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�াক্-�াতক বাংলা (সাধারণ) ��ািবত পাঠ�ম ২০১৮   

(Proposed B.A. (Pass) CBCS Syllabus in BENGALI, with effect from July 2018)  

      িডিসি�ন ে�িসিফক েকার েকাসর্ �ের ২০০ ন�েরর েমাট চারিট (৪) েকাসর্ সাধারণ িনয়েম িতন বছের �থম চারিট েসেম�াের 
পড়ােনা হেব ।  �িতিট েকার েকােসর্র পূণর্মান ২৫+ ৫০ × ৭৫ X ৪= েমাট ৩০০ ন�র । �িতিট েকার েকােসর্র ে�িডট ১+ ৫= ৬ । 
�িতিট ে�িডেটর জনয্ ১৫ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব। ৬ ে�িডট × ৪ িট েকাসর্ = েমাট ২৪ ে�িডট × ১৫ ঘ�া পাঠদান = েমাট 
৩৬০ ঘ�া  �তয্� পাঠদান িদেত হেব ।      

        �িতিট েসেম�াের অভয্�রীণ মূলয্ায়ন (Internal assessment) ২০+৫ = ২৫ ন�র এবং ষা�ািষক মূলয্ায়ন ( End Semester 
assessment) েমাট ৫০ ন�র হেব। �িতিট পরী�ায় ৪০% ন�র েপেতই হেব। তার কম ন�র েপেল অকৃতকাযর্ / েফল িহসােব গণয্ হেব।  

 

B.A. Part- 1 

Semester- I 

CC (DSC 1A) (Discipline Specific Core Course) : CODE: BNGGCOR01T বাংলা সািহতয্ এবং 
বাঙািলর সং�ৃিত চচর্ ার ইিতহাস, পণূর্মান ২৫+৫০=৭৫, ে�িডট ১+৫ = ৬, েমাট ১৫+৭৫=৯০ ঘ�া  পাঠদান 
িদেত হেব। ( ১৫ ঘ�া িটউেটািরয়াল এবং ৭৫ ঘ�া �তয্� পাঠদান) ।     

Unit I :  বাংলা সািহেতয্র আিদপেবর্ েবৗ�ধমর্ ও েবৗ� সং�ৃিত চচর্ া এবং িববতর্ েনর ইিতহাস, কমপে� ১৮ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত 
হেব ।  

Unit II :  বাংলা সািহেতয্ আযর্-অনাযর্ সং�ৃিত ও তার সম�েয়র ইিতহাস, কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব। 

Unit III :  মধয্যুেগ ৈব�ব-শা�-নাথ সািহতয্ ও সং�ৃিত চচর্ ার ইিতহাস, কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব। 

Unit IV :  অব�য় যুেগ বাঙািলর কিব-ট�া-আখড়াই-হাফ-আখড়াই-েখউড় গােনর চচর্ া ও তার সামািজক ফল�িত,কমপে� ১৯ ঘ�া  
�তয্� পাঠদান িদেত হেব।  

��তািলকাঃ   

১। দীেনশচ� েসনঃ ব�ভাষা ও সািহতয্ঃ পি�মব� রাজয্ পু�ক পষর্দ 

২। সুকুমার েসনঃ বা�ালা সািহেতয্র ইিতহাস (১ম -৫ম খ�), আনা� পাবিলশাসর্  

৩। �কুমার বে�য্াপাধয্ায়ঃ বাংলা সািহেতয্র রপেরখা(১ম ও ২য় খ�) 

৪। অিসতকুমার বে�য্াপাধয্ায়ঃ বাংলা সািহেতয্র ইিতবৃত্ত(১ম-৯ম খ�)  

৫। ভূেদব েচৗধুরীঃ বাংলা সািহেতয্র ইিতকথা(১ম-৪থ খ�), েদ’জ সং�রণ  

৬। েগাপাল হালদারঃ বাংলা সািহেতয্র রপেরখা (১ম-২য় খ�)  



CC: DSC 2A(Discipline Specific Core Course) 

CC: English   / AECC: Environmental Science 

 

 

SEMESTER- II 

 

CC 2 (DSC 1B) : CODE: BNGGCOR02T বাংলা ভাষার ইিতহাস ও ভাষাত� , পণূর্মান ২৫+৫০=৭৫, 
ে�িডট ১+৫ = ৬, েমাট ১৫+৭৫=৯০ ঘ�া পাঠদান িদেত হেব। ( ১৫ ঘ�া িটউেটািরয়াল এবং ৭৫ ঘ�া 
�তয্� পাঠদান)।    

