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B.A. Honours in Bengali
There will be six semesters in the three years B.A. Honours in Bengali. The curriculum
consists 14 core courses (CC), 2 Ability Enhancement Compulsory Courses (AECC), 2 Skill
Enhancement Courses (SEC) and 4 Discipline Specific Elective ( DSE) courses and 4
Generic Elective (GE) courses .

Semester - I
Course Title

Course Type
CC-1

Credit
6

Marks
75

CC-2
GE-1
AECC-1

6
6
4
22

75
75
100
325

Course Type
CC-3

Credit
6

Marks
75

CC-4
GE-2
AECC-2

6
6
2
20

75
75
50
275

Course
Type
CC-5

Credit

Marks

6

75

CC-6

6

75

CC-7
GE-3
SEC-1

6
6
2
26

75
75
50
350

Credit

Marks

কিবতা (Kabita)

Course
Type
CC-8

6

75

উপন�াস (Upanyas)

CC-9

6

75

নাটক (Natak)
Any discipline other than Bengali
রচনাশ��র ৈনপুণ� (Rachanashaktir Naipunya)

CC-10
GE-2
SEC-2

6
6
2

75
75
50

বাংলা সািহেত�র ইিতহাস (�াচীন ও মধ�যুগ ) Bangla Sahityer
Itihash (Prachin & Madhyayug)
ছ�, অল�ার, Chhando, Alankar
Any discipline other than Bengali
ENVS

Semester - II
Course Title

ৈব�ব পদাবিল , শা� পদাবিল Baishnab Padabali, Shakto
Padabali
রামায়ণ,অ�দাম�ল Ramayana, Annadamangal
Any discipline other than Bengali
Communicative English/MIL

Semester - III
Course Title

বাংলা সািহেত�র ইিতহাস ( ১৮০১- ১৯৫০)
[Bangla Sahityer Itihas (1801-1950)]
ভাষাত�: (Bhasatattwa)
উিনশ শতেকর কাব� (Unish Shataker Kabya)
Any discipline other than Bengali
বাংলা ব�াকরণ (Bangla Byakaran)

Semester – IV
Course Title

26

350

Course
Type
CC-11
CC-12
DSE-1

Credit

Marks

6
6
6

75
75
75

DSE-2

6

75

24

300

Course
Type
CC-13

Credit

Marks

6

75

CC-14

6

75

DSE-3

6

75

DSE-4

6

75

24

300

Semester – V
Course Title
গ� (Galpo)
�ব� ও �াচ� কাব�ত� (Prabandha O Prachya Kabyatattwa)
উিনশ শতেকর বাংলা কাব� ও �ব�
(Unish Sataker Bangla Kabya O Prabandha)
উিনশ শতেকর বাংলা নাটক ও কথাসািহত�
(Unish Sataker Bangla Natak O Kathasahitya)

Semester - VI
Course Title
সং�ৃ ত ও ইংের�জ সািহেত�র ইিতহাস
(Sanskrita O Ingreji Sahityer Itihas)
সািহেত�র �প- রীিত ও সং�প (Sahityer Rup- Riti O
Sangrup)
িবশ শতেকর বাংলা কথাসািহত�
(Bish Sataker Bangla Kathasahitya)
সািহত� িবষয়ক �ব� ও েলাকসািহত�
(Sahitya Bisayak Prabandha O Lakasahitya)

B.A. Honours in Bengali

CC-1:

Semester -I
বাংলা সািহেত�র ইিতহাস (�াচীন ও মধ�যুগ)

Class 60

Bangla Sahityer Itihash (Prachin & Madhyayug)

Credit- 6

পাঠ� িবষয় : চযাগীিত,
�
�ীকৃ�কীত�ন, অনুসারী সািহত�(ভাগবত, রামায়ণ,
মহাভারত); ৈচতন�জীবনী ও বাংলা সািহেত� ৈচতন��ভাব(বৃ�াবন দাস,কৃ�দাস
কিবরাজ, জয়ান�,েলাচনদাস); ৈব�ব পদাবলী ও তার �ধান �ধান
কিব(িবদ�াপিত,চ�ীদাস,েগািব�দাস,�ানদাস,বলরাম
দাস);মনসাম�ল
চ�ীম�ল
ও
ধমম�েলর
�
কািহিন
পিরচয়
ও
�ধান
�ধান
কিব(িবজয়��,নারায়ণ েদব, েকতকাদাস ে�মান�, ি�জমাধব,মুকু�

