
1 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

2018 

SEMESTER & COURSEWISE 

CREDIT DISTRIBUTION IN 

B.A. 
(BENGALI GENERAL)  

 
Revised Final 

 
 
 



2 
 

 

 

 

 

UG-CBCS Syllabus -B.A. Bengali (General) 

 

SEMESTER & COURSEWISE CREDIT DISTRIBUTION IN B.A. (BENGALI GENERAL)  
SEMESTER-I 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

  Core (Language 

1) 

6 

BENG-G-CC-T-1 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (প্রাচীন ও মধ্েযুগ), ছন্দ, 
অলাংকার ও ববষ্ণব পদাবলী 

Core 6 

  Core 6 

BENG-G-AECC-T-1 বাাংলা AECC 2 

TOTAL 4 COURSES Total 20 

SEMESTER-II 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-LCC-T-1 শাক্ত পদাবলী, কাবে ও উপনোস Core (Language 

2) 

6 

BENG-G-CC-T-2 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (আধু্হনক যুগ) : গত্দের হবকাশ 
থেত্ক সামহিক পত্র ও ভাষাযত্ত্ব 

Core 6 

  Core 6 

BENG-G-AECC-T-1  AECC 2 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 20 

SEMESTER-III 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

  (Language 1) 6 

BENG-G-CC-T-3 জীবনী আত্মজীবনী ও ভ্রমণকাহিনী Core 6 

  Core 6 

BENG-G- SEC-T-1 সাহিযে পাঠদান ও প্রত্িাগববহচত্রে SEC 2 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 20 

SEMESTER-IV 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-LCC-T-2 কহবযা, নাটক ও থছাটগল্প Core (Language 

2) 

6 

BENG-G-CC-T-4 বাাংলা উপনোস, নাটক ও প্রবন্ধ Core 6 

  Core 6 

BENG-G- SEC-T-2 প্রহযত্বদন, হবজ্ঞাপন ও গত্বষণার রীহয-পদ্ধহয SEC 2 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 20 

SEMESTER-V 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G--DSE-T-1 সাহিযেযত্ত্ব ও সাহিযে সমাত্লাচনা DSE 6 

  DSE 6 
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BENG-G—GE-T-1 বাাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাটক GE 6 

BENG-G- SEC-T-3 থলাকগান SEC 2 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 20 

SEMESTER-VI 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G--DSE-T-2 বাাংলা রূপকো, হশশু হকত্শার ও থগাত্িন্দা সাহিযে  DSE 6 

  DSE 6 

BENG-G- GE -T-2 বাাংলা নাটক পাঠ GE 6 

BENG-G- SEC-T-4 আই.হপ.এ., প্রুফ ও প্রবন্ধ রচনা SEC 2 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 20 

TOTAL 24 COURSES TOTAL 120 

 

হবস্তাহরয পাঠক্রম 

UG-CBCS Syllabus -B.A. Bengali (General) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMESTER-I 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-CC-T-1 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (প্রাচীন ও মধ্েযুগ), ছন্দ, 
অলাংকার ও ববষ্ণব পদাবলী 

