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BA (HONOURS) COURSE সম্পর্কে ধারণা 

BA (HONOURS) এর ছাত্রছাত্রীদের ম াট পা াঁচটট ম ার্ স পড়দে হদে। 

1. Honours Core Course (HCC)- 14 

2. Honours Generic Elective Course (HGE) 

3. Ability Enhancement Compulsory Course (AECC) 

4. Skill Enhancement Course (SEC) 

5. Discipline Specific Course (DSE) 

বেস্তাবরে ধারণা 

 HONOURS CORE COURSE (HCC)-  

মে বেষদে Honours বিদে ইচু্ছ  মর্ই বেষেটট Honours Core Course (HCC) বহর্াদে গ্ণণয হদে। 

এখাদি ম াট ১৪ টট ম ার্ স পড়দে হদে। (উোাঃ োাংলা অিার্ স বিদে চাইদল োাংলা বেষেটট Honours 

Core Course (HCC) হদে।) 

প্রথ  মর্ব স্টাদর পড়দে হদে অিার্ স ম ার ম াদর্ সর ২টট মপপার (CC-T-1, CC-T-2) 

বিেীে মর্ব স্টাদর পড়দে হদে অিার্ স ম ার ম াদর্ সর ২টট মপপার (CC-T-3, CC-T-4) 

েৃেীে মর্ব স্টাদর পড়দে হদে অিার্ স ম ার ম াদর্ সর ৩টট মপপার (CC-T-5, CC-T-6, CC-T-7) 

চেুথ স মর্ব স্টাদর পড়দে হদে অিার্ স ম ার ম াদর্ সর ৩টট মপপার CC-T-8, CC-T-9, CC-T-10) 

পণচ  মর্ব স্টাদর পড়দে হদে অিার্ স ম ার ম াদর্ সর ২টট মপপার (CC-T-11, CC-T-12) 

ষষ্ঠ মর্ব স্টাদর পড়দে হদে অিার্ স ম ার ম াদর্ সর ২টট মপপার (CC-T-13, CC-T-14) 

(প্রবেটট ম াদর্ সর পূণ স াি – 75, Theory-60, Internal-10, Attendance-5)  

 

 HONOURS GENERIC ELECTIVE COURSE (GE)-  

এদেদত্র ২টট বেষে পড়দে হদে। 

মে বেষদে অিার্ স বিদেদছ মর্ই বেষেটট ছাড়া অিয েুটট বেষে পছন্দ  রদে হদে।  

( দলজ মে  বিদিশি টি   দর মেদে োর  ধয মথদ  েুটট বেষে পছন্দ  রদে হদে।) 

প্রথ  মর্ব স্টাদর পড়দে হদে GE ম াদর্ সর ১টট মপপার (GE1-CC-1) প্রথম বিষর্ের ককাস ে ১ ও ককাস ে ২ 

বিেীে মর্ব স্টাদর পড়দে হদে GE ম াদর্ সর ১টট মপপার (GE1-CC-2) 
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েৃেীে মর্ব স্টাদর পড়দে হদে GE ম াদর্ সর ১টট মপপার (GE2-CC-1) বিতীে বিষর্ের ককাস ে ১ ও ককাস ে ২ 

চেুথ স মর্ব স্টাদর পড়দে হদে GE ম াদর্ সর ১টট মপপার (GE2-CC-2)  

(প্রবেটট ম াদর্ সর পূণ স াি – 75, Theory-60, Internal-10, Attendance-5)  

 

ABILITY ENHANCEMENT COMPULSORY COURSES (AECC) 

এদেদত্র ২টট বেষে পড়দে হদে। 

1. ENVS 

2. MODERN INDIAN LANGUAGE (MIL)- BENGALI / ENGLISH COMPOSITION 

প্রথ  মর্ব স্টাদর পড়দে হদে - ENVS 

বিেীে মর্ব স্টাদর পড়দে হদে - MIL 

(প্রবেটট ম াদর্ সর পূণ স াি – 50, Theory-40, Internal-5, Attendance-5) 

  

SKILL ENHANCEMENT COURSES (SEC) 

এদেদত্র অিার্ স এর বেষদের উপর েুটট ম ার্ স পড়দে হদে েৃেীে ও চেুথ স মর্ব স্টাদর। 

েৃেীে মর্ব স্টাদর পড়দে হদে SEC ম াদর্ সর ১টট মপপার (SEC-T-1) 

