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নিৰ্বাচি-আধানিত ক্ৰেনিট পদ্ধনত 

স্নাতক পৰ্বায়ি অসমীয়া পাঠ্যেম 

নিব্ৰুগড় নৰ্শ্বনৰ্দ্যালয় 

 

৩-৪-২০১৭ তানিখে অিুনিত অসমীয়া অধযয়ি পনিষদ্আৰু ..................... তানিখে শৈনিক 
পনিষদ্ি দ্বািা অিুখমানদ্ত স্নাতক পৰ্বায়ি নিৰ্বাচি আধানিত ক্ৰেনিট পদ্ধনতি অসমীয়া পাঠ্যেম। 

স্নাতক পৰ্বায়ি অসমীয়া পাঠ্যেম মুঠ্ ৬টা ষান্মানষক তথা ৩ৰ্ছিত সম্পন্ন হ’ৰ্। 

অসমীয়া উচ্চমািি পাঠ্যেম গ্ৰহণকািীসকখল ১৪েি মূল নৰ্ষয়ি লগত জনড়ত, ১েি 
ক্ৰৰ্াগযতাৰ্ধবিকািী, ২েি ক্ৰকৌৈলৰ্ধবিকািী ৰ্াধযতামূলককাকতপন়িৰ্ লানগৰ্। ইয়াি অনতনিক্ত মূল নৰ্ষয়ি 
লগত জনড়ত ৪েি আৰু আন্তনৰ্বদ্যাৱতবী ৪েিকাকত নিৰ্বাচি কনি পন়িৰ্ লানগৰ্। 

এটা নৰ্ষয় ৰূখপ স্নাতক সাধািণ পাঠ্যেমি অসমীয়াত আধুনিক ভািতীয় ভাষাি ৰূপত ২েি, মূল 
নৰ্ষয়ি লগত জনড়ত ৪েি আৰু ক্ৰৰ্াগযতাৰ্ধবিকািী ১েি ৰ্াধযতামূলক কাকত থানকৰ্। ইয়াি অনতনিক্ত 
ক্ৰকৌৈলৰ্ধবিকািী পাঠ্যেমি ২েি, মূল নৰ্ষয়ি লগত জনড়ত ২েি আৰু আন্তনৰ্বদ্যাৱতবী ২েি কাকত প্ৰদ্ত্ত 
কাকতসমূহি পিা নিৰ্বাচি কনি পন়িৰ্ লানগৰ্। 

 

স্নাতক উচ্চমািি পাঠ্যেমঃ 
অসমীয়া ভাষা-সানহতয-সংসৃ্কনতি ৰ্াধযতামূলক পাঠ্যেম 

েমাংক পাঠ্যেম সংেযা পাঠ্যেম ৈীষব ক্ৰেনিট 

১ C-1 অসমীয়া সানহতযি ৰু্িঞ্জী[History of Assamese 

Literature] 
৬ 

২ C-2 অসমীয়া সানহতযি ৰু্িঞ্জী[History of Assamese 

Literature] 
৬ 

৩ C-3 ভাষানৰ্জ্ঞািি পনিচয়[Introduction to 

Linguistics] 
৬ 

৪ C-4 সানহতযতত্ত্ব[Poetics] ৬ 
৫ C-5 সানহতয সমাখলাচিা[Literary Criticism] ৬ 
৬ C-6 অসমীয়া কনৰ্তাি চাখিনক[Selection from 

Assamese poetry] 
৬ 

৭ C-7 অসমি সংসৃ্কনত অধযয়ি[Studies on the Culture 

of Assam] 
৬ 

৮ C-8 তুলিামূলক সানহতয পদ্ধনত আৰু প্ৰখয়াগ[Theory 

and Practice of Comparative Literature] 
৬ 

৯ C-9 ভািতীয় আৰ্বভাষা আৰু অসমীয়া ভাষা[Indo-

Aryan Languages and Assamese] 
৬ 

১০ C-10 অসমীয়া গদ্যি চাখিনক (ক)[Selection from 

Assamese Prose] 
৬ 
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১১ C-11 অসমীয়া িাটক[Assamese Drama] ৬ 
১২ C-12 অসমীয়া ভাষাবৰ্জ্ঞানিক অধযয়ি[Studies on 

