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UG-CBCS Syllabus- Bengali (Honours)
SEMESTER & COURSEWISE CREDIT DISTRIBUTION IN B.A. (BENGALI HONOURS)

Course Code
BENG-H-CC-T-1

SEMESTER -I
Course Title
বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাসও বাাংলা ভাষাযত্ত্ব (১ম ভাগ)

Course Nature
CORE

Credit
6

BENG-H-CC-T-2

বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাসও বাাংলা ভাষাযত্ত্ব (২য় ভাগ)

CORE

6

BENG-H-GE-T-1

বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (প্রাচীন ও মধ্েযু গ), ছন্দ, অলাংকার ও

GE

6

AECC

2

ববষ্ণব পদাবলী
BENG-H-AECC-T-1
TOTAL

TOTAL

20

Course Code
BENG-H-CC-T-3

4 COURSES
SEMESTER -II
Course Title
ছন্দ, কৃহিবাসী রামায়ণ ও ববষ্ণব পদাবলী

Course Nature
CORE

Credit
6

BENG-H-CC-T-4

অলঙ্কার, শাক্ত পদাবলী, অন্নদামঙ্গল ও বাাংলা প্রুফ সাংত্শাধ্ন

CORE

6

BENG-H-GE-T-2

বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (আধ্ু হনক যু গ) গত্দের হবকাশ থেত্ক

GE

6

AECC

2

সামহয়ক পত্র ও বাাংলা ভাষাযত্ত্ব
TOTAL

20

Course Code
BENG-H-CC-T-5

বাাংলা
4 COURSES
SEMESTER -III
Course Title
বাাংলা কোসাহিত্যের রূপত্ভদ ও থছাটগল্প

Course Nature
CORE

Credit
6

BENG-H-CC-T-6

বাাংলা উপনোস

CORE

6

BENG-H-CC-T-7

বাাংলা প্রবত্ের রূপত্ভদ ও প্রবে পাঠ

CORE

6

BENG-H-GE-T-3

বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (প্রাচীন ও মধ্েযু গ), ছন্দ, অলাংকার ও

GE

6

সাহিযে পাঠদান ও প্রত্য়াগববহচত্রে (বেবিাহরক)

SEC

2

TOTAL

26

Course Code
BENG-H-CC-T-8

5 COURSES
SEMESTER -IV
Course Title
বাাংলা সমাত্লাচনা ও প্রবে সাহিযে

Course Nature
CORE

Credit
6

BENG-H-CC-T-9

কাত্বের রূপত্ভদ, কাবেহিজ্ঞাসা ও কাবে পাঠ

CORE

6

BENG-H-CC-T-10

বাাংলা কাবে-কহবযা

CORE

6

BENG-H-GE-T-4

বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (আধ্ু হনক যু গ) গত্দের হবকাশ থেত্ক

GE

6

SEC

2

TOTAL

26

BENG-H-AECC-T-1
TOTAL

ববষ্ণব পদাবলী
BENG-H-SEC-T-1
TOTAL

সামহয়ক পত্র ও বাাংলা ভাষাযত্ত্ব
BENG-H-SEC-T-2
TOTAL

প্রহযত্বদন, হবজ্ঞাপন ও গত্বষণার রীহয-পদ্ধহয
5 COURSES
SEMESTER -V

2

Course Code
BENG-H-CC-T-11

Course Title
বাাংলা উপনোস

Course Nature
CORE

Credit
6

BENG-H-CC-T-12

বাাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাটক

CORE

6

BENG-H-DSE-T-1

সাহিযেযত্ত্ব ও সাহিযে সমাত্লাচনা

DSE

6

BENG-H-DSE-T-2
TOTAL

বাাংলাত্দত্শর সাহিযে

DSE
TOTAL

6
24

Course Nature
CORE

Credit
6

CORE

6

4 COURSES
SEMESTER -VI
Course Title
বাাংলা নাটকপাঠ

Course Code
BENG-H-CC-T-13
BENG-H-CC-T-14

সাংস্কৃয সাহিত্যের ইহযিাস, ইাংত্রহি সাহিত্যের ইহযিাস ও
থলাকসাহিযে

BENG-H-DSE-T-3

বাাংলা রূপকো, হশশু হকত্শার ও থগাত্য়ন্দা সাহিযে

DSE

6

BENG-H-DSE-T-4
TOTAL

বাাংলা ও প্রাত্দহশক সাহিযে

DSE
TOTAL

6

4 COURSES
Total Course-26

Total (All Semester)

