
বাংলা িবভাগ : িদনহাটা কেলজ  
পাঠ িবন�াস ও িশ�ণ পিরেলখ 

সা�ািনক বাংলা  পাঠ�ম  
অধ�াপক/অধ�ািপকার নাম – অিমতাভ দ�  

  জুলাই �থেক �সে��র 

(�থম �াস �ট� পব� ) 

�াস 

সংখ�া 

�সে��র �থেক িডেস�র 

(ি�তীয়  �াস �ট� পব� ) 

�াস 

সংখ�া 

িডেস�র �থেক জানুয়ারী 

(অ�ানুয়াল �ট� পব�) 

�াস 

সংখ�া 

জানুয়ারী �থেক মাচ�  

(��শাল �াস পব�) 
 

সা�ািনক 

বাংলা 

�থম বষ� 

�থম 

প� 

চ�ী ম�ল : (আেখ�ক খ�) 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা  

 ২০  চ�ী ম�ল : (আেখ�ক খ�) 

 িনিবড় পাঠ 

�� িভি�ক আেলাচনা 

৬  চ�ী ম�ল : (আেখ�ক খ�) 

 �� িভি�ক উ�র প� 

রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত 

৩   

 

 

 

 

পাঠ�ম অনুসাের 

�েয়াজন িভি�ক 

আেলাচনা 

ি�তীয় 

প� 

কােব�র �পেভদ:  

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

১৬  শা� পদাবলী: (িনব�ািচত পদ)  

কােব�র �পেভদ:  

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 
 

১৮  শা� পদাবলী: (িনব�ািচত পদ)  

কােব�র �পেভদ:  

 �� িভি�ক উ�র প� 

রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  

৩  

সা�ািনক 

বাংলা 

ি�তীয়  বষ� 

তৃতীয় 

প� 

�ছাটগ�  : (িনব�ািচত) 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা  

২০  �ছাটগ�: 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

১২  �ছাটগ�:  

 �� িভি�ক উ�র প� 

রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  

৩   

 

 

 

 

পাঠ�ম অনুসাের 

�েয়াজন িভি�ক 

আেলাচনা 

চতুথ�  

প� 

একােলর �ব� স�লন:  

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

১৬ একােলর �ব� স�লন:  

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

১২  একােলর �ব� স�লন:  

 �� িভি�ক উ�র প� 

রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত 

৩  

 



সা�ািনক বাংলা  পাঠ�ম  
অধ�াপক/অধ�ািপকার নাম – অিমতাভ দ�  

  জুলাই �থেক �সে��র 

(�থম �াস �ট� পব� ) 

�াস 

সংখ�া 

�সে��র �থেক িডেস�র 

(ি�তীয়  �াস �ট� পব� ) 

�াস 

সংখ�া 

িডেস�র �থেক জানুয়ারী 

(অ�ানুয়াল �ট� পব�) 

�াস 

সংখ�া 

জানুয়ারী �থেক মাচ�  

(��শাল �াস পব�) 
 

সা�ািনক 

বাংলা 

তৃতীয়  বষ�  

প�ম 

প�  

মু�ধারা :  

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা  

১২   মু�ধারা :  

 িনিবড় পাঠ 

  �� িভি�ক আেলাচনা 

৬ মু�ধারা :  

 �� িভি�ক উ�র প� 

রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  
 

২  

 

 

 

 

পাঠ�ম অনুসাের 

�েয়াজন িভি�ক 

আেলাচনা 

ষ�  

প�  

বীরা�না:(িনব�ািচত প�)  

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

১৪ রবী�-উ�র রবী�-অনুসারী কিব 

সমাজ:  

 িনিবড় পাঠ 

  �� িভি�ক আেলাচনা 

১২ বীরা�না:(িনব�ািচত প�)  

রবী�-উ�র রবী�-অনুসারী কিব 

সমাজ:  

 �� িভি�ক উ�র প� 

রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত 

২ 

সা�ািনক 

বাংলা 

ি�তীয়  বষ�  

স�ম 

প�  

ধা�ীেদবতা:  

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা  

১২ �ছাটগ� : (অংশ িবেশষ ) 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

৮ ধা�ীেদবতা:  

