SYLLABUS
UNDER
CHOICE BASED CREDIT SYSTEM
BENGALI

GENERIC ELECTIVE COURSE IN BENGALI
COURSE NO-101
TOTAL Marks (80+20):100
TOTAL CREDITS: 06
TOTAL CLASSES: 72
বাংলা সািহেতয্র ইিতহাস (�াচীন ও মধয্যুগ) ও ভাষা িব�ান স�েকর্
সাধারণ �ান লােভর জনয্ এই প�িট ��ত করা হেয়েছ।
ে�ণী

ন�র

১। বাংলা সািহেতয্র ইিতহাস(�াচীন ও মধয্যুগ)
৪৫
৫০
চযর্াপদ,�কৃ �কীতর্ ন,অনুবাদ সািহতয্(রামায়ণ,মহাভারত ও ভাগবত),
ৈব�ব পদাবলী (িবদয্াপিত,চ�ীদাস,�ানদাস ও েগািব� দাস),
ৈচতনয্জীবনী কাবয্,ম�লকাবয্(মনসাম�ল,চ�ীম�ল ও ধমর্ম�ল),
আরাকান রাজসভার সািহতয্ ও শা� পদাবলী।
২। বাংলা ভাষাত�২৭
৩০
সাধারণ ভাষািব�ান ও বাংলা ভাষা-ড° রােম�র শ’
৩৩,৩৪,৩৮,৪০,৪৫,৫৩(�িনপিরবতর্ ন,শ�াথর্ত� ও অথর্পিরবতর্ েনর ধারা, �াচীন ভারতীয়
আযর্ ও তার ভাষাতাি�ক ৈবিশ�য্,মধয্ ভারতীয় আযর্ভাষা:�রিবভাগ ও ৈবিশ�য্, নবয্ ভারতীয়
আযর্ভাষার সাধারণ ল�ণ বা ভাষাতাি�ক ৈবিশ�য্,বাংলা শ�ভা�ার)
সহায়ক ��:
১।বাংলা সািহেতয্র স�ূণর্ ইিতবৃত্ত- ড° অিসত কুমার বে�য্াপাধয্ায়
২।বাংলা সািহেতয্র রপেরখা(�থম খ�)�াচীন ও মধয্যুগ-েগাপাল হালদার
৩।বাংলা সািহেতয্র ইিতকথা(�থম পযর্ায়)-ভূ েদব েচৗধুরী
৪।বাংলা ভাষাতে�র ভূ িমকা-সুনীিতকুমার চে�াপাধয্ায়
৫।ভাষার ইিতবৃত্ত-� সুকুমার েসন
৬।বাংলা ভাষা পির�মা-�পেরশচ� মজুমদার

***

GENERIC ELECTIVE COURSE IN BENGALI
COURSE NO-201
TOTAL Marks (80+20): 100
TOTAL CREDITS: 06
TOTAL CLASSES: 72
ূ ন দত্ত ও জীবনান� দােশর কিবতা এবং অল�ার ও
বাংলা কাবয্ সািহেতয্ মধুসদ
ছ�
স�েকর্ অবিহত হওয়ার জনয্ এই প�িট ��ত করা হেয়েছ।

ে�ণী

ন�র

ূ ন দত্ত
১। চতু দর্ শপদী কিবতাবলী- মধুসদ
২৭

৩০

ব�ভাষা, ঈ�রচ� িবদয্াসাগর, কেপাতা� নদ, যেশর মি�র, আি�ন মাস, িবজয়া দশমী
২। রপসী বাংলা- জীবনান� দাশ
২৭

৩০

িনবর্ািচত কিবতা:
(ক)বাংলার মুখ আিম েদিখয়ািছ
(খ)আকােশ সাতিট তারা যখন উেঠেছ ফু েট
(গ)েযিদন সিরয়া যাব েতামােদর কাছ েথেক দূর কুয়াশায়
(ঘ)েয শািলখ মের যায় কুয়াশায়
(ঙ)স�য্া হয়- চারিদেক শা� নীরবতা
৩।(ক)অল�ার
৯

১০
(১)সং�া- অনু�াস,যমক,ে�ষ,উপমা,রপক,উৎে��া ,সমােসাি�,িবভাবনা,িবেরাধাভাস।
(২)অল�ার িনণর্য়
(খ)ছ�

৯

১০
(১)সং�া-অ�র,মা�া,লয়,পবর্,পবর্া�,যিত ও েছদ
(২)তান �ধান, �িন�ধান,�াসাঘাত �ধান ছে�র ৈবিশ�য্ এবং

