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মবিউল : ১
PHDBNGC101: গসবর্ণা প্রকরণ ও িদ্ধবি [কক্রবিট-৪]
ক) গসবর্ণার সাংজ্ঞা, স্বরূি ও বববিষ্ট্য এবাং গসবর্ণার প্রকার কভদ্।
খ্) আদ্িস গসবর্সকর ক াগিয ও আদ্িস গসবর্ণার গুণাবলী।
গ) অনু সন্ধান ও রচনার িদ্ধবি সম্পসকস সাধারণ জ্ঞান।
ঘ) গসবর্ণার রীবি-িদ্ধবি : গ্রন্থাগার ও সাংগ্রহিালা-বভবিক গসবর্ণা, বযবহাবরক গসবর্ণা ও
কক্ষত্র সমীক্ষা, সম্পাদ্না কমস (প্রাচীন ও আধু বনক সাবহিয)
ঙ) সাংখ্যা, বর্স, িাবরখ্, বলখ্ন িদ্ধবি ও ববনযাসক্রম, উদ্ধৃবি বযবহার, িবরসেদ্, অনু সেদ্।
চ) উৎস –বনসদ্সি িদ্ধবি : প্রােবমক (Primary) এবাং কগৌণ (Secondary) উৎস, িাদ্টীকা,
উিরটীকা, প্রসঙ্গ বনসদ্সি ও মন্তবয এবাং এইসব ববর্সয়র প্রকরণ।
ছ) গ্রন্থিঞ্জী সাংকলন ও বনঘসন্ট প্রস্তুি, িবরবিষ্ট্।
জ) প্রুফ সাংসিাধন, কবিরাইট এর বনয়ম ইিযাবদ্ ববর্সয় সাধারণ জ্ঞান।
ঝ) গসবর্ণার সম্ভাবনার কক্ষত্র ও সম্ভবযিা।
ঞ) িূ বস গসবর্ণার সমীক্ষা।

মবিউল : ২
PHDBNGC102: সাবহিয সমাসলাচনার রীবি-িদ্ধবি [কক্রবিট-৪]
ক) সমাসলাচনার প্রধান প্রধান িদ্ধবি :
(i)

বণসনামূ লক িদ্ধবি

(ii)
(iii)

মনস্তাবিক িদ্ধবি
িুলনামূ লক িদ্ধবি

(iv)

আন্তববসদ্যক িদ্ধবি

(v)

ঐবিহাবসক িদ্ধবি

খ্) বনম্নবলবখ্ি ধারণাগুবলর িবরচয় :
(i) আধু বনকিা ও উির আধু বনকিা।
(ii) ঔিবনসববিকিাবাদ্ ও উির ঔিবনসববিকিাবাদ্।
(iii) সাবহসিযর স্টাইলিি।
(iv) সাংগঠ্নবাদ্।
(v) নারীবাদ্ী সমাসলাচনা।
(vi) িাঠ্ক প্রবিবক্রয়াবাদ্।
(vii) মাকসসবাদ্ী সাবহিয সমাসলাচনা।

মবিউল : ৩
PHDBNGC103: গসবর্ণা িসত্রর খ্সড়া রচনা [কক্রবিট-৪]
বলটাসরচার সাসভস, গসবর্ণা িসত্রর খ্সড়া রচনা ও উিস্থািন

১০ + ২০ + ১০

বুক বরবভউ

১০

মবিউল : ৪
PHDBNGC104: কবম্পউটার অযাবিসকিন [কক্রবিট-২]
Total Marks 50 [Theory 30 & Practical 20]
Unit I: COMPUTER SYSTEM ARCHITECTURE

Introduction to computer: Definition, Evolution. Generation, Basic computer, organization with block
diagram.
Hardware and Software : Definition of Hardware and Software, Types of Software, Introduction to
operating system, CPU-Control Unit, ALU
Memory Module: Primary and Secondary memory, measuring unit of memory BIT, BYTE, KB, MB,
GB, TB
Input/ Output Devices: Keyboard, Mouse, Scanner, Monitor and Printer
Unit II: INTERNET IN RESEARCH
Definition of Internet, use of internet in research work, concept of email, Web server, Webpage, Web
Browser, Handling search engines, WWW, URL, Modem
Unit III: PREPARING PRESENTATIONS
Research Papers: Using MS Word & Excel
Seminar Presentations: Power Point for all oral and paper presentations
Unit IV: BASIC CONCEPT ON DATA COMMUNICATION AND NETWORKING
Communication system with block diagram, communication types, communication media, LAN,
MAN, WAN , Network security
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