার 
প্রকয়াজনীয়তা, থক্ষত্রসমীক্ষা পদ্ধলত 

একক্ষকত্র গকেষকরা তাাঁকির গকেষণা থক্ষত্রসমীক্ষার 
মাধযকম উপাত্ত সংিহ ককর গকেষণা প্রস্তুত ককরন। 



 সম্পলককত পাঠ্ থিওয়া হয়। 
অপরপকক্ষ পাঠ্ান্তর চচকার থক্ষকত্র 
লেলভন্ন থেক্সে-এর পাঠ্ এেং তাকির 
পেকায়ক্রলমক তুিনামূিক আকিাচনার 
লিক্ষা থিওয়া হয়।  
 

এেং লেলভন্ন পাকঠ্র তুিনামুিক আকিাচনার 
মাধযমলে গকেষককিরকক উৎকৃষ্ট গকেষণা 
সম্পািকন সহায়তা ককর। 
 

              

                                     2nd Semester 

প্রেম পত্র োঙালি জালতসত্তা ও  
োঙালি সংসৃ্কলতর 
স্বরূপ সন্ধান  
 

োঙালি জালত ও তার সাংসৃ্কলতক 
ইলতহাস অনুসন্ধাকনর পাঠ্ থিওয়া 
হয়।  
 

সালহতয ও সংসৃ্কলত অঙ্গাঙ্গীভাকেই জলেত। 
োংিা সালহতয পেকাকিাচনা করকত হকি ো 
সমাকিাচনা করকত থগকি সাংসৃ্কলতক 
ধারাোলহকতার লেষয়লে জানা প্রকয়াজন। এই 
পকত্র থসই লেষয়লে সম্পকককই গকেষকরা 
ধারণা িাভ ককর।   
 

লিতীয় পত্র লেি িতককর োংিা 
সালহতয    
 

১৯০১ থেকক ১৯৯৯ সাকির মকধয 
োংিা সালহকতযর থে লেেতকন হকয়লছি 
এেং এই সমকয়র সালহকতযর লেকিষ 
িমক ো সংরূপ নতলর হকয়লছি লকনা 
থস সম্পকককই লিক্ষা থিওয়া হয়।  
 

লেকের ইলতহাকস লেি িতককর লেকিষত্ব 
খুেই গুরুত্বপূণক। থিিীয় ও আন্তজকালতক নানা 
পলরলস্থলত সালহকতযর থক্ষকত্রও নানা োাঁক 
পলরেতককনর কারণ হকয় িাাঁলেকয়লছি। থসই 
সমকয়র সালহতয আসকি েুকগর িলিি 
লহকসকেই ধরা আকছ। গকেষককির গকেষণার 
থক্ষকত্র তাই লেি িতককর সালহতয সম্পলককত 
ধারণা খুেই প্রকয়াজনীয়।  
 

তৃতীয় পত্র নন্দনতত্ত্ব ও োংিা 
সালহতয 
 

সালহতয থেকহতু আেক থসকহতু সালহতয 
সম্পককক জানকত নন্দনতকত্ত্বর 
লেষয়গুলি জানকত পারকে।  

প্রাচীন ভারতীয় কােযতত্ত্ব সম্পককক ধারণা 
নতলর হকে। এেং পাশ্চাতয কােযতত্ত্ব তো 
অলরস্টেকির কােযতত্ত্ব, রেীন্দ্রনাকের সালহতয 
তত্ত্ব, থরামালন্টক কােযতত্ত্ব এগুকিা সম্পককক 
লেস্তালরত জানকে। এই তত্ত্বগুলির সকঙ্গ 
সমৃ্পক্ত ককর োংিা সালহতয সম্পককক জানকে।  

চতুেক পত্র একুি িতককর োংিা 
সালহতয 
 

২০০০ পরেতকী সময় থেকক আজ 
পেকন্ত রলচত োংিা সালহতয সম্পককক 
ধারণা থিওয়া হয়।  
 

েতকমান সমকয়র সালহকতযর গলত প্রকৃলত 
সম্পককক ধারণা িাভ ককর গকেষকরা তাকির 
পরেতকী গকেষণাকক সমৃদ্ধিািী ককর তুিকত 
পারকে। 
 

 

3rd Semester 

প্রেম পত্র লনেন্ধ রচনা     
 

এই থকাকসক সালহকতযর লেলভন্ন িাখার মধয থেকক একলে 
লেকিষ লেষয় লনেকাচন ককর, লনেন্ধ রচনা করকে।  

লিক্ষােকীর লনেকালচত লেষকয় 
লনেন্ধ রচনা করকত লগকয় তেয 
সংিহ, থক্ষত্র সমীক্ষা ো 



সাক্ষাৎকাকরর পদ্ধলতলিকগুলি 
জানকে।  

লিতীয় পত্র উপস্থাপনা     
 

লিক্ষােকীর রলচত লনেন্ধলে লেভাকগর লিক্ষককির সামকন 
উপস্থাপন করকে।  

লেষয়লে সম্পককক লিক্ষােকীর 
ধারণা কতো সমৃদ্ধ তা থস 
লনকজই োচাই করকত পারকে।  

 

4th SEMESTER 

প্রেম পত্র অণুগকেষণা 
অলভসন্দভক রচনা    
 

এই থকাকসক সালহকতযর লেলভন্ন িাখার মধয থেকক একলে 
লেকিষ লেষয় লনেকাচন ককর, লিক্ষােকী অণুগকেষণা 
অলভসন্দভক রচনা করকে। 

জগৎ ও জীেকনর ধারণা থেকক 
একলে লনলিকষ্ট লেষয়কক চয়ন 
ককর তার লনজস্ব ধারনার িারা 
থমৌলিক একলে লেষয়কক 
প্রলতষ্ঠা করকত পারকে।  

লিতীয় পত্র থমৌলখক   
 

লিক্ষােকীর রলচত অণুগকেষণা সম্পককক লেভাকগর 
লিক্ষককির সামকন এেং লেকিষজ্ঞকির সামকন উপস্থাপন 
করকে। 

অনুগকেষণার লেষয় সম্পককক 
লিক্ষােকীর সমযক ধারণা থস 
লনকজই োচাই করকত পারকে।  

  