�ছাটগ� : (অংশ িবেশষ ) 

 �� িভি�ক উ�র প� 

রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত 

২  

 

 

 

 

পাঠ�ম অনুসাের 

�েয়াজন িভি�ক 

আেলাচনা 
অ�ম  

প�  

সং�ৃত সািহেত�র ইিতহাস:  

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

১০ সং�ৃত সািহেত�র ইিতহাস:  

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

৬ সািহত�-সং�ৃিত িবষয়ক  �ব� 

রচনা:  

 �� িভি�ক উ�র প� 

রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত 

২ 



সা�ািনক বাংলা পাঠ�ম  
 

অধ�াপক/অধ�ািপকার নাম – �িচি�তা �দবনাথ  

  জুলাই �থেক �সে��র 

(�থম �াস �ট� পব� ) 

�াস 

সংখ�া 

�সে��র �থেক িডেস�র 

(ি�তীয়  �াস �ট� পব� ) 

�াস 

সংখ�া 

িডেস�র �থেক জানুয়ারী 

(অ�ানুয়াল �ট� পব�) 

�াস 

সংখ�া 

জানুয়ারী �থেক মাচ�  

(��শাল �াস পব�) 

 

 

 

 

সা�ািনক 

বাংলা �থম 

বষ� 

�থম 

প� 

ভাষাত�:   

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা  

২২ ইংেরজী সািহেত�র ইিতহাস: 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

১৮ ভাষাত�: 

ইংেরজী সািহেত�র ইিতহাস: 

 

 �� িভি�ক উ�র প� রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  

৪  

 

 

 

 

পাঠ�ম অনুসাের 

�েয়াজন িভি�ক 

আেলাচনা 

ি�তীয় 

প� 

�ব�ব পদাবলী:   

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

১৪ �ব�ব পদাবলী: (িনব�ািচত পদ)   

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

 

৬ �ব�ব পদাবলী: (িনব�ািচত পদ)  

 �� িভি�ক উ�র প� রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  

২ 

 

 

 

সা�ািনক 

বাংলা 

ি�তীয়  বষ� 

তৃতীয় 

প� 

কথা সািহেত�র �প ও রীিত: 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা  

১৮  রজনী: 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

১৪ কথা সািহেত�র �প ও রীিত: 

রজনী: 

 �� িভি�ক উ�র প� রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  

৩  

 

 

 

 

পাঠ�ম অনুসাের 

�েয়াজন িভি�ক 

আেলাচনা 

চতুথ�  

প� 

�ব� ও িনবে�র �প ও রীিত:  

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

১৮ রবী�নাথ ও উ�র সাধক: 

সািহেত�র ��প:   

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

১০ �ব� ও িনবে�র �প ও রীিত:  

রবী�নাথ ও উ�র সাধক: 

সািহেত�র ��প:   

 �� িভি�ক উ�র প� রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  

৩ 

 



সা�ািনক বাংলা পাঠ�ম  
অধ�াপক/অধ�ািপকার নাম – �িচি�তা �দবনাথ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সা�ািনক 

বাংলা 

তৃতীয়  বষ� 

 জুলাই �থেক �সে��র 

(�থম �াস �ট� পব� ) 

�াস 

সংখ�া 

�সে��র �থেক িডেস�র 

(ি�তীয়  �াস �ট� পব� ) 

�াস 

সংখ�া 

িডেস�র �থেক জানুয়ারী 

(অ�ানুয়াল �ট� পব�) 

�াস 

সংখ�া 

জানুয়ারী �থেক মাচ�  

(��শাল �াস পব�) 

 

প�ম 

প� 

নাটেকর �প ও রীিত: 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা  

১০  র�মে�র ইিতহাস:  

 িনিবড় পাঠ 

  �� িভি�ক আেলাচনা 

১০ নাটেকর �প ও রীিত: 

র�মে�র ইিতহাস:  

 �� িভি�ক উ�র প� রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  

২  

 

 

 

 

পাঠ�ম অনুসাের 

�েয়াজন িভি�ক 

আেলাচনা 

ষ�  প� �সানারতরী:(িনব�ািচত কিবতা)  

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

১৪  �সানারতরী:(িনব�ািচত কিবতা)  