Assamese Linguistics] 
৬ 

১৩ C-13 অসমীয়া গদ্যি চাখিনক (ে)[Selection from 

Assamese Prose] 
৬ 

১৪ C-14 অসমি ভাষা আৰু নলনপ[Language and Script 

of Assam] 
৬ 

 

ক্ৰৰ্াগযতাৰ্ধবিকািী ৰ্াধযতামূলক পাঠ্যেম 
১ 

AECC 
ক্ৰৰ্াগাখৰ্াগমূলক অসমীয়া[Communicative 

Assamese]  
২ 

 

ক্ৰকৌৈলৰ্ধবিকািী ৰ্াধযতামূলক পাঠ্যেম 
১ 

SEC-1 
অিুৰ্াদ্ি পনিচয় আৰু প্ৰখয়াগ[Introduction to 

Translation and Practice] 
২ 

২ 
SEC-2 

গখৱষণা পত্ৰ ক্ৰলেি[Preparation of Research 

Papers] 
২ 

 

মূল নৰ্ষয়ি লগত জনড়ত নিৰ্বাচিমূলক পাঠ্যেম 
১ 

DSE-1 

অসমীয়া ৰ্যাকিণ, অনভধাি আৰু জতুৱা 
প্ৰখয়াগ[Assamese Grammar, Lexicon and 

Idiomatic Usages] 

৬ 

২ 
DSE-2 

ভািতীয় সানহতযি পনিচয়[Introduction to 

Indian Literature] 
৬ 

৩ 
DSE-3 

নৰ্শ্ব সানহতযি পনিচয়[ Introduction to World 

Literature]  
৬ 

৪ DSE-4 (A)/ 

DSE-4 (B) 

নৰ্খৈষ ক্ৰলেক[Special Author]/ 

প্ৰকল্প[Project] 
৬ 

 

আন্তনৰ্বদ্যাৱতবীনিৰ্বাচিমূলকপাঠ্যেম 

১ 
GE-1(A) / 

GE-1(B) 

ক্ৰলাক পনিখৱৈয কলা[Performing Arts/ 
অসমি সংসৃ্কনত আৰু সাংসৃ্কনতক পৰ্বটি[Culture 

of Assam and Cultural Tourism] 
৬ 

২ 
GE-2 

অসমীয়া সানহতযি নৈিণ পদ্ধনত[Teaching of 

Assamese Literature] 
৬ 

৩ 
GE-3 

অসমীয়া ভাষাি নৈিণ পদ্ধনত[Teaching of 

Assamese Language] 
৬ 

৪ 
GE-4 

সানহতযি সমাজতানত্ত্বক অধযয়ি[Sociology of 

Literature] 
৬ 
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ষান্মানষক অিুসনি পাঠ্যেম নৰ্ভাজি(উচ্চমাি) 

ষান্মানষক  পাঠ্যেম সংেযা  পাঠ্যেম ৈীষবক ক্ৰেনিট 

১ম ষান্মানষক 

C-1 অসমীয়া সানহতযি ৰু্িঞ্জী ৬ 
C-2 অসমীয়া সানহতযি ৰু্িঞ্জী ৬ 
AECC 

(English/ MIL 

Communicative/ 

Environmental 

Science) 

ক্ৰৰ্াগাখৰ্াগমূলক অসমীয়া 

২ 

GE-1(A)/ 

GE-1 (B) 

ক্ৰলাক পনিখৱৈয কলা/ 
অসমি সংসৃ্কনত আৰু সাংসৃ্কনতক পৰ্বটি 

৬ 

 

২য় ষান্মানষক 

C-3 ভাষানৰ্জ্ঞািি পনিচয় ৬ 
C-4 সানহতযতত্ত্ব ৬ 
AECC 

(English/ MIL 

Communicative/ 

Environmental 

Science) 

