
দমদম মতিতিল রবীন্দ্র মহাতবদযালয় 

বাাংলা তবভাগ 

ছাত্র-ছাত্রীদদর তবতভন্ন সেদমস্টাদরর জন্য  তবদেষ তবজ্ঞতি 

• তিিীয়  সেদমস্টাদর AECC তবষয় তহদেদব সে েকল ছাত্র-ছাত্রী বাাংলা MIL  

তন্দয়ছ,িাদদরদক 2 credit এর  MIL Bengali (BNGSAEC01T) পড়দি হদব।  

• িৃিীয় সেদমস্টাদর সে েকল ছাত্র-ছাত্রী B.A General বা B.com 
General পড়দব, েকল ছাত্র-ছাত্রীদকই 6 Credit এর MIL Bengali 
(BNGLCOR01T) পড়দি হদব। 

• অনু্রূপ ভাদব চিুর্থ সেদমস্টাদর সে েকল ছাত্র-ছাত্রী B.A General বা B.com 

General পড়দব, েকল ছাত্র-ছাত্রীদকই 6 Credit এর MIL2 Bengali 

( BNGLCOR02T) পড়দি হদব। 
• িৃিীয় ও চিুর্থ সেদমস্টাদর োরা SEC তবষয় তহদেদব বাাংলা তবষয় তন্বথাচন্ 

করদব, প্রদিযক ছাত্র-ছাত্রীদক িৃিীয় সেদমস্টাদর SEC1(BNGSSEC01M) 

Bengali এবাং চিুর্থ সেদমস্টাদর  SEC2(BNGSSEC02M) Bengali পড়দি  হদব। 
• প্রদিযক ছাত্র-ছাত্রীদক জান্াদন্া হদে, পঞ্চম সেদমস্টার ও ষষ্ঠ সেদমস্টাদর SEC 

তবষয় তহদেদব বাাংলা  তবষয়দক তন্বথাচন্ করা োদব ন্া। সকাদন্া ছাত্র-ছাত্রী 
িৃিীয় এবাং চিুর্থ সেদমস্টাদর বাাংলা SEC তহদেদব পড়দলও পঞ্চম ও ষষ্ঠ 

সেদমস্টাদর অন্য তবষয়দক SEC তহদেদব তন্বথাচন্ করদি হদব। 
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• অন্য তবষদয় োম্মাতন্ক স্নািক সে েকল ছাত্র-ছাত্রী GE তহদেদব বাাংলাদক 
তন্বথাচন্ করদব, িারা হয় প্রর্ম ও তিিীয় সেদমস্টাদর GE বাাংলা পড়দব 
ন্িুবা িৃিীয় ও চিুর্থ সেতমষ্টাদর GE বাাংলা পড়দব।  

 

 B.A General এর সে েকল ছাত্র-ছাত্রী DSC তহোদব বাাংলা 
তন্বথাচন্ কদরদছ িাদদর সেদত্র প্রদোজয : 

1)েতদ ছাত্রছাত্রীরা DSC1 বা  DSC2 তহোদব বাাংলা তবষয় তন্দয় র্াদক, িাহদল 

প্রর্ম সর্দক চিুর্থ সেদমস্টার পেথন্ত িারা DSC বাাংলা পড়দব। পঞ্চম ও ষষ্ঠ 
সেদমস্টাদর িারা GE বাাংলা পড়দব ন্া।  

2) সে েকল ছাত্র ছাত্রীরা প্রর্ম সর্দক চিুর্থ সেদমস্টার পেথন্ত প্রতিটি সেদমস্টাদর 
একটি কদর DSC বাাংলা পড়দব, িারা পঞ্চম সেদমস্টাদর DSE1A 
(BNGGDSE01T)ও DSE1B(BNGGDSE02T)এরমদযয এই তবষয়টি 

DSE1B(BNGGDSE02T, বাাংলা কাবয ও কতবিা) তন্দয় পড়দব। 

3) অনু্রূপ ভাদব সে েকল ছাত্র-ছাত্রী প্রর্ম সর্দক চিুর্থ সেদমস্টার পেথন্ত 
প্রতিটি সেদমস্টাদর একটি কদর DSC বাাংলা পড়দব িারা ষষ্ঠ সেদমস্টাদর 
DSE-1C(BNGGDSE03T) ও DSE-1D(BNGGDSE04T) এর মদযয 
DSE-1D(BNGGDSE04T, বাাংলা ন্াটক ও প্রহেন্) এই তবষয় টি তন্দয় 
পড়দব। 

3) সে েকল ছাত্র-ছাত্রীরা DSC3 তহদেদব বাাংলা তন্বথাচন্ কদরদছ, িারা  পঞ্চম 
সেদমস্টাদর GE-1 ও ষষ্ঠ সেদমস্টাদর GE-2 পড়দব।   
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বাাংলা তবষদয় োরা স্নািক তন্দয় পড়াদোন্া করদছ, িাদদর সেদত্র 
প্রদোজয : 

1) বাাংলা তবষদয়র অন্াদেথর ছাত্র ছাত্রীরা পঞ্চম সেদমস্টাদর তিন্টি DSE 
তবষদয়র মদযয DSE-1 (BNGADSE01T) ও DSE-2 
(BNGADSE02T) এই দটুি পত্র  বা তবষদয় পড়াদোন্া করদব।  

2) বাাংলা তবষদয় অন্াদেথর ছাত্র ছাত্রীরা ষষ্ঠ সেদমস্টাদর তিন্টি DSE 
তবষদয়র মদযয DSE-3 (BNGADSE04T) ও DSE-4 
(BNGADSE05T) এই দটুি পত্র বা তবষয় তন্দয় পড়াদোন্া  করদব।  

 

 

তবিঃদ্রিঃ  পাঠ চলাকালীন্ ছাত্র-ছাত্রীদদর বাাংলা তবষদয় সকাদন্া তকছু 
জান্ার র্াকদল বাাংলা তবভাগীয় সেদকাদন্া অযযাপক অযযাতপকা সক 

স ান্ কদর সজদন্ সন্দব।  
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