 িনিবড় পাঠ 

  �� িভি�ক আেলাচনা 

৬  �সানারতরী:(িনব�ািচত কিবতা)  

 

 �� িভি�ক উ�র প� রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  

২  

স�ম 

প� 

জাগরী: 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা  

১২ �থম �িত�িত:  

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

১২ জাগরী: 

�থম �িত�িত:  

 �� িভি�ক উ�র প� রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  

 

২   

 

 

 

 

পাঠ�ম অনুসাের 

�েয়াজন িভি�ক 

আেলাচনা 

অ�ম  

প� 

কাব� িজ�াসা:  

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

১২ কাব� িজ�াসা:  

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

৪ কাব� িজ�াসা:  

সািহত�-সং�ৃিত িবষয়ক  �ব� রচনা:  

 

 �� িভি�ক উ�র প� রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  

 

 

২ 



সা�ািনক বাংলা পাঠ�ম  
অধ�াপক/অধ�ািপকার নাম –সুভাষ চ� দাস  

  জুলাই �থেক �সে��র 

(�থম �াস �ট� পব� ) 

�াস 

সংখ�া 

�সে��র �থেক িডেস�র 

(ি�তীয়  �াস �ট� পব� ) 

�াস 

সংখ�া 

িডেস�র �থেক জানুয়ারী 

(অ�ানুয়াল �ট� পব�) 

�াস 

সংখ�া 

জানুয়ারী �থেক মাচ�  

(��শাল �াস পব�) 

 

 

 

 

সা�ািনক 

বাংলা �থম 

বষ� 

�থম 

প� 

বাংলা সািহেত�র ইিতহাস: 

 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা  

২০  বাংলা সািহেত�র ইিতহাস: 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

১০  বাংলা সািহেত�র ইিতহাস: 

 �� িভি�ক উ�র প� রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  

৩  

 

 

 

পাঠ�ম অনুসাের 

�েয়াজন িভি�ক 

আেলাচনা 

ি�তীয় 

প� 

ছ� ও অল�ার:   

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

১৬ ছ� ও অল�ার:   

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

 

১৪ ছ� ও অল�ার:   

 �� িভি�ক উ�র প� রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  

৩ 

 

 

 

সা�ািনক 

বাংলা 

ি�তীয়  বষ� 

তৃতীয় 

প� 

�চােখর বিল: 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা  

১৮  প�ীসমাজ: 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

১২ �চােখর বিল: 

প�ীসমাজ: 

 �� িভি�ক উ�র প� রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  

৩   

 

 

 

 

পাঠ�ম অনুসাের 

�েয়াজন িভি�ক 

আেলাচনা 

চতুথ�  

প� 

প�ভূত:(িনব�ািচত �ব�) 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

১৮ একােলর সমােলাচনা িবষয়ক �ব�:  

              (িনব�ািচত/অংশ িবেশষ) 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

১২ প�ভূত:(িনব�ািচত �ব�) 

একােলর সমােলাচনা িবষয়ক �ব�:  

              (িনব�ািচত/অংশ িবেশষ) 

 �� িভি�ক উ�র প� রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  

৩  

 

 

 



সা�ািনক বাংলা পাঠ�ম  
অধ�াপক/অধ�ািপকার নাম –সুভাষ চ� দাস  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সা�ািনক 

বাংলা 

তৃতীয়  বষ� 

 জুলাই �থেক �সে��র 

(�থম �াস �ট� পব� ) 

�াস 

সংখ�া 

�সে��র �থেক িডেস�র 

(ি�তীয়  �াস �ট� পব� ) 

�াস 

সংখ�া 

িডেস�র �থেক জানুয়ারী 

(অ�ানুয়াল �ট� পব�) 

�াস 

সংখ�া 

জানুয়ারী �থেক মাচ�  

(��শাল �াস পব�) 

 

প�ম 

প� 

নীলদপ�ণ: 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা  

১৪ �ছঁড়া তার :  

 িনিবড় পাঠ 

  �� িভি�ক আেলাচনা 

৮ নীলদপ�ণ: 

�ছঁড়া তার :  

 �� িভি�ক উ�র প� রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  

২  

 

 

 

 