Core 6 

 
পবব-১ সাহিত্যের ইহযিাস: 
চযবাপদ, শ্রীক্ষ্ণকীযবন, বচযনেজীবনী (বচযনে ভাগবয, বচযনেচহরযাম্য), অনুবাদ সাহিযে (ক্হিবাসী রামািণ ও কাশীদাসী মিাভারয), 
মনসামঙ্গল (হবজিগুপ্ত ও নারািণ থদব), চণ্ডীমঙ্গল (মুকুন্দ চক্রবযবী), ধ্মবমঙ্গল (ঘনরাম চক্রবযবী), অন্নদামঙ্গল (কহব ভারযচন্দ্র) শাক্ত 
পদাবলী (রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত)  
পবব-২ ছন্দ ও অলাংকার: 
ছন্দ: বাাংলা ছত্ন্দর হত্রধ্ারা (স্বরব্ি, মাত্রাব্ি ও অক্ষরব্ি)--- সাংজ্ঞা ও উদািরণ।  ছত্ন্দাহলহপ প্রণিন। 
অলাংকার:সাংজ্ঞাসি উদািরণ—অনুপ্রাস, যমক, থেষ, বত্ক্রাহক্ত, উপমা, উৎত্প্রক্ষা। 
পবব-৩   ববষ্ণব পদাবলী : কলোণী হবশ্বহবদোলি কয্বক প্রকাহশয ‘ববষ্ণব পদ সাংকলন’ গ্রত্ের হনববাহচয পদ (কহবপ্রহযভা, পদ ও পযবাি 
হবত্েষণ) 
নীরদ নিত্ন নীর ঘন হসঞ্চত্ন       - থগাহবন্দদাস 
আমার শপহে লাত্গ                - বলরাম দাস 
রাধ্ার হক বিল অন্তত্র বেো        - চণ্ডীদাস 
কন্টক গাহি কমলসম পদযল      - থগাহবন্দদাস 
আজু রজনী িাম ভাত্গ থপািািলুুঁ    - হবদোপহয 
এ সহি িামাহর দুত্ির নাহি ওর     - হবদোপহয 
মাধ্ব বিয হমনহয কহর থযাি      - হবদোপহয 
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সিািক গ্রোবলী : 
১) ববষ্ণব পদ সাংকলন                        - কলোণী হবশ্বহবদোলি কয্বক প্রকাহশয 
১) ছন্দ পহরক্রমা                              – প্রত্বাধ্চন্দ্র থসন 
২) ছত্ন্দর মূলসূত্র                              - অমূলেধ্ন মুত্িাপাধ্োি 
৩) অলাংকারচহন্দ্রকা                            - শোমাপদ চক্রবযবী 
৪) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহযিাস (১ম-৫ম িণ্ড)     – সুকুমার থসন 
৫) বাাংলা সাহিত্যের সাংহক্ষপ্ত ইহযব্ি            -  অহসযকুমার বত্ন্দোপাধ্োি 
৬) সাহিত্যের রূপরীহয ও অনোনে প্রসঙ্গ         - কুন্তল চত্টাপাধ্োি 
৭) সাহিযে ও সমাত্লাচনার রূপ-রীহয           - উজ্জ্বলকুমার মজুমদার  
৮) বাাংলা মঙ্গলকাত্বের ইহযিাস                 - ড. আশুত্যাষ ভটাচাযব 
৯) ববষ্ণব রসপ্রকাশ                           - কু্ষহদরাম দাস 

 

UG-CBCS Syllabus -B.A. Bengali (General) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEMESTER-I 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-AECC-T-1 Bengali AECC 2 

 
পবব- ১  
থবাধ্ পরীক্ষণ (কলোণী হবশ্বহবদোলি থেত্ক প্রকাহশয ‘আবহশেক বাাংলা পাঠ সাংকলন’ থেত্ক হনববাহচয ২হট প্রবন্ধ) 
হশক্ষার থিরত্ফর       - রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
বাাংলা আর ইাংত্রজী    - অন্নদাশঙ্কর রাি  
পবব- ২ 
ক) পত্ররচনা   (আত্বদনপত্র) 
ি) প্রহযত্বদন  (সাংবাদপত্ত্র প্রকাত্শর উপত্যাগী কত্র থকানও ঘটনার প্রহযত্বদন রচনা)  
গ) পহরভাষা   (কলোণী হবশ্বহবদোলি থেত্ক প্রকাহশয সাংকলত্ন ২০০হট পহরভাষা সাংকহলয আত্ছ। এগুহলই পাঠে।) 
পবব- ৩ 
থছাটগল্প : (কলোণী হবশ্বহবদোলিি থেত্ক প্রকাহশয আবহশেক বাাংলা পাঠ সাংকলন থেত্ক হনববাহচয ২হট গল্প) 
থিাকাবাবুর প্রযোবযবন      - রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
কালাপািাি                - যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োি 
কহবযা : (কলোণী হবশ্বহবদোলি থেত্ক প্রকাহশয আবহশেক বাাংলা পাঠ সাংকলন থেত্ক হনববাহচয ২হট কহবযা)   
হনর্বত্রর স্বপ্নভঙ্গ        - রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
হশকল পরার গান       - কাজী নজরুল ইসলাম 
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UG-CBCS Syllabus -B.A. Bengali (General) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMESTER-II 

Course Code Course Title Course Nature Credit 
BENG-G-LCC-T-1 শাক্ত পদাবলী, কাবে ও উপনোস Core (Language 2) 6 