চ�বত�,�পরাম চ�বত�,ঘনরাম চ�বত�); িশবায়ন কাব�(রােম�র ভ�াচায);�
ভারতচে�র কাব�পিরচয় ও অ�দাম�ল কাব�; চ��াম েরাসাঙ রাজসভার
সািহত� (আলাওল,েদৗলত কাজী); নাথধম � ও সািহেত�র সংি�� পিরচয়;
ময়মনিসংহ গীিতকা; শ��সাধনা ও শা� সািহত�(রাম�সাদ, কমলাকা�);
বাউলগান স�িক�ত ধারণা(লালন ফিকর)।
(পঠনীয় �� : বা�ালা সািহেত�র ইিতহাস – সুকুমার েসন, বাংলা সািহেত�র
ইিতবৃ� - অিসতকুমার বে��াপাধ�ায়, বাংলা সািহেত�র �পেরখা – েগাপাল
হালদার, বাংলা সািহেত�র ইিতকথা- ভূ েদব েচৗধুরী)
CC -2: ছ�,অলংকার Credit:6

Class 60

Chhando, Alankar

ছ�:
Class 30
ছ�-স�িক�ত ধারণা:
�িন ও বণ, � অ�র(দল), মা�া(কলা), �াসাঘাত(��র), েছদ(অথ-সােপ�
�
িবরাম), যিত, পব, � পবা�,
� অিতপব,� চরণ, িমল, বাংলা ছে�র রীিতগত িবভাগ,
(িম�কলাবৃ�, কলাবৃ�, দলবৃ�), বাংলা ছে�র গঠনগত িবভাগ(একপদী, ি�পদী,
��পদী, েচৗপদী, পয়ার, মহাপয়ার, অিম�া�র, মু�ব�, গদ�ছ�, সেনট)
ছ�-িলিপকরণ:
(পঠনীয় ��: ছ� পির�মা- �েবাধচ� েসন, ছে�র বারা�া- শ� েঘাষ,
ছ�ত� ছ��প – পিব� সরকার)
অলংকার :
Class 30
অলংকার স�িক�ত ধারণা :
শ�ালংকার :অনু�াস, যমক, ে�ষ বে�া��
অথালংকার
�
: উপমা, উৎে��া, �পক, অপ��িত, সে�হ, িন�য়, �াি�মান,
ব�িতেরক, সমােসা��, অিতশেয়া��, িবষম, অস�িত, ব�াজ�িত, িবেরাধাভাস,
দ�
ৃ া�)
অলংকার িন�পণ :
(পঠনীয় �� : অল�ার চ��কা – শ�ামাপদ চ�বত�)

Interdisciplinary/ Generic Elective (GE)
( For the students of other subjects)
Semester- I
GE – 1: �ব� সািহত� : ব��মচ� ও রবী�নাথ:

Class 60

Prabandha Sahitya : Bankimchandra & Rabindranath

ক. ব��মচ� চে�াপাধ�ায় – মনুষ�ফল ; বসে�র েকািকল ; িবড়াল
খ. রবী�নাথ ঠাকুর – কােব�র উেপি�তা; সািহেত�র সাম�ী ; সািহেত�র
উে�শ�
Semester -II
CC-3: পদাবিল সািহত� : ৈব�ব পদাবলী,শা� পদাবিল
Baishnab Padabali, Shakto Padabali