ছে�ািলিপ ��িত করণ

সহায়ক ��:
১। মাইেকল মধুসূদন দত্ত- জীবন ও সািহতয্-সুেরশ চ� ৈম�
২।মাইেকল সমী�া-�েদব�সাদ ভ�াচাযর্
৩।চতু দর্ শপদী কিবতাবলী-েদব�সাদ ভ�াচাযর্
৪।মধুসূদেনর কিব-আত্মা ও কাবয্িশ�- ড° ে�� গ�
৫।মাইেকল মধুসূদন দেত্তর জীবনচিরত-েযাগী�নাথ বসু �ণীত অধয্াপক
সুখময় মুেখাপাধয্ায় স�ািদত
৬।কিবতার কারকাযর্ ও জীবনান� দাশ-ম�ুভাষ িম�
৭।একিট ন�� আেস-অ�ুজ বসু
৮।এই সময় ও জীবনান�-স�াদনা শ� েঘাষ
৯। জীবনান�:জীবন আর সৃি�-সু�ত র� স�ািদত
১০। অল�ার চি�কা-�শয্ামাপদ চ�বত�
১১। ছ� মীমাংসা ও অল�ার সমী�া-� পেরশ চ� ভ�াচাযর্
১২।বাংলা ছে�র মূলসূ�-� অমূলয্ধন মুেখাপাধয্ায়
১৩।ছ� পির�মা-� �েবাধচ� েসন
***

GENERIC ELECTIVE COURSE IN BENGALI
COURSE NO-301
TOTAL Marks (80+20):100
TOTAL CREDITS: 06
TOTAL CLASSES: 72
রবী�নােথর নাটক এবং মািণক বে�য্াপাধয্ায় ও তারাশ�র বে�য্াপাধয্ােয়র উপনয্াস
স�েকর্ অবিহত হওযার জনয্ এই প�িট ��ত করা হেয়েছ।

ে�ণী

ন�র

১।ডাকঘর- রবী�নাথ ঠাকুর
২৭

৩০

২।পুতুল নােচর ইিতকথা- মািণক বে�য্াপাধয্ায়
২২

২৫

৩।হাঁসুিল বাঁেকর উপকথা- তারাশ�র বে�য্াপাধয্ায়
২৩

২৫

সহায়ক ��:
১।বাংলা নাটয্সািহেতয্র ইিতহাস- ড° আশেতাষ ভ�াচাযর্
২।রবী�নাটয্ �বাহ-�মথনাথ িবশী
৩।রবী�নাটয্ পির�মা-উেপ�নাথ ভ�াচাযর্
৪।রবী�নােথর ত� নাটক-� কনক বে�য্াপাধয্ায়
৫।ব�সািহেতয্ উপনয্ােসর ধারা- �কুমার বে�য্াপাধয্ায়
৬।বাংলা উপনয্ােসর কালা�র- সেরাজ বে�য্াপাধয্ায়
৭।বাংলা সািহেতয্র ইিতহাস(আধুিনক যুগ)- ড° অিসত কুমার বে�য্াপাধয্ায়
৮।মািণক বে�য্াপাধয্ােয়র সমাজ িজ�াসা-ড° িনতাই বসু
৯।তারাশ�েরর িশি�মানস-ড° িনতাই বসু

***

GENERIC ELECTIVE COURSE IN BENGALI
COURSE NO-401
TOTAL Marks (80+20):100
TOTAL CREDITS: 06
TOTAL CLASSES: 72
নাটক,েছাটগ� ও বাংলা সািহেতয্র ইিতহাস (আধুিনক যুগ) স�েকর্
সাধারণ �ান লােভর জনয্ এই প�িট ��ত করা হেয়েছ।
ে�ণী

ন�র

১। একা� স�য়ন-সাধনকুমার ভ�াচাযর্ ও অিজতকুমার েঘাষ স�ািদত
২০
িনবর্ািচত নাটক:
(ক) েদবী- তু লসী লািহড়ী
(খ) রাজধানীর রা�া- শচীন েসনগ�
(গ) উজান যা�া- িবধায়ক ভ�াচাযর্
(ঘ) রাজপুরী- ম�থ রায়
২।একুশিট বাংলা গ�- অরণকুমার মুেখাপাধয্ায়
১৮
২০
িনবর্ািচত গ�:
(ক)সােরঙ- অিচ�য্কুমার েসনগ�
(খ) গাছ- েজয্ািতির� ন�ী
(গ) েভাটার সািব�ীবালা- বনফু ল
(ঘ) ধস- সতীনাথ ভাদুড়ী
৩।বাংলা সািহেতয্র ইিতহাস-আধুিনক যুগ(�াধীনতা পূবব
র্ ত�কাল পযর্�)
৩৬