চেুথ স মর্ব স্টাদর পড়দে হদে SEC ম াদর্ সর ১টট মপপার (SEC-T-2) 

(প্রবেটট ম াদর্ সর পূণ স াি – 50, Theory-40, Internal-5, Attendance-5) 

 

DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE COURSES (DSE) 

এদেদত্র অিার্ স এর বেষদের উপর পচ  ও ষষ্ঠ মর্ব স্টাদর েুটট ম ার্ স পড়দে হদে।  

পণচ  মর্ব স্টাদর পড়দে হদে DSE ম াদর্ সর ২টট মপপার (DSE -T-1, DSE -T-2) 

ষষ্ঠ মর্ব স্টাদর পড়দে হদে DSE ম াদর্ সর ২টট মপপার (DSE -T-3, DSE -T-4) 

(প্রবেটট ম াদর্ সর পূণ স াি – 75, Theory-60, Internal-10, Attendance-5)  
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*** এ জি অিাদর্ সর ছাত্র/ছাত্রীদ  ৬টট মর্ব স্টাদর ম াট ২৬ টট ম ার্ স পড়দে হদে।  

Courses With Credits Total No. of Courses 

HCC (6 CREDITS)  14 COURSES 

DSE (6 CREDITS) 04 COURSES 

GE (6 CREDITS) 04 COURSES 

AECC (2 CREDITS) 02 COURSES 

SEC (2 CREDITS) 02 COURSES 

TOTAL 26 COURSES 

 

BA programme (general) COURSE সম্পর্কে ধারণা 

BA programme (general) এর মেদত্র ম াট ছেটট ম ার্ স পড়দে হদে। 

1. Core Course (CC) 

2. Language Core Course (LCC) 

3. Ability Enhancement Compulsory Course (AECC) 

4. Generic Elective Course (GE) 

5. Skill Enhancement Course (SEC) 

6. Discipline Specific Course (DSE) 

বেস্তাবরে ধারণা 

 CORE COURSE (HCC)-  

এদেদত্র ২টট বেষে মেদছ বিদে হদে এোং মর্ই বেষেেুটট Core Course (CC) বহর্াদে গ্ণণয হদে। 

( দলজ মে  বিদিশি টি   দর মেদে োর  ধয মথদ  েুটট বেষে পছন্দ  রদে হদে।) 

 উোাঃ েবে ম াি ছাত্র ছাত্রী োাংলা ও র্াংসৃ্কে মেদছ মিে মর্দেদত্র োাংলা ও র্াংসৃ্কে োর Core Course 

(CC) হদে। 

প্রথ  চারটট মর্ব স্টাদর প্রবেটট ম ার ম াদর্ সর ম াট চারটট  দর মপপার পড়দে হদে।  

প্রথ  মর্ব স্টার েুটট ম ার ম াদর্ সর ১টট  দর ম াট ২টট মপপার (CC-T-1 -োাংলা, CC-T-1-র্াংসৃ্কে) 

বিেীে মর্ব স্টার েুটট ম ার ম াদর্ সর ১টট  দর ম াট ২টট মপপার (CC-T-2 -োাংলা, CC-T-2-র্াংসৃ্কে) 
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েৃেীে মর্ব স্টার েুটট ম ার ম াদর্ সর ১টট  দর ম াট ২টট মপপার (CC-T-3-োাংলা, CC-T-3-র্াংসৃ্কে) 

চেুথ স মর্ব স্টার েুটট ম ার ম াদর্ সর ১টট  দর ম াট ২টট মপপার (CC-T-4 -োাংলা, CC-T-4-র্াংসৃ্কে) 

(প্রবেটট ম াদর্ সর পূণ স াি – 75, Theory-60, Internal-10, Attendance-5) 

 Language Core Course (LCC) 

Lcc র ম াট চারটট মপপার পড়দে হদে। 

প্রথ  মর্ব স্টাদর পড়দে হদে LCC-র এ টট মপপার (এদেদত্র LCC -English পড়দে হদে, L1-1) 

বিেীে মর্ব স্টাদর পড়দে হদে LCC-র এ টট মপপার (এদেদত্র LCC -Bengali পড়দে হদে, L2
-1) 

েৃেীে মর্ব স্টাদর পড়দে হদে LCC-র এ টট মপপার (এদেদত্র LCC- English পড়দে হদে, L1-2) 