Class 60

ৈব�ব পদাবলী – কিলকাতা িব�িবদ�ালয় সংকিলত
Class
30
পাঠ� পদসমূহ : নীরদ নয়েন নীর ঘন িস�েন; সহচর অে� েগারা অ�
েহলাইয়া; �ীদাম সুদাম দাম �ন ওের বলরাম, ঘেরের বািহের দে� শতবার;
আেলা মু�ঞ জােনা না; এমন িপরীিত কভ� েদিখ নািহ �িন; সিখ িক পুছিস
অনুভব েমায়; ক�ক গািঢ় কমলসম পদতল; গগেন অব ঘন েমহ দা�ণ; ম��র
বািহর ক�ঠন কপাট; এ েঘার রজনী েমেঘর ঘটা; িক েমািহনী জান বঁধু; সুেখর
লািগয়া এ ঘর বাঁিধনু; বঁধু েতামার গরেব গরিবনী হাম; এ সিখ হামাির দুেখর নািহ
ওর; ে�মক অঙ্ কুর জাত আত েভলা; িপয়া যব আওব এ মঝু েগেহ; মাধব বহ�ত
িমনিত কির েতায়; হির হির েহন িদন হইেব আমার)
শা� পদাবিল:
Class 30
শা� পদাবলী – (অমের�নাথ রায় সংকিলত)
পাঠ� পদসমূহ : িগিরবর, আর আিম পািরেন েহ; িগির এবার আমার উমা এেল;
কাল �পেন শ�রী; বল িগির এ েদেহ িক আর �াণ রেহ আর; কেব যােব বল
িগিররাজ, েগৗরীের আিনেত; িগিররাজ েহ জামােয় এেনা েমেয়র সে�; আর েকন
কাঁদ রািণ; আজ �ভিনিশ েপাহাইল েতামার; ত� িম েতা মা িছেল ভ�েল; িছলাম
ভাল জননী েগা; ওের নবমী িনিশ; েযােয়া না রজিন আ�জ, লেয় তারাদেল; ওেহ
�াণনাথ িগিরবর েহ; কালী হিল মা রাসিবহারী; ম�জল মন �মরা কালী-পদ;
েকবল আসার আশা ভেব আসা ; মা েগা তারা ও শ�ির; মা আমায় ঘুরােব কত;
এমন িদন িক হেব তারা; �দয়-রাস-ম��ের দাঁড়াও মা ��ভ� হেয়)
CC- 4: রামায়ণ, অ�দাম�ল
60
Ramayana, Annadamangal

রামায়ণ
Class 30
রামায়ণ (ল�াকা�) – কৃি�বাস ওঝা (সুখময় মুেখাপাধ�ায় স�ািদত)
অ�দাম�ল
Class 30
অ�দাম�ল – ভারতচ� রায় (অ�দার ভবান� ভবেন যা�া পয�)
�

Class

GE - 2: গ� : �ভাতকুমার ও শরৎচ�

Class

60
Galpo : Pravat Kumar O Saratchandra

ক. �ভাতকুমার মুেখাপাধ�ায় – বাজীকর ; িভখারী সােহব; রসময়ীর রিসকতা
খ. শরৎচ� চে�াপাধ�ায় – ম��র ; অভাগীর �গ ;� মেহশ
AECC -2

Communicative English/ MIL

Class 30

ভাষা অংশ:
ক) েবাধ পরী�া:
(িন�িলিখত পাঁচ�ট �ব� পাঠ�)
�েদশী সমাজ- রবী�নাথ ঠাকুর, বাংলা ভাষা- �ামী িবেবকান�, বই পড়া�মথ েচৗধুরী, �ীজািতর অবনিত- েবগম েরােকয়া,
অপিব�ানরাজেশখর বসু
খ) সংবাদপে� �িতেবদন রচনা
গ) ইংের�জ েথেক বাংলায় অনুবাদ
সািহত� অংশ:
কিবতার ভাবেসৗ�য িবে�ষণ:
�
রবী�নাথ ঠাকুেরর ৈনেবদ� �ে�র ৪�ট কিবতা পাঠ�
(ৈবরাগ�সাধেন মু�� েস আমার নয়, শতা�ীর সূয � আ�জ, িচ� েযথা
ভয়শূন�, শ�� দ� �াথ েলাভ)
�
েছাটগে�র সািহত�মূল� িবচার:
রবী�নাথ ঠাকুেরর গ��� �ে�র ৩�ট গ� পাঠ�
(ছ��ট, বলাই, মিণহারা)
Semester III
CC-5 : বাংলা সািহেত�র ইিতহাস ( ১৮০১ – ১৯৫০)
Class 60
[Bangla Sahityer Itihas (1801-1950)]
বাংলা গেদ�র উৎপি� ও িবকাশ আেলাচনা- সূে� িনবািচত
�
�িত�ান ও ব���র
অবদান : �ীরামপুর িমশন, েফাট� উইিলয়াম কেলজ, রামেমাহন রায়, ঈ�রচ�
িবদ�াসাগর, ভবানীচরণ বে��াপাধ�ায়,প�ারীচাঁদ িম�, কালী�স� িসংহ।
কিবতা (উি�িখত ব���র অবদান-স�িক�ত আেলাচনা) : ঈ�রচ� ��,
র�লাল বে��াপাধ�ায়, মাইেকল মধুসূদন দ�, েহমচ� বে��াপাধ�ায়, নবীনচ�
েসন, িবহারীলাল চ�বত�, রবী�নাথ ঠাকুর।