 
পবব-১   শাক্ত পদাবলী :  কলোণী হবশ্বহবদোলি কয্বক প্রকাহশয ‘শাক্ত পদ সাংকলন’ থেত্ক হনববাহচয পদ 
১) হগহর, এবার আমার উমা এত্ল         : রামপ্রসাদ থসন 
২) আহম হক থিহরলাম হনহশ-স্বপত্ন        : কমলাকান্ত ভটাচাযব 
৩)        ওত্র নবমী হনহশ                     : কমলাকান্ত ভটাচাযব   
৪) থযত্িা না রজনী, আহজ লত্ি যারাদত্ল  : মাইত্কল মধু্সূদন দি 
৫) শুকনা যরু মুঞ্জত্র না                 : কমলাকান্ত ভটাচাযব  
৬)  মা আমাি ঘুরাহব কয                 : রামপ্রসাদ থসন 
পবব-২ কাবে 
থমঘনাদবধ্ কাবে (প্রেম ও ষষ্ঠ সগব)- মধু্সুদন দি  
পবব-৩  উপনোস 
পদ্মানদীর মাহর্      -- মাহনক বত্ন্দোপাধ্োি  
 
সিািক গ্রোবলী :  
১) শাক্ত পদ সাংকলন                           - কলোণী হবশ্বহবদোলি কয্বক প্রকাহশয  
২) ভারত্যর শহক্ত সাধ্না ও শাক্ত সাহিযে        - ড. শহশভূষণ দাশগুপ্ত 
৩) শাক্ত পদাবলী ও শহক্ত সাধ্না                - জাহ্নবীকুমার চক্রবযবী 
৫) শাক্ত পদাবলী                               - হত্রপুরাশঙ্কর থসনশাস্ত্রী  
৬) মধু্সূদত্নর কহব আত্মা ও কাবে হশল্প          – থক্ষত্র গুপ্ত  
৭) মধু্সূদত্নর কাবেব্ি                          - জীত্বন্দ্র হসাংিরাি  
৮) কহব শ্রীমধু্সূদন                              – থমাহিযলাল মজুমদার  
৯) আধু্হনকযা ও বাাংলা উপনোস                 – অশ্রুকুমার হশকদার   
১০) বাাংলা উপনোত্সর কালান্তর                   - সত্রাজ বত্ন্দোপাধ্োি  
১১) বঙ্গসাহিত্যে উপনোত্সর ধ্ারা                  - শ্রীকুমার বত্ন্দোপাধ্োি 
১২) দুই হবশ্বযুত্দ্ধর মধ্েকালীন বাাংলা কোসাহিযে  - থগাহপকানাে রািত্চৌধু্রী 

 

UG-CBCS Syllabus -B.A. Bengali (General) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMESTER-II 

 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-CC-T-2 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (আধু্হনক যুগ) : গত্দের হবকাশ 
থেত্ক সামহিক পত্র ও ভাষাযত্ত্ব 

Core 6 
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পবব- ১ গদে ও প্রবন্ধও কাবে-কহবযা: 
গদে ও প্রবন্ধ : থফাটব উইহলিম কত্লজ, রাজা রামত্মািন রাি, ঈশ্বরচন্দ্র হবদোসাগর,বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োি, মীর থমাশার্ রফ থিাত্সন, 
রবীন্দ্রনাে ঠাকুর ও প্রমে থচৌধু্রী। 
কাবে-কহবযা : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধু্সূদন দি, হবিারীলাল চক্রবিবী, রবীন্দ্রনাে ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাে দি, নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশ।  
পবব- ২  উপনোস-থছাটগল্প, সামহিক পত্র ও নাটক 
উপনোস ও থছাটগল্প :  বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োি (উপনোস), রবীন্দ্রনাে ঠাকুর (উপনোস ও থছাটগল্প), শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োি (উপনোস), 
হবভূহযভূষণ বত্ন্দোপাধ্োি (উপনোস), যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োি (উপনোস) ও মাহনক বত্ন্দোপাধ্োি (উপনোস ও থছাটগল্প) । 
সামহিক পত্র :  হদগ্ দশবন, সমাচারদপবণ, সাংবাদ প্রভাকর, যত্ত্বত্বাহধ্নী, বঙ্গদশবন ও সবুজ পত্র।  
নাটক : মধু্সূদন দি, দীনবনু্ধ হমত্র, হগহরশচন্দ্র থঘাষ, হিত্জন্দ্রলাল রাি, রবীন্দ্রনাে ঠাকুর ও  মন্মে রাি। 
পবব- ৩  ভাষাযত্ত্ব 
ভাষাযত্ত্ব : বাাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমহবকাশ (প্রাচীন বাাংলা, মধ্ে বাাংলা, আধু্হনক বাাংলা, সাম্প্রহযক বাাংলা), সাধু্ ও চহলয বাাংলা, বাাংলা 
শব্দভাণ্ডার, বাাংলা উপভাষা (সাংজ্ঞা, প্রকার ও আঞ্চহলক সীমানা), শব্দােব পহরবযবত্নর কারণ ও ধ্ারা, ধ্বহন পহরবযবত্নর ধ্ারা (অহপহনহিহয, 
অহভশ্রুহয, বণবহবপযবি, সমীভবন, ধ্বহনত্লাপ, স্বরভহক্ত, ধ্বহনর আগমন, নাহসকেীভবন, স্বরসঙ্গহয), রূপযত্ত্ব (বচন, পুরুষ ও কারক) 
 