Unit I :  �াচীন ভারতীয় আযর্ভাষা েথেক আধুিনক ভারতীয় আযর্ভাষায় িববতর্ ন, বাংলা ভাষার উ�ব এবং �াচীন, আিদ-মধয্,অ�য্-
মধয্            বাংলা ভাষার ভাষাতাি�ক ল�ণ, কমপে� ১৮ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব । 

Unit II :  বাংলা ভাষার উপভাষা সং�া� আেলাচনা, কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব । 

Unit III :  বাংলা �িন পিরবতর্ ন ও শ�াথর্ পিরবতর্ েনর ধারা, কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব । 

Unit IV : েরামান হরেফর পিরচয় ও েরামান হরেফ িলপয্�রকরণ এবং আ�জর্ ািতক �িনমূলক বণর্মালার পিরচয় ও িলপয্�রকরণ,   
কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব । 

সহায়ক ��ঃ  

১। রবী�নাথ ঠাকুরঃ বাংলা ভাষা পিরচয় 

২। সুনীিতকুমার চে�াপাধয্ায়ঃ বাংলা ভাষাতে�র ভূিমকা/ ভাষা �কাশ বাংলা বয্াকরণ 

৩। পাবর্তীচরণ ভ�াচাযর্ঃ বাংলা ভাষা 

৪। সুকুমার েসনঃ ভাষার ইিতবৃত্ত 

৫। পেরশচ� ভ�াচাযর্ঃ ভাষািবদয্া পিরচয় 

৬। পেরশচ� মজমুদারঃ বাংলা ভাষা পির�মা / সং�ৃত ও �াকৃত ভাষার �মিবকাশ  

৭। রােম�র শঃ সাধারণ ভাষািব�ান ও বাংলা ভাষা 

CC: DSC 2(Discipline Specific Core Course) 

CC: English 

 

AECC: English/ MIL Communication: CODE: BNGSAEC01T পণূর্মান ৫ + ২০=২৫, ে�িডট ২, 
কমপে� ৩০ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব ।                                                                                                                                                         



rl

B.A. Part- 2

Bengali General Syllabus, 2O{9

Semester III

cc g (osc rc) : coDE: BNc,troRo3T ffi , tdftF {c+co=lc, 6G&i )+c = 9, cqtb lc*qc=bo

Rtr flbdr fib qnr ( la qtf SEailfum sR lc qtt etgrr 'tt}r6y,

unit r : qKft 4Rblg qqgf, Ttr't, s atR qR@fs {Rtd, srefffi $ qtl efsFn "fithF frp qr< r

unit Ir ' sltlft ffit- tlftft-r crs"f 6qRr'fQ" el1rcp ts q+f efom "tt}qtq ft-clc- qc< r

unit rrr : FFnFf .lffr - qlqrR-s, T'{'fcrF rs qtt efetr "I|'q.F fim qc< r

Unit IV : qslfrs TEI- <?Ft Atb R-41T, ST'lCrF lv q$t qe1q "il}d{ fr'P qm r

CC: DSC zc (Discipline Speclffc Core Course)

\C+co=ctQ, @Gn )*G = 9, G$b

qsrr q$Er{11

unit r: Efr{ .|grsr efcqr< e qFks'|rq-< Es< e<R crR-sl.t . s:refcs ru q+t dsl+ "fthT frre qr< 
r

(fu{"Id futq, cfiYE?frflT Frprui, TtTF[r{q <F, ?t<u-E RnHtuR, q$r-frt{ q€, Fffteft{ frq,
"B|foh fre, <R{D-q udt"ft$R e|1c<R Rrfi qb {E qrd Efrq.rqr+< rthr rFfu e<( fr'tnf{ cclrs

<qn f{ ffi qlg "l-qqfuR qRDr e sTcq<r e+v Run)

Unit rr: o.Ifteffi frq{- qrstT "fh{ Tsfl. sT'fcs )b q$t e|gl+ "iltRl{ fto qm 
r

unit rrr: SR{.lETsT +R s +Ir<IT olRur, $q{clp )b q$t efqqE qf:rqt{ frco q6E 
1

(f;.{*eg, TFTIET T6{itl'It{tLr, TTqn+ qE, qTD-q i-rttt9I[{tls, {ft{rq. m{, Rqlftqrq lG{6, T-Tq-{tq
TE{Fil-{, qsrf{lT <gFr, cqc+qqlef cq{, c4fR{-o-q q|{, c{Tqfft mft, fiffiil Rtft, T|+Enfft <1,

s'tfrfr TEr +{ wq Eft.t N-rsr +R s stcq-{ +.r<r "tREr)

Unit IV: T{{ET qBs Dpq11ft sffi GdfiE aF nfug,$q"fcm )b qtt e|-gF 'il'qF ftre qm 
r