কথাসািহত� : কথাসািহেত�র উ�ব ও িবকাশ : ব��মচ� চে�াপাধ�ায়,
রবী�নাথ ঠাকুর, শরৎচ� চে�াপাধ�ায়, িবভূ িতভূ ষণ বে��াপাধ�ায়, তারাশ�র
বে��াপাধ�ায় ও মািনক বে��াপাধ�ােয়র কথাসািহত�-স�িক�ত আেলাচনা।
নাটক : বাংলা নাটেকর উ�ব ও �মিবকাশ-স�িক�ত ধারণা : মাইেকল
মধুসূদন দ�, দীনব�ু িম�, েজ�ািতির�নাথ ঠাকুর, িগিরশচ� েঘাষ,
ি�েজ�লাল রায়, �ীেরাদ�সাদ িবদ�ািবেনাদ ও রবী�নাথ ঠাকুেরর নাটকরচনায় অবদান ; ভারতীয় গণনাট� সংেঘর ভূ িমকা।

�ব� : অ�য়কুমার দ�, েদেব�নাথ ঠাকুর, ভূ েদব মুেখাপাধ�ায়, ব��মচ�
চে�াপাধ�ায়, রবী�নাথ ঠাকুর ও �মথ েচৗধুরীর �ব�।
(পঠনীয় �� : বা�ালা সািহেত�র ইিতহাস-সুকুমার েসন, বাংলা সািহেত�র
ইিতবৃ�-অিসতকুমার বে��াপাধ�ায়, বাংলা সািহেত�র �পেরখা-েগাপাল হালদার,
বাংলা সািহেত�র ইিতকথা-ভূ েদব েচৗধুরী)
CC-6 : ভাষাত� (Bhasatattwa)
Class
60
বাংলা ভাষার উৎস, ইিতহাস ও যুগিবভাগ: �াচীন বাংলা, মধ� বাংলা, আধুিনক
বাংলার কালিনণয়,
� সাধারণ ল�ণ ও ভাষাতা��ক ৈবিশ��; �িনর উ�ারণ�ান;
�িনর বগ�করণ ও �িনর পিরবত�ন; শ�াথ �ত�, সাধু-চিলত; বাংলা শ�ভা�ার;
বাক�ত�; বাংলা উপভাষা।
(পঠনীয় ��: ভাষার ইিতবৃ�- সুকুমার েসন, ভাষাত�- অতী� মজুমদার,
আধুিনক ভাষািব�ান ও বাংলা ভাষা- রােম�র শ’, ত� লনামূলক ও ঐিতহািসক
ভাষািব�ান – হ�মায়ুন আজাদ)
CC-7 : উিনশ শতেকর কাব� (Unish Shataker kabya)

Class 60

বীরা�না কাব� – মাইেকল মধুসূদন দ�
Class 30
(দু�ে�র �িত শকু�লা, েসােমর �িত তারা, দশরেথর �িত েককয়ী,
ল�েণর �িত সূপণখা,
�
পু�রবার �িত উবশী,
� নীল�েজর �িত জনা)
সারদাম�ল—িবহারীলাল চ�বত�
GE -3 : বাংলা সািহেত�র ইিতহাস (Bangla Sahityer Itihas)

Class 30

Class 60

চযাগীিত,
�
�ীকৃ�কীত�ন, কৃি�বাস, কিবক�ন, কাশীরাম, িবদ�াপিত, চ�ীদাস,
েগািব�দাস, ভারতচ�, েফাট� উহিলয়াম কেলেজর গদ�চচ�া, রাজা রামেমাহন
রায়, িবদ�াসাগর।