বাাংলাসাহিত্যের ইহযিাত্সর সিািক গ্রোবলী :  
১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহযিাস (১ম-৫ম িণ্ড)         –  সুকুমার থসন 
২. বাাংলা সাহিত্যের সাংহক্ষপ্ত ইহযব্ি                -  অহসযকুমার বত্ন্দোপাধ্োি  
৩. বাঙালী ও বাঙালা সাহিযে                       -  আিমদ শরীফ  
৪. বাাংলা সাহিত্যের ইহযকো (১ম-৪েব পযবাি)        -  ভূত্দব থচৌধু্রী  
৫. বাাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইহযিাস                 -  থক্ষত্র গুপ্ত  
৬. পুরাযন বাাংলা সাহিত্যের যেে ও কালক্রম       -  সুিমি মুত্িাপাধ্োি  
ভাষাযত্ত্ত্বর সিািক গ্রে: 
১. ভাষার ইহযব্ি                                 -  সুকুমার থসন  
২. বাাংলা ভাষা পহরক্রমা (১ম ও ২ি িণ্ড)           -  ড. পত্রশচন্দ্র মজুমদার  
৩. সাধ্ারণ ভাষাহবজ্ঞান ও বাাংলা ভাষা             –  ড. রাত্মশ্বর শ’  
৬. প্রসঙ্গ : বাাংলা ভাষা (১ম ও ২ি িণ্ড)             -  ড. সুত্িন হবশ্বাস 
৭. ভাষাহবজ্ঞান : যাহত্ত্বক প্রসঙ্গ                    -  ড. সুত্িন হবশ্বাস  
৮. বাাংলা ভাষা : রূত্প প্রত্িাত্গ                    -  ড. শোমশ্রী হবশ্বাস থসনগুপ্ত 

 

UG-CBCS Syllabus -B.A. Bengali (General) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SEMESTER-III 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-CC-T-3 জীবনী আত্মজীবনী ও ভ্রমণকাহিনী Core 6 

 
পবব- ১ 
জীবনী, আত্মজীবনী ও ভ্রমণসাহিযে (সাংজ্ঞা ও ববহশষ্ট্ে) 
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পবব-২ 
জীবনস্্মহয     -- রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
পবব-৩  
পালাত্মৌ       -- সঞ্জীবচন্দ্র চত্টাপাধ্োি 
 
সিািক গ্রে:  
 
রবীন্দ্রজীবনী               - প্রভাযকুমার মুত্িাপাধ্োি 
রহবজীবনী (১ম-৯ম িণ্ড)    - প্রশান্তকুমার পাল 
গুরুত্দব ও শাহন্তহনত্কযন    - বসিদ মুজ যবা আহল 

 

UG-CBCS Syllabus -B.A. Bengali (General) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMESTER-III 

Course Code Course Title Course Nature Credit 
BENG-G- SEC-T-1 সাহিযে পাঠদান  ও প্রত্িাগববহচত্রে   SEC 2 

 
পবব-১ 
থেণীকত্ক্ষ সাহিযে পাঠদাত্নর পদ্ধহয ও সাহিযে হবষিক আত্লাচনা চক্র 
পবব-২ 
গল্প, উপনোস ও কহবযার নাটেরূপদান  
পবব-৩  
গ্রে পযবাত্লাচনা , প্রবন্ধ-হনবত্ন্ধর সাংহক্ষপ্তসার ও পূণবাঙ্গ রূপ হনমবাত্ণর পদ্ধহয 