৪০

(ক)কাবয্- িবহারীলাল চ�বত�,রবী�নাথ ঠাকুর,যতী�নাথ েসনগ�,
েমািহতলাল মজুমদার, নজরল ইসলাম,কািমনী রায়,িগির�েমািহনী দাসী,
মানকুমারী বসু,িবশ শতেকর কিবতার নতু ন ধারায় বু�েদব বসু,সুধী�নাথ দত্ত,
িব�ু েদ,জীবনান� দােশর �াধীনতা পূবর্বত� কােল রিচত কাবয্��।

১৮

(খ) নাটক-মাইেকল মধুসূদন দত্ত,দীনব�ু িম�,িগিরশচ� েঘাষ,
ি�েজ�লাল রায়, রবী�নাথ ঠাকুর।
(গ)উপনয্াস ও েছাটগ� -বি�মচ� চে�াপাধয্ায়,রবী�নাথ ঠাকুর,শরত্চর� চে�াপাধয্ায়
,
িবভু িতভূ ষণ বে�য্াপাধয্ায়,তারাশ�র বে�য্াপাধয্ায়,মািণক বে�য্াপাধয্ায়।
(ঘ)�ব�-বি�মচ� চে�াপাধয্ায়,রবী�নাথ ঠাকুর,অবনী�নাথ ঠাকুর, রােম�সু�র ি�েবদী,
�মথ েচৗধুরী।
সহায়ক ��:
১।বাংলা নাটয্সািহেতয্র ইিতহাস-ড° আশেতাষ ভ�াচাযর্
২।বাংলা নাটেকর ইিতহাস-ড° অিজত কুমার েঘাষ
৩।বাংলা একা� নাটয্সং�হ-ড° অিজত কুমার েঘাষ
৪।একা� নাটক �েয়াগ ও িবচার-তপন েঘাষাল
৫।নাটম� নাটয্রপ- পিব� সরকার
৬।বাংলা নাটেক আধুিনকতা ও গণেচতনা-ড° দীপক চ�
৭। বাংলা নাটেকর িববতর্ ন-সুেরশ ৈম�
৮।বাংলা েছাটগ� রীিত,�করণ ও িনিবড় পাঠ-ড° ই�াণী চ�বত�
৯।বাংলা সািহেতয্র েছাটগ� ও গ�কার-ড° ভূ েদব েচৗধুরী
১০।বাংলা েছাটগ� পযর্ােলাচনা িবশ-শতক-�াবণী পাল স�ািদত
১১। বাংলা েছাটগে� �িতবাদী েচতনা-ড°

িবিজত েঘাষ

১২।কােলর পুত্তিলকা-বাংলা েছাটগে�র একশ িবশ বছর ১৮৯১-২০১০-অরণকুমার মুেখাপাধয্ায়
১৩। বাংলা সািহেতয্র স�ূণর্ ইিতবৃত্ত -ড° অিসত কুমার বে�য্াপাধয্ায়
১৪।বাংলা সািহেতয্র ইিতবৃত্ত (প�ম-দশম খ�)-ড° অিসত কুমার বে�য্াপাধয্ায়
১৫।আধুিনক বাংলা সািহেতয্র ইিতহাস- ে�� গ�
***

MAJOR COURSE IN BENGALI
COURSE NO-101

TOTAL Marks(80+20)
TOTAL CREDITS: 6
TOTAL CLASSES: 72
বাংলা সািহেতয্র ইিতহাস(�াচীন ও মধয্যুগ-১) স�েকর্ ধারণা সৃি�র জনয্ এই প� ��ত করা হল।
ে�ণী

ন�র

Unit I-চযর্াপদ ও �কৃ �কীতর্ ন
২০
Unit II-অনুবাদ সািহতয্ (রামায়ণ,মহাভারত,ভাগবত)
২০
Unit III-ৈব�ব সািহতয্
২০
(ক) ৈচতনয্ জীবনী কাবয্
(খ) ৈব�ব পদাবলী-(িবদয্াপিত,চ�ীদাস,�ানদাস ও েগািব� দাস)
Unit IV-ম�লকাবয্(মনসাম�ল,চ�ীম�ল, ধমর্ম�ল ও অ�দাম�ল)
২০
সহায়ক ��:
১।