উপন�াস – ব��মচ�, রবী�নাথ, শরৎচ�।
নাটক – মধুসূদন, িগিরশচ�, িবজন ভ�াচায।�
েছােটাগ� – রবী�নাথ।
�ব� – রােম�সু�র ��েবদী।
কিবতা – জীবনান� দাশ, সুনীল গে�াপাধ�ায়।

SEC-1 : বাংলা ব�াকরণ ( Bangla Byakaran)

Class 20

পদ পিরচয়, সি�, সমাস
কারক, িবভ��, বাচ� ও বাক� পিরবত�ন।
Semester IV
CC-8 : কিবতা

(Kabita)

Class 60

রবী�নােথর কিবতা
Class 30
(পাঠ� কিবতা সমূহ : িনঝ�েরর ��ভ� , েমঘদূত, দুইপািখ, িবদায় অিভশাপ,
�া�ণ, হািরেয় যাওয়া, েছেলটা, পৃিথবী )
আধুিনক বাংলা কিবতা – বধমান
�
িব�িবদ�ালয় �কািশত

Class 30

(পাঠ� কিবতা : বনলতা েসন- জীবনান� দাশ, মানুষ – কাজী নজ�ল
ইসলাম, শা�তী- সুধী�নাথ দ�, সংগিত - অিময় চ�বত�, হািরেয় – ে�েম�
িম�, একখানা হাত – বু�েদব বসু, ত� িম �ধু পঁিচেশ ৈবশাখ – িব�ু েদ, ভারতবষ �
– িদেনশ দাস , এক�ট কিবতার জন� – সুভাষ মুেখাপাধ�ায়, কলকাতার যী� –
নীের�নাথ চ�বত�, ি�য়তমাসু – সুকা� ভ�াচায, � জ�ভূ িমেকই – শামসুর
রাহমান, বাবেরর �াথনা
� – শ� েঘাষ, েযেত পাির িক� েকন যাব – শ��
চে�াপাধ�ায়, উ�রািধকার – সুনীল গে�াপাধ�ায়)
CC – 9 : উপন�াস (Upanyas)
চ�েশখর – ব��মচ� চে�াপাধ�ায়
গণেদবতা – তারাশ�র বে��াপাধ�ায়
CC – 10 : নাটক (Natak)
নীলদপণ� – দীনব�ু িম�

শারেদাৎসব – রবী�নাথ ঠাকুর

Class 60
Class 30
Class 30

Class 60
Class 30
Class 30

GE- 4 : ভাষাত� (Bhasatattwa)

Class 60

বাংলা ভাষার উৎস, ইিতহাস ও যুগিবভাগ; �াচীন বাংলা, মধ�বাংলা, আধুিনক
বাংলার কালিনণয়,
� সাধারণ ল�ণ ও ভাষাতা��ক ৈবিশ��; বাংলা শ�ভা�ার;
সাধু ও চিলত ভাষা; বাংলা উপভাষার সাধারণ পিরচয়।
SEC -2 : রচনাশ��র ৈনপুণ� (Rachanashaktir Naipunya)

Class 20

ক. ব���গত ব�বহািরক �ািত�ািনক প�িলখন
খ. সংবাদপে� �কােশর উপেযাগী �িতেবদন রচনা
গ. অনুে�দ রচনা
ঘ. ভাবাথ ও
� ভাবস�সারণ
Semester V
CC – 11 : গ� (Galpo)

Class 60

গ��� : রবী�নাথ ঠাকুর
Class 30
েপা�মা�ার,ক�াল, ত�াগ, একরা��, অনিধকার �েবশ, েমঘ ও েরৗ�, িনশীেথ,
অিতিথ,�ীর প�, ল�াবেরটির।
Class 30
একােলর গ� (বধমান
�
িব�িবদ�ালয় �কািশত)
পুই
ঁ মাচা – িবভূ িতভূ ষণ বে��াপাধ�ায়
জলসাঘর – তারাশ�র বে��াপাধ�ায়
�াৈগিতহািসক – মািনক বে��াপাধ�ায়
েতেলনােপাতা আিব�ার – ে�েম� িম�
ফিসল - সুেবাধ েঘাষ
রস – নের�নাথ িম�
েটাপ – নারায়ণ গে�াপাধ�ায়
েভেবিছলাম – সে�াষকুমার েঘাষ
আদাব – সমেরশ বসু
সাঁঝ সকােলর মা – মহাে�তা েদবী
CC- 12 : �ব� ও �াচ� কাব�ত� (Prabandha O Prachya Kabyatattwa)
Class 60