চেুথ স মর্ব স্টাদর পড়দে হদে LCC-র এ টট মপপার (এদেদত্র LCC-Bengali পড়দে হদে, L2-2) 

(প্রবেটট ম াদর্ সর পূণ স াি – 75, Theory-60, Internal-10, Attendance-5) 

ABILITY ENHANCEMENT COMPULSORY COURSES (AECC) 

এদেদত্র ২টট বেষে পড়দে হদে। 

1. ENVS 

2. MODERN INDIAN LANGUAGE (MIL)- BENGALI / ENGLISH COMPOSITION 

প্রথ  মর্ব স্টাদর পড়দে হদে – MIL (BENGALI / ENGLISH COMPOSITION) 

বিেীে মর্ব স্টাদর পড়দে হদে –ENVS 

(প্রবেটট ম াদর্ সর পূণ স াি – 50, Theory-40, Internal-5, Attendance-5) 

SKILL ENHANCEMENT COURSES (SEC) 

এদেদত্র ম ার ম াদর্ সর মে েুটট বেষে পছন্দ  দরবছ োর  দধয মথদ  মে ম াি এ টট বেষে SEC 

বহর্াদে পছন্দ  রদে হদে ।  মর্ই বেষদের ম াট চারটট মপপার পড়দে হদে েৃেীে, চেুথ স, পচ , ও ষষ্ঠ 

মর্ব স্টাদর । 

েৃেীে মর্ব স্টাদর পড়দে হদে SEC ম াদর্ সর ১টট মপপার (SEC-T-1) 

চেুথ স মর্ব স্টাদর পড়দে হদে SEC ম াদর্ সর ১টট মপপার (SEC-T-2) 

পচ  মর্ব স্টাদর পড়দে হদে SEC ম াদর্ সর ১টট মপপার (SEC-T-3) 

ষষ্ঠ মর্ব স্টাদর পড়দে হদে SEC ম াদর্ সর ১টট মপপার (SEC-T-4) 

(প্রবেটট ম াদর্ সর পূণ স াি – 50, Theory-40, Internal-5, Attendance-5) 
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 GENERIC ELECTIVE COURSE (GE)-  

মে বেষে েুটট ম ার ম ার্ স বহর্াদে মেদছ মিওো হদেদছ মর্ই বেষেেুটট ছাড়া মেদ াি এ টট বেষে GE 

বহর্াদে পছন্দ  রদে হদে। মর্ই বেষদের ম াট েুটট মপপার পড়দে হদে, পচ , ও ষষ্ঠ মর্ব স্টাদর । 

 পচ  মর্ব স্টাদর পড়দে হদে GE ম াদর্ সর ১টট মপপার (GE-T-1)  

ষষ্ঠ মর্ব স্টাদর পড়দে হদে GE ম াদর্ সর ১টট মপপার (GE-T-2) 

 

  DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE COURSES (DSE) 

এদেদত্র ম ার ম াদর্ সর েুটট বেষে DSE বহর্াদে পড়দে হদে। প্রবেটট বেষদের ম াট েুটট  দর মপপার 

পড়দে হদে পচ  ও ষষ্ঠ মর্ব স্টাদর। 

পণচ  মর্ব স্টাদর পড়দে হদে DSE ম াদর্ সর ২টট মপপার 

(প্রথ  ম ার ম াদর্ সর এ টট মপপার ও বিেীে ম ার ম াদর্ সর এ টট মপপার) 

ষষ্ঠ মর্ব স্টাদর পড়দে হদে DSE ম াদর্ সর ২টট মপপার 

(প্রথ  ম ার ম াদর্ সর এ টট মপপার ও বিেীে ম ার ম াদর্ সর এ টট মপপার) 

(প্রবেটট ম াদর্ সর পূণ স াি – 75, Theory-60, Internal-10, Attendance-5)  

 

** ৬ টট মর্ব স্টাদর ম াট ২৪ টট মপপার পড়দে হদে। 

Courses With Credits Total No. of Courses 

CC 1, 2 (6 CREDITS)  08 COURSES 

LANGUAGE- 1,2 (6 CREDITS) 04 COURSES 

DSE (6 CREDITS) 04 COURSES 

GE (6 CREDITS) 02 COURSES 

AECC (2 CREDITS) 02 COURSES 

SEC (2 CREDITS) 04 COURSES 

TOTAL 24 COURSES 

 

** প্রথ  মর্ব স্টাদর ম াট ৪ টট মপপার পড়দে হদে। 
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