 

হব. দ্র. এহট বেবিাহরক পত্র। অনে কত্লত্জর অধ্োপক বহিরাগয হিত্সত্ব হনহদবষ্ট্ কত্লত্জ এত্স পরীক্ষা থনত্বন। 

UG-CBCS Syllabus -B.A. Bengali (General) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMESTER-IV 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-LCC-T-2 কহবযা, নাটক ও থছাটগল্প Core (Language 

1) 

6 

 

পবব-১ কহবযা ও নাটক 
ক) কহবযা:  
জন্মভূহমর প্রহয             -   মাইত্কল মধু্সূদন দি 
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থসানার যরী                -   রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
বনলযা থসন                - জীবনানন্দ দাশ 
পবব-২নাটক 
মুক্তধ্ারা                    - রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
পবব-৩ থছাটগল্প 
শাহস্ত                       - রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
অহযহে                     - সযেহজৎ রাি 
িত্গনবাবু                  - শীত্ষবনু্দ মুত্িাপাধ্োি 
 

সিািক গ্রে  

১) রবীন্দ্রনাত্টে রূপান্তর ও ঐকে                       - ড. অশ্রুকুমার হশকদার 
২) রবীন্দ্র নাটেপ্রবাি                                  - প্রমেনাে হবশী 
৩) রবীন্দ্র কাবেপ্রবাি                                  - প্রমেনাে হবশী 
৪) রবীন্দ্র নাটে পহরক্রমা                               - উত্পন্দ্রনাে ভটাচাযব 
৫) আধু্হনক কহবযার হদগ্ বলি                        - অশ্রুকুমার হশকদার 
৬) আধু্হনক বাাংলা কাবে পহরচি                       -  দীহপ্ত হত্রপাঠী   
৭) রবীন্দ্রানুসারী কহবসমাজ                            -  অরুণকুমার মুত্িাপাধ্োি 

 

UG-CBCS Syllabus -B.A. Bengali (General) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMESTER-IV 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-CC-T-4 বাাংলা উপনোস, নাটক ও প্রবন্ধ Core 6 

পবব-১  উপনোস 
ক্ষ্ণকাত্ন্তর উইল          - বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োি 
পবব-২ উপনোস 
ডাকঘর                   -  রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
পবব-৩ 
প্রবন্ধ (হনববাহচয) :  বাাংলা কহবযা ও প্রবন্ধ সাংকলন (কলোণী হবশ্বহবদোলি কয্বক প্রকাহশয) 
হবত্বচনা ও অহবত্বচনা      -  রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
পটুিা হশল্প                 -  যাহমনী রাি 
বাাংলা সাহিত্যের প্রগহয     - হবষু্ণ থদ 
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সিািক গ্রে : 
১) বঙ্গসাহিত্যে উপনোত্সর ধ্ারা                     - ড.শ্রীকুমার বত্ন্দোপাধ্োি 
২) বাাংলা উপনোত্সর কালান্তর                      - ড. সত্রাজ বত্ন্ধাপাধ্োি 
৩) উপনোত্স সমাজরীহয :  বহঙ্কমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাে   - জিন্ত বত্ন্দোপাধ্োি 
৪) আধু্হনকযা ও বাাংলা উপনোস                    - ড. অশ্রুকুমার হশকদার 
৫) কাত্লর প্রহযমা                                  - অরুণকুমার মুত্িাপাধ্োি 
৬) উপনোত্স সমি                                  - ড. যত্পাধ্ীর ভটাচাযব 
৮) বাাংলা উপনোস ও যার আধু্হনকযা                - ড. সত্যেন্দ্রনাে রাি 
৯) মধ্োহ্ন থেত্ক সািাহ্ন : হবশ শযত্কর বাাংলা উপনোস - ড. অরুণকুমার মুত্িাপাধ্োি  
১০)রবীন্দ্রনাত্টে রূপান্তর ও ঐকে                       - ড. অশ্রুকুমার হশকদার 
১১) রবীন্দ্রনাটেপ্রবাি                                  - প্রমেনাে হবশী 
১২) বহঙ্কম সরণী                                     - প্রমেনাে হবশী 
১৩) বহঙ্কম উপনোস : হশল্পরীহয                        - থক্ষত্র গুপ্ত 