({qsRf, Tt llsl{r "rvr, +lcq+lllil, €hcs< cDl'l<, [d<uq livrll]tlrl< )



a

Tfr{AVC>"r09f
SEC I: CoDE: BNGssEcorM @ftb q ,ffi C * \o=\q @ftb \ q{'trq w qBt els F

unit r: W'e\ <lTI- fr{T EqfrE, <r{'fcs rc. q$t etq$ qt}ntq <s<N qtrt I

@rEK sFrts crFlq € qiFlE[, D-qfuq <r{tc qll}+, vfqf e vfr, mfua< qgrlef e|lr6{, )

unit rr: fuF qHeg fuffiK q qt iF rt, oq"rcs tc.qfi e|gricF {5ffi TsrF {Gr r

1fomta Fwnqc FB ft- fuqql fr ftq- fuTqK Ftrc'tc RR{ w4t'- qrRsr rg uqfrq- sRst s uqfrE-
qtfr+ s D-dfuq- CEsql s uqfrq- l<fu e uefr-q - qfrT F6s-qt e uqfr-q- qr'Fr s uqfr-q- Fr €

D-qfuq - qtrqffiE s uqfrq- s'rAs|cq{Fr{qqf e uefr@Tgfrq,s )

tTt/"/zoab
tmtfrilrqrq{ TdnR )

q{IfeFF e<R Retft{ d{F, <t<qt

qsH&, otg-wtvo "ttb-

"tlbr<i? <t0{ fi{l?uirlrBr, <ff,Hfsr qq-slEl- )W







B.A. (General) PART-III

BENGALI SYLLABUS

Semester-V

DSE (Discipline Specific Elective), (দিুট DSE ম�ধ� ছা�-ছা�ীরা �য �কা�না একিট DSE িনব�াচন কর�ব)

(DSE-IA): বাংলা ক�িব�ান ও �গা�য়�া কািহিন, পূণ�মান ২৫+৫০=৭৫, ��িডট ১+৫ = ৬, �মাট
১৫+৭৫=৯০ ঘ�া পাঠদান িদ�ত হ�ব। (১৫ ঘ�া িটউ�টািরয়াল এবং ৭৫ ঘ�া �ত�� পাঠদান) ।

Unit I: শরিদ�ু ব���াপাধ�ায়- শজা�র কাঁটা, কমপ�� ১৮ ঘ�া �ত�� পাঠদান িদ�ত হ�ব ।

Unit II: ���ম� িম� – ম�ল��হ ঘনাদা, কমপ�� ১৯ ঘ�া �ত�� পাঠদান িদ�ত হ�ব।

Unit III: সত�িজৎ রায়- ��ফসর শ�ু (িনব�ািচত গ�), কমপ�� ১৯ ঘ�া �ত�� পাঠদান িদ�ত হ�ব ।

( �ব�ামযা�ীর ডায়ির, ��ফসর শ�ু ও ম�াকাও, ��ফসর শ�ু ও �গালক-রহস�, মহাকা�শর দতূ, শ�ু ওআিদম
মানষু, ��ফসর শ�ু ও �রাবু)

Unit IV: শী�ষ��ু ম�ুখাপাধ�ায় – িসঁিড় �ভ�ঙ �ভ�ঙ, কমপ�� ১৯ ঘ�া �ত�� পাঠদান িদ�ত হ�ব ।

(DSE-IB): বাংলা কাব� ও কিবতা, পূণ�মান ২৫+৫০=৭৫, ��িডট ১+৫ = ৬, �মাট ১৫+৭৫=৯০ ঘ�া পাঠদান
িদ�ত হ�ব। ( ১৫ ঘ�া িটউ�টািরয়াল এবং ৭৫ ঘ�া �ত�� পাঠদান) ।

Unit I: মধুসূদন দ� - বীরা�না (িনব�ািচত প�), কমপ�� ১৮ ঘ�া �ত�� পাঠদান িদ�ত হ�ব ।

১। �সা�মর �িত তারা ২। �ারকানা�থর �িত �ি�নী ৩। দশর�থর �িত �ককয়ী ৪। ল��ণর �িত শূপ�ণখা
৫।অজু��নর �িত �দৗপদী ৬। দ�ুয�াধ�নর �িত ভানমুতী ৭। পু�রবার �িত উব�শী ৮। নীল��জর �িত জনা ।

Unit II: রবী�নাথ ঠাকুর – পুন� (িনব�ািচত কিবতা), কমপ�� ১৯ ঘ�া �ত�� পাঠদান িদ�ত হ�ব ।