BENGALI HONOURS
COURSE NO-102
TOTAL Marks(80+20)
TOTAL CREDITS: 6
TOTAL CLASSES: 72

বাংলা সািহেতয্র ইিতহাস (�াচীন ও মধয্যুগ-২ ও আধুিনক যুগ-১-ঊিনশ শতক) স�েকর্
ধারণা সৃি�র জনয্ এই প� ��ত করা হল।
ে�ণী

ন�র

Unit I-কািলকাম�ল বা িবদয্াসু�র, িশবায়ন ও শা�পদাবলী
Unit II-নাথ সািহতয্ ও আরকান রাজসভার সািহতয্,ময়মনিসংহ গীিতকা,কিবগান
Unit III-বাংলা গেদয্র উ�ব ও িবকাশ (েফাটর্ উইিলয়াম কেলজ,রাজা রামেমাহন রায়, িবদয্াসাগর,
অ�য়কুমার দত্ত,কালী�স� িসংহ, সামিয়ক পে�র ইিতহাস-১৮১৮-১৮৭২)
Unit IV-মহাকাবয্ ও গীিতকিবতার ইিতহাস(মধুসূদন,র�লাল,েহমচ�,নবীনচ�,িবহারীলাল
চ�বত�,অ�য়কুমার বড়াল,ি�েজ�নাথ ঠাকুর,কািমনী রায়,িগির�েমািহনী দাসী,
মানকুমারী বসু)।

BENGALI HONOURS
COURSE NO-201

TOTAL Marks(80+20)
TOTAL CREDITS: 6
TOTAL CLASSES: 72

বাংলা সািহেতয্র ইিতহাস (আধুিনক যুগ-২)স�েকর্ ধারণা সৃি�র জনয্ এই প� ��ত করা হল।
ে�ণী

ন�র

Unit I-উপনয্াস ও েছাটগ� সািহেতয্র ইিতহাস
(বি�মচ�,রেমশচ�,�ণর্কুমারী,শরত্চ �
,তারাশ�রমািনক - িবভূ িতভূ ষণ বে�য্াপাধয্ায়,
�ভাতকুমার,পরশরাম, জগদীশ গ� ও কে�াল েগা�ী)
Unit II-বাংলা নাটেকর ইিতহাস
(মধুসূদন,দীনব�ু ,িগরীশ েঘাষ,ি�েজ�লাল রায়,ি�েরাদ�সাদ িবদয্ািবেনাদ
ও গণনাটয্ আে�ালন)
Unit III-রবী�নাথ
(কাবয্,নাটক,উপনয্াস,েছাটগ� ও �ব� সািহেতয্র ইিতহাস)
Unit IV-আধুিনক বাংলা কিবতা
(রবী� সমসামিয়ক ও রবী� পরবত� ১৯৫০ পযর্�)
সেতয্�নাথ দত্ত,যতী�নাথ েসনগ�,েমািহতলাল,নজরল,
বু�েদব,িব�ু েদ,সুধী�নাথ,অিময় চ�বত� ও জীবনান�

BENGALI HONOURS
COURSE NO-202
TOTAL Marks(80+20)
TOTAL CREDITS: 6
TOTAL CLASSES: 72

বাংলা সািহতয্ ও বাংলা ভাষাতে�র ইিতহাসএবং ছ�,অল�ার স�েকর্
ধারণা সৃি�র জনয্ এই প� ��ত করা হল।
ে�ণী

ন�র

Unit I-বি�ম,�ামী িবেবকান�,�মথ েচৗধুরী,রােম� সু�র ি�েবদী,
অবনী�নাথ ঠাকুর,বেল�নাথ ঠাকুর
Unit II-বাংলাভাষার উত্পিত্ত ও িবকােশর ইিতহাস,�াচীন বাংলা,মধয্ বাংলা ও
আধুিনক বাংলার ৈবিশ�য্,বাংলা উপভাষা
Unit III-বাংলা �িন পিরবতর্ েনর ইিতহাস, শ�াথর্ পিরবতর্ েনর ইিতহাস,কারক ও িবভি�
বাংলা বচন
Unit IV-(ক) অল�ােরর সং�া ও অল�ার িনণর্য়১০
অনু�াস,যমক,ে�ষ,উপমা,রপক,উ ে��া ,সমােসাি�,িবভাবনা,িবেরাধাভাস
(খ) ছ�- তান �ধান, �িন�ধান,�াসাঘাত �ধান
ছে�র ৈবিশ�য্ এবং ছে�ািলিপ িবচার

ৎ