ক্ৰৰ্াগাখৰ্াগমূলক অসমীয়া 

২ 

GE-2 অসমীয়া সানহতযি নৈিণ পদ্ধনত ৬ 
 

৩য় ষান্মানষক  

C-5 সানহতয সমাখলাচিা ৬ 
C-6 অসমীয়া কনৰ্তাি চাখিনক ৬ 
C-7 অসমি সংসৃ্কনত অধযয়ি ৬ 
SEC-1 অিুৰ্াদ্ি পনিচয় আৰু প্ৰখয়াগ ২ 
GE-3 অসমীয়া ভাষাি নৈিণ পদ্ধনত ৬ 

 

৪থব ষান্মানষক 

C-8 তুলিামূলক সানহতয পদ্ধনত আৰু প্ৰখয়াগ ৬ 
C-9 ভািতীয় আৰ্বভাষা আৰু অসমীয়া ভাষা ৬ 
C-10 অসমীয়া গদ্যি চাখিনক (ক) ৬ 
GE-4 সানহতযি সমাজতানত্ত্বক অধযয়ি ৬ 
SEC-2 গখৱষণা পত্ৰ ক্ৰলেি ২ 

 

৫ম ষান্মানষক 

C-11 অসমীয়া িাটক ৬ 
C-12 অসমীয়া ভাষাবৰ্জ্ঞানিক অধযয়ি ৬ 

DSE-1 
অসমীয়া ৰ্যাকিণ, অনভধাি আৰু জতুৱা 
প্ৰখয়াগ 

৬ 

DSE-2 ভািতীয় সানহতযি পনিচয় ৬ 
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৬ঠ্ ষান্মানষক 

C-13 অসমীয়া গদ্যি চাখিনক (ে) ৬ 
C-14 অসমি ভাষা আৰু নলনপ ৬ 
DSE-3 নৰ্শ্ব সানহতযি পনিচয় ৬ 
DSE-4 (A)/ 

DSE-4 (B) 
নৰ্খৈষ ক্ৰলেক/প্ৰকল্প  ৬ 

 

স্নাতক সাধািণ পাঠ্যেমঃ 

আধুনিক অসমীয়া ভাষাি ৰ্াধযতামূলক পাঠ্যেম 

েমাংক পাঠ্যেম েমাংক পাঠ্যেম ৈীষবক ক্ৰেনিট 

১ 
MIL-1 

অসমীয়া সানহতযি ৰু্িঞ্জী[History of Assamese 

Literature] 
৬ 

২ 
MIL-2 

অসমীয়া সানহতযি চাখিনক[Selection from 

Assamese Literature] 
৬ 

 

অসমীয়া ভাষা-সানহতয-সংসৃ্কনতি লগত জনড়ত ৰ্াধযতামূলক পাঠ্যেম 

১ DSC-1(A) 
অসমি ভাষা আৰু নলনপ[Language and Script 

of Assam] 
৬ 

২ DSC-1(B) অসমীয়া গদ্যসানহতয[Assamese Prose] ৬ 

৩ DSC-1(C) 
অসমীয়াকনৰ্তা আৰু িাটক[Assamese Poetry 

and Drama] 
৬ 

৪ DSC-1(D) 
অসমি ভাষা আৰু সংসৃ্কনত[language and 

Culture of Assam] 
৬ 

 

 

ক্ৰৰ্াগযতাৰ্ধবিকািী ৰ্াধযতামূলক পাঠ্যেম 
১ 

AECC 
ক্ৰৰ্াগাখৰ্াগমূলক অসমীয়া[Communicative 

Assamese] 
২ 

 

 

মূল নৰ্ষয়ি লগত জনড়ত নিৰ্বাচিমূলক পাঠ্যেম  
১ 

DSE-1(A) 

অসমীয়া ৰ্যাকিণ, অনভধাি আৰু জতুৱা 
প্ৰখয়াগ[Assamese Grammar, Lexicon and 

Idiomatic Usages] 

৬ 

২ DSE-1(B) 

ভািতীয় সানহতযি পনিচয়[Introduction to 

Indian Literature]/ 
নৰ্শ্ব সানহতযি পনিচয়[Introduction to World 

Literature] 

৬ 
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আন্তনৰ্বদ্যাৱতবীনিৰ্বাচিমূলকপাঠ্যেম  

১ 
GE-1(A) / 

GE-1(B) 