১। �কাপাই ২। ক�া�মিলয়া ৩। সাধারণ �ম�য় ৪। বাঁিশ ৫। তীথ�যা�ী ৬। �িচ ৭। রং�রিজনী ৮। �থম পূজা ৯।
িশ�তীথ� ১০। শাপ�মাচন।

Unit III: নজ�ল ইসলাম – সি�তা (িনব�ািচত কিবতা), কমপ�� ১৯ ঘ�া �ত�� পাঠদান িদ�ত হ�ব ।

১। িব��াহী ২।আজ সৃি�সু�খর উ�া�স ৩। অিভশাপ ৪। কা�ারী �ঁিশয়ার ৫। ফিরয়াদ ৬।আমার �কিফয়ৎ
৭। সব�সাচী ৮। দাির�� ৯। গা�নরআড়াল ১০।জীবন ব�না।

Unit IV: জীবনান� দাশ – �পসী বাংলা (িনব�ািচত কিবতা), কমপ�� ১৯ ঘ�া �ত�� পাঠদান িদ�ত হ�ব ।

১। বাংলার মখু আিম �দিখয়ািছ ২ । একিদন জলিসিড় নদীিটর ৩। জীবন অথবা মৃত� � ৪। �যিদন সিরয়া যাব
৫। যখন মৃত� �র ঘু�ম ৬। আবার আিসব িফ�র ৭। �য শািলখ ম�র যায় ৮। �তামার বু�কর �থ�ক একিদন ৯।
এখা�ন আকাশ নীল ১০। অ�� ব�টর প�থ ১১। �দ�য় ���মর িদন কখন �য �শষ হয় ১২। �কা�নািদন



�দিখব না।

��তািলকাঃ

১। ��� �� – মধুসূদ�নর কিব-আ�া ও কাব�িশ�/জীবনান� দা�শর কিবতার শরীর ২। �মািহতলাল
মজমুদার – কিব �ীমধুসূদন, ৩। ন�গ�নাথ �সাম – মধু�ৃিত, ৪। �মথনাথ িবশী – মাই�কল মধুসূদন/
রবী�কাব� �বাহ ৫। তারাপদ মু�খাপাধ�ায় – আধুিনক বাংলা কাব�, ৬। উ�প�নাথ ভ�াচায� – রবী�-কাব�-
পির�মা, ৭। নীহারর�ন রায় – রবী� সািহ�ত�র ভ� িমকা, ৮। চা�চ� ব���াপাধ�ায় – রিব-রি�, ৯।
�জ�ািতম�য় �ঘাষ – রবী� কিবতা�লাক, ১০। রিফকুল ইসলাম – নজ�ল-জীবনী/ কাজী নজ�ল ইসলাম
জীবন ও সৃজন ১১।আজহারউি�ন খান – নজ�ল �ৃিত ১২।আবদলু মা�ান �সয়দ – নজ�ল ইসলামঃ
কিব ও কিবতা, ১৩।অ�ুজ বসু – একিট ন��আ�স, ১৪। �দ�ু� িম� – জীবনান��র �চতনাজগৎ/
কিবতার গাঢ় এনা�ম�ল ( জীবনান��র কাব�ভাবনা), ১৫।অ�লাকর�ন দাশ�� – জীবনান�।

GE (Inter Disciplinary Generic Elective),

GE 1: CODE: BNGGGEC01T ভাষার ব�বহািরক ��য়াগ, পূণ�মান ২৫+৫০=৭৫, ��িডট ১+৫ = ৬, �মাট
১৫+৭৫=৯০ ঘ�া পাঠদান িদ�ত হ�ব। ( ১৫ ঘ�া িটউ�টািরয়াল এবং ৭৫ ঘ�া �ত�� পাঠদান) ।

Unit I: িব�াপন রচনা, কমপ�� ১৮ ঘ�া �ত�� পাঠদান িদ�ত হ�ব ।

Unit II: �ািত�ািনক প� রচনা, কমপ�� ১৯ ঘ�া �ত�� পাঠদান িদ�ত হ�ব ।

Unit III: সা�াৎকার রচনা, কমপ�� ১৯ ঘ�া �ত�� পাঠদান িদ�ত হ�ব ।

Unit IV: �ব� রচনা, কমপ�� ১৯ ঘ�া �ত�� পাঠদান িদ�ত হ�ব ।

�মািহনী�মাহন সরদার

(�যাগা�যাগঃ ৯৮৭৪৯৯২৪০০/৯৪৩৩৪৪৯৮৫১/mms.wbsu@gmail.com)

অধ�াপক এবং িবভাগীয় �ধান, বাংলা িবভাগ

সভাপিত , �াক্ - �াতক পাঠ-পষ�দ, পি�মব� রা��য় িব�িবদ�ালয়, বারাসাত, কলকাতা- ১২৬