�ব� সংকলন (বধমান
�
িব�িবদ�ালয় �কািশত)
েলাকিশ�া – ব��মচ� চে�াপাধ�ায়

Class 30

সৎ-�স� – মীর মশাররফ েহােসন
আমােদর ভাষা-সংকট – �মথ েচৗধুরী
বাংলার �ত – অবনী�নাথ ঠাকুর
উপন�ােসর পূবসূ� চনা – �ীকুমার বে��াপাধ�ায়
পািরবািরক নারী সমস�া – অ�দাশ�র রায়
বাংলা কােব�র েগাড়ার কথা – হ�মায়ুন কবীর
�াইভ ি�েট চাঁদ – বু�েদব বসু

িনঃশে�র তজ�নী – শ� েঘাষ
কাব��জ�াসা – অত� লচ� ��
(পাঠ� অংশ �িন, রস)
DSE–1: উিনশ শতেকর বাংলা কাব� ও �ব�
(Unish Sataker Bangla Kabya O Prabandha)
১। উিনশ শতেকর বাংলা গীিতকিবতা ও আখ�ানকাব�

Class 30

Class 60
Class 30

২। উিনশ শতেকর বাংলা �ব�
DSE-2: উিনশ শতেকর বাংলা নাটক ও কথাসািহত�
(Unish Sataker Bangla Natak O Kathasahitya)
১। উিনশ শতেকর বাংলা নাটক
২। উিনশ শতেকর বাংলা উপন�াস ও েছােটাগ�

Class 30

Class 60
Class 30
Class 30

Semester VI
CC-13 : সং�ৃত ও ইংের�জ সািহেত�র ইিতহাস
(Sanskrita O Ingreji Sahityer Itihas )
Class 60
১। সং�ৃত সািহেত�র ইিতহাস
Class 30
রামায়ণ, মহাভারত, কািলদাস, শূ�ক, বাণ, ভাস, জয়েদব
২। ইংের�জ সািহেত�র ইিতহাস
Class 30
চসার, েশকসিপয়ার, িমলটন, ওয়াড�সওয়াথ � , েশিল, কীটস, �ট, �ট.এস.
এিলয়ট, টমাস হািড�, চালস� িডেক�, চালস� ল�া�
CC – 14: সািহেত�র �প- রীিত ও সং�প
(Sahityer Rup- Riti O Sangrup )

Class 60

১। সািহেত�র �প- রীিত

Class 30

পাঠ� - িবষয় সমূহ - �ািসিসজম, েরামাি�িসজম, িরয়ািলজম,
সু�রিরয়ািলজম, িস�িলজম, এিপক, িলিরক,
�ােজিড, কেমিড, ফাস �
২। সািহেত�র সং�প সং�া� ধারণা
Class 30
বাংলা কিবতা, নাটক, উপন�াস, েছােটাগ�, �ব� ( ��প, উ�ব, িবকাশ)
DSE -3 : িবশ শতেকর বাংলা কথাসািহত�
(Bish Sataker Bangla Kathasahitya)
১। িবশ শতেকর (�াধীনতা পূব)� বাংলা গ�
২। িবশ শতেকর (�াধীনতা পূব)� বাংলা উপন�া

Class 60
Class 30
Class 30

DSE-4 : সািহত� িবষয়ক �ব� ও েলাকসািহত�
(Sahitya Bisayak Prabandha O Lakasahitya)
Class 60
১। �ব� রচনা
Class 30
Class 30
২। েলাকসং�ৃিত ও েলাকসািহত� (�াথিমক ধারণা)
েলাকসং�ৃিত িক, েলাকসং�ৃিতর ে�িণ িবভাগ, েলাকসািহেত�র সং�া ও
ৈবিশ��, উপকরণ- ছড়া, �বাদ, ধাঁধা, েলাকসংগীত, েলাকনাট�, ম�, ময়মনিসংহ
গীিতকা