অসমীয়া সানহতযি নৈিণ পদ্ধনত [Teaching of 

Assamese Literature]/ 
অসমীয়া ভাষাি নৈিণ পদ্ধনত[Teaching of 

Assamese Language] 

৬ 

২ 
GE-2(A)/ 

GE-2(B) 

ক্ৰলাক পনিখৱৈয কলা[Performing Arts]/ 
অসমি সংসৃ্কনত আৰু সাংসৃ্কনতক পৰ্বটি[Culture 

of Assam and Cultural Tourism] 
৬ 

 

নিৰ্বাচিমূলক ক্ৰকৌৈলৰ্ধবিকািী পাঠ্যেম  

১ SEC-1(A) / 

SEC-1(B) 

অসমীয়া ভাষাত ৰ্যৱহানিক ক্ৰলেি 
কলা[Pragmatics of Assamese Writing]/ 
অিুৰ্াদ্ি পনিচয় আৰু প্ৰখয়াগ[Introduction to 

Translation and Practice] 

 

২ 

২ SEC-2(A) / 

SEC-2(B) 

গণসংখৰ্াগ আৰু অসমীয়া ভাষাত 
সাংৰ্ানদ্কতা[Mass Communication and 

Journalism in Assamese]/ 
কনম্পউটািত অসমীয়া ভাষাি প্ৰখয়াগ[ 

Application of Assamese in Computer] 

২ 

 

 

ষান্মানষক অিুসনি পাঠ্যেম নৰ্ভাজি (সাধািণ পাঠ্যেম) 

ষান্মানষক  পাঠ্যেম সংেযা  পাঠ্যেম ৈীষবক ক্ৰেনিট 

১ম ষান্মানষক 

MIL-1 অসমীয়া সানহতযি চাখিনক ৬ 
DSC-1(A) অসমি ভাষা আৰু নলনপ ৬ 
AECC 

(English/ MIL 

Communicative/ 

Environmental 

Science) 

ক্ৰৰ্াগাখৰ্াগমূলক অসমীয়া 
(MIL Communicative) 

২ 

 

২য় ষান্মানষক 

MIL-1 অসমীয়া সানহতযি চাখিনক ৬ 
DSC-1(B) অসমীয়া গদ্যসানহতয ৬ 
AECC 

(English/ MIL 

Communicative/ 

Environmental 

Science) 

ক্ৰৰ্াগাখৰ্াগমূলক অসমীয়া 
(MIL Communicative) 

২ 
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৩য় ষান্মানষক  

MIL-2 অসমীয়া সানহতযি চাখিনক ৬ 
DSC-1(C) অসমীয়াকনৰ্তা আৰু িাটক ৬ 
SEC-1(A) অসমীয়া ভাষাত ৰ্যৱহানিক ক্ৰলেি কলা ২ 

 

৪থব ষান্মানষক 

MIL-2 অসমীয়া সানহতযি চাখিনক ৬ 
DSC-1(D) অসমি ভাষা আৰু সংসৃ্কনত ৬ 
SEC-1(B) অিুৰ্াদ্ি পনিচয় আৰু প্ৰখয়াগ ২ 

 

৫ম ষান্মানষক 

SEC-2(A) 
গণসংখৰ্াগ আৰু অসমীয়া ভাষাত 
সাংৰ্ানদ্কতা 

২ 

DSE-1(A) 
অসমীয়া ৰ্যাকিণ, অনভধাি আৰু জতুৱা 
প্ৰখয়াগ 

৬ 

GE-1(A) / 

GE-1(B) 
অসমীয়া সানহতযি নৈিণ পদ্ধনত / 
অসমীয়া ভাষাি নৈিণ পদ্ধনত 

৬ 

 

৬িষান্মানষক 

SEC-2(B) কনম্পউটািত অসমীয়া ভাষাি প্ৰখয়াগ ২ 

DSE-1(B) 
ভািতীয় সানহতযি পনিচয়/ 
নৰ্শ্ব সানহতযি পনিচয় 

৬ 

GE-2(A)/ 

GE-2(B) 

ক্ৰলাক পনিখৱৈয কলা/ 
অসমি সংসৃ্কনত আৰু সাংসৃ্কনতক পৰ্বটি 

৬ 

 