 

UG-CBCS Syllabus -B.A. Bengali (General) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEMESTER-IV 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G- SEC-T-2 প্রহযত্বদন, হবজ্ঞাপন ও গত্বষণার রীহয-পদ্ধহয SEC 2 

 
পবব-১ 
সাংবাদ প্রহযত্বদন রচনা 
পবব-২ 
হবজ্ঞাপন রচনা 
পবব-৩ 
গত্বষণার রীহয ও পদ্ধহয, যেে সাংগ্রি, উদ্্ধহযর বেবিার ও গ্রেপহঞ্জ রচনা। 
 

 
সিািক গ্রে :  
১) গত্বষণাপত্র : অনুসন্ধান ও রচনা   -- জগত্মািন মুত্িাপাধ্োি 
২) গণজ্ঞাপন : যত্ত্ব ও প্রত্িাত্গ        -- পােব চত্টাপাধ্োি 
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UG-CBCS Syllabus -B.A. Bengali (General) 

SEMESTER-V 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G--DSE-T-1 সাহিযেযত্ত্ব ও সাহিযে সমাত্লাচনা DSE 6 

 
পবব-১ 
সাহিযেযত্ত্ব (১ম ভাগ) : অনুক্হযবাদ, ঔহচযেবাদ, বত্ক্রাহক্তবাদ, অলাংকারবাদ, কাত্বে আনন্দ ও রীহযবাদ। 
পবব-২ 
সাহিযেযত্ত্ব (২ি ভাগ) : থরামাহন্টহসজম, হরিাহলজম, ক্লাহসহসজম, সুরহরিাহলজম ও নোচারাহলজম 
পবব-৩ সাহিযে সমাত্লাচনা :  (কলোনী হবশ্বহবদোলি থেত্ক প্রকাহশয ‘ বাাংলা গল্প ও সমাত্লাচনা সাংকলন’-এর হনববাহচয প্রবন্ধ পাঠে) 
১) হবদোপহয ও জিত্দব                         - বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োি। 
২) আধু্হনকযা ও রবীন্দ্রনাে                     - আবু সিীদ আইিুব। 
৩) ‘রক্তকরবী’র হযনজন                        - অন্নদাশঙ্কর রাি। 

 
সিািক গ্রে :  
১) কাবে হবচার                        - সুত্রন্দ্রনাে দাশগুপ্ত 
২) সাহিযে ও সমাত্লাচনার রূপ-রীহয     - উজ্জ্বলকুমার মজুমদার  
৩) সাহিযে হবত্বক                       - হবমলকুমার মুত্িাপাধ্োি 
৮) নন্দনযত্ত্ত্ব প্রাচে                - সুত্িন হবশ্বাস 
৫) নন্দনযত্ত্ব প্রযীচে                - সুত্িন হবশ্বাস 
৬) ধ্রুপদী নন্দনযত্ত্ব : থেত্টা অোহরস্টটল  - সুত্িন হবশ্বাস  

 

UG-CBCS Syllabus -B.A. Bengali (General) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMESTER-V 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G—GE-T-1 বাাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাটক GE 6 

 
পবব-১  
 নাটত্কর রূপত্ভদ : (ট্র্োত্জহড, কত্মহড, প্রিসন, থপৌরাহণক ঐহযিাহসক, সামাহজক, একাঙ্ক) 
পবব-২ 
বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও হেত্িটাত্রর ধ্ারা:থলত্বত্ডত্ফর থবঙ্গলী হেত্িটার, নবীন বসুর হেত্িটার, থবলগাহছিা নাটেশালা, থজািাসাুঁত্কা নাটেশালা, 
বাগবাজার অোত্মচার হেত্িটার (শোমবাজার নাটেসমাজ) ও নোশনাল হেত্িটার।  
পবব-৩  নাটক পাঠ 
 সধ্বার একাদশী       -- দীনবনু্ধ হমত্র 
 অচলািযন            -- রবীন্দ্রনাে ঠাকুর  
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সিািক গ্রে : 
১) বঙ্গীি নাটেশালার ইহযিাস               - ব্রত্জন্দ্রনাে বত্ন্দোপাধ্োি 
২) বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাাংলা নাটক             - পুহলন দাস                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
৩) বাাংলা হেত্িটাত্রর ইহযিাস              - দশবন থচৌধু্রী 
৫) Persecution of Drama and Stage - P. Das 
৬) রবীন্দ্রনাটে প্রবাি                       - প্রমেনাে হবশী 
৭) রবীন্দ্রনাটে পহরক্রমা                    - উত্পন্দ্রনাে ভটাচার্যব 
৮) বাাংলা নাটত্কর ইহযিাস                - ড. আশুত্যাষ ভটাচাযব 
৯) বাাংলা নাটত্কর ইহযিাস                - ড. অহজযকুমার থঘাষ 
১১) বাাংলা একাঙ্ক নাটক : রূপ ও রূপকার  - ড. সনাযন থগাস্বামী 
১২) সাহিযে ও সমাত্লাচনার রূপ-রীহয      - উজ্জ্বলকুমার মজুমদার  