পাঠ�ম অনুসাের 

�েয়াজন িভি�ক 

আেলাচনা 

ষ�  প� নবজাতক:(িনব�ািচত কিবতা)  

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

১৪ আধুিনক কিবতা:(িনব�ািচত)  

 িনিবড় পাঠ 

  �� িভি�ক আেলাচনা 

৮  নবজাতক:(িনব�ািচত কিবতা)  

আধুিনক কিবতা:(িনব�ািচত)  

 �� িভি�ক উ�র প� রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  

২ 

স�ম 

প� 

�ছাটগ�: (িনব�ািচত/অংশ িবেশষ) 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা  

১০  প�ানদীর মািঝ: 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

৮ �ছাটগ�: (িনব�ািচত/অংশ িবেশষ) 

প�ানদীর মািঝ: 

 �� িভি�ক উ�র প� রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  

 

২  

 

 

 

 

পাঠ�ম অনুসাের 

�েয়াজন িভি�ক 

আেলাচনা 

অ�ম  

প� 

িহ�ী সািহেত�র ইিতহাস: 

       (�িতেবশী সািহত�) 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

১০ সািহত�:  

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

৮ িহ�ী সািহেত�র ইিতহাস: 

সািহত�:  

সািহত�-সং�ৃিত িবষয়ক  �ব� রচনা: 

 �� িভি�ক উ�র প� রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  

 

 

২  



বাংলা িবভাগ : িদনহাটা কেলজ  
পাঠ িবন�াস ও িশ�ণ পিরেলখ 

সাধারণ বাংলা পাঠ�ম  
অধ�াপক/অধ�ািপকার নাম – অিমতাভ দ� (AD)            �িচি�তা �দবনাথ (SD)             সুভাষ চ� দাস (SCD) 

  জুলাই �থেক �সে��র 

(�থম �াস �ট� পব� ) 

�াস 

সংখ�া 

�সে��র �থেক িডেস�র 

(ি�তীয়  �াস �ট� পব� ) 

�াস 

সংখ�া 

িডেস�র �থেক জানুয়ারী 

(অ�ানুয়াল �ট� পব�) 

�াস 

সংখ�া 

জানুয়ারী �থেক মাচ�  

(��শাল �াস পব�) 
 

সাধারণ
বাংলা 

�থম বষ� 

�থম 

প� 

সািহেত�র ইিতহাস: SCD 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা  

১০  সািহেত�র ইিতহাস: SCD 
 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

 সািহেত�র ইিতহাস: SCD 
 

 �� িভি�ক উ�র প� 

রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত 

  

 

 

 

 

পাঠ�ম অনুসাের 

�েয়াজন িভি�ক 

আেলাচনা 

ি�তীয় 

প� 

          �ব�ব পদাবলী: SD 

চতুদ� শপদী  কিবতাবলী: AD 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

           �ব�ব পদাবলী: SD 

চতুদ� শপদী  কিবতাবলী: AD 

 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 
 

           �ব�ব পদাবলী: SD 

চতুদ� শপদী  কিবতাবলী: AD 

 

 �� িভি�ক উ�র প� 

রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত 

 

তৃতীয় 

প� 

বাংলা �ব�: AD  

�দবী �চৗধুরাণী: SD  

গ��ছ: SCD 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা  

১০  বাংলা �ব�: AD  

�দবী �চৗধুরাণী: SD  

গ��ছ: SCD 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

 বাংলা �ব�: AD  

�দবী �চৗধুরাণী: SD  

গ��ছ: SCD 

 �� িভি�ক উ�র প� 

রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  
 

  

 



সাধারণ বাংলা পাঠ�ম  
অধ�াপক/অধ�ািপকার নাম – অিমতাভ দ� (AD)            �িচি�তা �দবনাথ (SD)             সুভাষ চ� দাস (SCD) 

  জুলাই �থেক �সে��র 

(�থম �াস �ট� পব� ) 

�াস 

সংখ�া 

�সে��র �থেক িডেস�র 

(ি�তীয়  �াস �ট� পব� ) 

�াস 

সংখ�া 

িডেস�র �থেক জানুয়ারী 

(অ�ানুয়াল �ট� পব�) 

�াস 

সংখ�া 

জানুয়ারী �থেক মাচ�  

(��শাল �াস পব�) 

সাধারণ
বাংলা 

ি�তীয়  বষ� 

চতুথ� 

প� 

ছ� ও অল�ার: SCD 

সািহেত�র �প ও রীিত: SD   

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা  

১০  ছ� ও অল�ার: SCD 

সািহেত�র �প ও রীিত: SD 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

 ছ� ও অল�ার: SCD 

সািহেত�র �প ও রীিত: SD 

 �� িভি�ক উ�র প� 

রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  

  

 

 

 

 

পাঠ�ম অনুসাের 

�েয়াজন িভি�ক 

আেলাচনা 
প�ম  

প� 

মানসী: SD  

�পসী বাংলা: SCD 

িবসজ� ন:AD 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

 মানসী: SD  

�পসী বাংলা: SCD 

িবসজ� ন:AD 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

 মানসী: SD  

�পসী বাংলা: SCD 

িবসজ� ন:AD 

 �� িভি�ক উ�র প� 

রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  

 

 

 

 

 

 

 

ষ�  

প� 

�দনাপাওনা: SCD 

রবীে�া�র �ছাটগ�: SD & AD 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা  

১০  �দনাপাওনা: SCD 

রবীে�া�র �ছাটগ�: SD & AD 

 িনিবড় পাঠ 

  �� িভি�ক আেলাচনা 

 �দনাপাওনা: SCD 

রবীে�া�র �ছাটগ�: SD & AD 

 �� িভি�ক উ�র প� 

রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  

  

 

 

 

 

পাঠ�ম অনুসাের 

�েয়াজন িভি�ক 

আেলাচনা 

 

 

সাধারণ 

বাংলা 

তৃতীয়  বষ� 

 

 

স�ম 

প� 

পিরভাষা: SCD 

সািহত� িবষয়ক �ব�: SCD 

সা�াৎকার ও িরেপাট� াজ: AD 

িব�াপেনর খসড়া: AD 

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা 

 �ফ সংেশাধন: SCD 

িলপ��র: AD 

ভাষাত�: SD 

ইংেরজী �থেক বাংলায় অনুবাদ: AD 

 িনিবড় পাঠ 

  �� িভি�ক আেলাচনা 

  

 �� িভি�ক উ�র প� 

রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  
 

 

 



বাংলা িবভাগ : িদনহাটা কেলজ  
পাঠ িবন�াস ও িশ�ণ পিরেলখ 

অবিশ�ক বাংলা পাঠ�ম  
অধ�াপক/অধ�ািপকার নাম – অিমতাভ দ� (AD)            �িচি�তা �দবনাথ (SD)             সুভাষ চ� দাস (SCD) 

  জুলাই �থেক �সে��র 

(�থম �াস �ট� পব� ) 

�াস 

সংখ�া 

�সে��র �থেক িডেস�র 

(ি�তীয়  �াস �ট� পব� ) 

�াস 

সংখ�া 

িডেস�র �থেক জানুয়ারী 

(অ�ানুয়াল �ট� পব�) 

�াস 

সংখ�া 

জানুয়ারী �থেক মাচ�  

(��শাল �াস পব�) 
 

 

আবিশ�ক 

বাংলা  
 

 

 

 

িব.এ. 

িব.এসিস. 

িব.কম. 

শ�: SCD 

অভাগীর �গ�: SD 

�ব�ািনক বুি�: SCD 

িনিম�িত: SD   

 িনিবড় পাঠ 

 �� িভি�ক আেলাচনা  

৬ 

৬ 

৬ 

৬ 

 

 

 

�ঘাষণা: SD 

ই�ত: SD 

বইপাড়া: SCD 

আমার �কিফয়ৎ: SCD 

 িনিবড় পাঠ 

  �� িভি�ক আেলাচনা 

৪ 

৪ 

৪ 

৪ 

 

িনিম�িত: SCD  

িনিম�িত: SD  

 �� িভি�ক উ�র প� 

রচনা  

 আেলাচনা চে�র ��িত  
 

২ 

২ 

 

 

 

 

পাঠ�ম অনুসাের 

�েয়াজন িভি�ক 

আেলাচনা 

 



 