 
UG-CBCS Syllabus -B.A. Bengali (General) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMESTER-V 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G- SEC-T-3 থলাকগান SEC 2 

 
পবব-১ হবত্ির গান :  
ক) ভূহমকা ও  থলাকগান প্রসত্ঙ্গ সাধ্ারণ আত্লাচনা 
ি) হবত্ির গান : 
বরযাত্রী আসত্ছ মাত্গা িাত্বা িাত্বা কত্র - হবত্ির গান 
থমত্িহদর পাযা হচরল থগাচারল          - মুসহলম হববাত্ির গান    
পবব-২ যত্ত্বমূলক গান : 
ক) যত্ত্বমূলক গান প্রসত্ঙ্গ প্রােহমক আত্লাচনা 
ি) যত্ত্বমূলক গান :  
সব থলাত্ক কি লালন হক জায সাংসাত্র - লালন সাুঁই 
এই ধ্ত্মবর হবচার কত্রা থর ভাই        - কুবীর থগাুঁসাই।  
পবব-৩ ভাওিাইিা , ভাহটিাহল ও আলকাত্পর গান 
ক) ভাওিাইিা , ভাহটিাহল ও আলকাত্পর গাত্নর ববহশষ্ট্ে ও প্রােহমক আত্লাচনা 
ি) ভাওিাইিা , ভাহটিাহল ও আলকাত্পর গান-- 
ও বনু্ধ কাজল থভামরা থর  
ও ভাহটিাল গাত্ঙ্গর নাইিা 
বি দুুঃি পাইিা বাাংলার হশল্পী মরযোত্ছ 
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সিািক গ্রে : 
১) আলকাপ                                           - শহক্তনাে র্া 
২) মুসলমান সমাত্জর হবত্ির গীয ও থগাপ হবত্ির গান   - শহক্তনাে র্া 
৩) আলকাপ                                           - মিুঃ নুরুল ইসলাম 
৪) বাাংলার পল্লীগীহয                                    - হচিরঞ্জন থদব 
৫. সীমান্ত বাাংলার থলাকগান                             - সুধ্ীরকুমার করণ 
৬. প্রান্ত উিরবত্ঙ্গর থলাকসাংগীয                         - হনমবত্লনু্দ থভৌহমক 

 

UG-CBCS Syllabus -B.A. Bengali (General) 

================================================================================== 
SEMESTER -VI 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-DSE-T-4 বাাংলা রূপকো, হশশু হকত্শার ও থগাত্িন্দা সাহিযে DSE 6 

 

পবব- ১  
ক) ঠাকুরমার রু্হল (হনববাহচয) : দহক্ষণারঞ্জন হমত্র মজুমদার 
সাযভাই চম্পা 
নীলকমল আর লালকমল 
হশিাল পহণ্ডয 
ি) থপৌরাহণক গল্প (হনববাহচয) : উত্পন্দ্রহকত্শার রািত্চৌধু্রী 
হবষু্ণর অবযার 
ইন্দ্র িওিার সুি 
গঙ্গা আহনবার কো 
পবব- ২ 
ক) আত্বাল যাত্বাল (হনববাহচয) : সুকুমার রাি 
হিচুহি, িুত্িার কল, িাযুত্ি, একুত্শ আইন, গন্ধহবচার 
ি) পহদহপহসর বহমববাক্স : লীলা মজুমদার 
পবব- ৩   
ক) সযেহজৎ রাত্ির গল্প (হনববাহচয) 
সমাদ্দাত্রর চাহব 
অম্বর থসন অন্তধ্বান রিসে 
থপ্রাত্ফসর শঙু্ক ও থিাকা 
ি) থবোমত্কত্শর গল্প (হনববাহচয) : শরহদনু্দ বত্ন্দোপাধ্োি 
সযোত্েষী 
রক্তমুিী নীলা 
থবোমত্কশ ও বরদা 
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সিািক গ্রে : 
১) বাাংলা সাহিত্যে সযেহজৎ রাি         - ড. সুত্িন হবশ্বাস 
২) সযেহজত্যর কলত্ম থফলুদা এণ্ড থকাাং – ড. সুত্িন হবশ্বাস 
৩) সযেহজত্যর সাহিযে                 - ড. থক্ষত্র গুপ্ত 
৪) সযেহজত্যর ভাবনাি প্রত্ফসর শঙু্ক    - ড. সুত্িন হবশ্বাস 

 

UG-CBCS Syllabus -B.A. Bengali (General) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMESTER-VI 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G- GE -T-2 বাাংলা নাটক পাঠ GE 6 

 
পবব-১  
কারাগার-মন্মে রাি 
পবব-২ 
পাগলা থঘািা- বাদল সরকার 
পবব-৩ 
চাুঁদ বহণত্কর পালা -শমু্ভ হমত্র 
 
 
সিািক গ্রে : 
১) বাাংলা নাটত্কর ইহযিাস - ড. আশুত্যাষ ভটাচাযব 
২) বাাংলা নাটত্কর ইহযিাস - ড. অহজযকুমার থঘাষ 
৩) বাাংলা একাঙ্ক নাটক : রূপ ও রূপকার -ড. সনাযন থগাস্বামী 
৪) The Theatre of the Absurd - Martin Esslin  

 

UG-CBCS Syllabus -B.A. Bengali (General) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMESTER-VI 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G- SEC-T-4 আই.হপ.এ., প্রুফ ও প্রবন্ধ রচনা SEC 2 

 
পবব-১ 
আই. হপ. এ. (আন্তজবাহযক ধ্বহনমূলক হলহপমালা)—সাধ্ারণ জ্ঞান ও প্রত্িাগ 
পবব- ২ 
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প্রুফ সাংত্শাধ্ন (হনিম ও চচবা)  
পবব-৩  
প্রবন্ধ রচনা (ভাষা, সাহিযে ও সমাজ হবষিক)  
 

প্রশ্ন ও নম্বর হবভাজন 

প্রহযহট Core Course (CC), GE এবাং DSE- প্রহযহটর জনে বরাদ্দ ৭৫ নম্বত্রর মত্ধ্ে ৫ নম্বর ক্লাত্স উপহথিতহয ও ১০ নম্বর 
অভেন্তরীন মূলোিত্নর জনে বরাদ্দ। অবহশষ্ট্ ৬০ নম্বত্রর হলহিয পরীক্ষাি প্রশ্ন হবভাজন িত্ব হনম্নরূপ : 

প্রশ্ন নাং প্রত্শ্নর ধ্রন  প্রত্শ্নর মান 
১ ২ নম্বত্রর ১৫ হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকানও ১০ হটর উির করত্য িত্ব ২০ 
২ ৫ নম্বত্রর ৬ হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকানও ৪ হটর উির করত্য িত্ব ২০ 
৩ ১০ নম্বত্রর ৪ হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকানও ২ হটর উির করত্য িত্ব ২০ 

 

প্রহযহট  AECC এবাং SEC প্রহযহটর জনে বরাদ্দ ৫০ নম্বত্রর মত্ধ্ে ৫ নম্বর ক্লাত্স উপহথিতহয ও ৫ নম্বর অভেন্তরীন মূলোিত্নর 
জনে বরাদ্দ। অবহশষ্ট্ ৪০ নম্বত্রর হলহিয পরীক্ষাি প্রশ্ন হবভাজন িত্ব হনম্নরূপ :   

প্রশ্ন নাং প্রত্শ্নর ধ্রন  প্রত্শ্নর মান 
১ ২ নম্বত্রর ৮ হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকানও ৫ হটর উির করত্য িত্ব ১০ 
২ ৫ নম্বত্রর ৪ হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকানও ২ হটর উির করত্য িত্ব ১০ 
৩ ১০ নম্বত্রর ৪ হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকানও ২ হটর উির করত্য িত্ব ২০ 

 