Total

24
140

হবস্তাহরয পাঠক্রম
UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali
==================================================================================

Course Code
BENG-H-CC-T-1

SEMESTER -I
Course Title
বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাসও বাাংলা ভাষাযত্ত্ব (১ম ভাগ)

Course Nature
CORE

Credit
6

পবব-১
বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (প্রাচীন ও মধ্েযু গ) :
প্রস্তাবনা ও প্রােহমক আত্লাচনা : সামাহিক ও রািবনহযক পটভূ হমকায় বাাংলা ভাষা, িাহয, সাহিযে ও সাংস্কৃহযর সাংহিপ্ত পহরচয়। চযবাপদ
(থদশ-কাল-ভাষা-সাহিযে-সমাি-সাংস্কৃহযর হচত্র), যুহকব আক্রমণ ও যাাঁর প্রহযহক্রয়া (সমাত্ি ও সাহিত্যে), বড়ু চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীযবন।
অনু বাদ সাহিযে : ভাগবয (মালাধ্র বসু ), রামায়ণ (কৃহিবাস) ও মিাভারয (কাশীরাম দাস)
ববষ্ণব পদাবলী : হবদোপহয, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও থগাহবন্দদাস
শ্রীবচযনেিীবন ও িীবনীসাহিযে : শ্রীবচযনেিীবনকো, সাহিযে ও সমাত্ি শ্রীবচযনেপ্রভাব, বচযনেিীবনীসাহিযে (হবত্শষ গুরুত্বসি
বৃ ন্দাবনদাত্সর ‘বচযনেভাগবয’ ও কৃষ্ণদাস কহবরাত্ির ‘শ্রীবচযনেচহরযামৃ য’ সম্পত্কব আত্লাচনা
পবব- ২

3

বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (মধ্েযু গ) :
মঙ্গলকাত্বের (মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধ্মবমঙ্গল) উদ্ভব ও হববযবন : সাংজ্ঞা, ববহশষ্ট্ে, কাহিহন ও কহব নারায়ণত্দব, হবিয়গুপ্ত, কহবকঙ্কণ মুকুন্দ
চক্রবিবী, রূপরাম চক্রবযবী,ঘনরাম চক্রবিবী সম্পত্কব হবত্শষ গুরুত্বসি আত্লাচনা।
মধ্েযু ত্গর মুসহলম কহব ও কাবে : থদৌলয কািী , বসয়দ আলাওল, শাি মিম্মদ সহগর
পবব - ৩ (বাাংলা ভাষাযত্ত্ব):
ক) ভাষা : সাংজ্ঞা, ববহশষ্ট্ে, মানু ত্ষর ভাষা-মানত্বযর প্রাণীর সাংত্যাগ মাধ্েম।
খ) প্রাচীন ভারযীয় আযবভাষা-মধ্েভারযীয় আযবভাষা-নবেভারযীয় আযবভাষা (সময়কাল, হনদশবন, ববহশষ্ট্ে), প্রাচীন ও মধ্েভারযীয় আযবভাষার
স্বর ও বেঞ্জন।
গ) বাঙাহল িাহয ও বাাংলা ভাষা, বাাংলা ভাষার িন্ম ও ইহযিাস।
ঘ) প্রাচীন বাাংলা-মধ্ে বাাংলা-আধ্ু হনক বাাংলা-সাম্প্রহযক বাাংলা (হনদশবন, সময়কাল, ববহশষ্ট্ে)।
ঙ) বাাংলা হলহপর উদ্ভব-হবকাশ।
চ) বাাংলা থমৌহলক স্বরধ্বহন।
ছ) আন্তিবাহযক ধ্বহনমূ লক বণবমালা (আই.হপ.এ.) : হনয়মাবলী ও রূপান্তর।
বাাংলাসাহিত্যের ইহযিাত্সর সিায়ক গ্রন্থাবলী :
১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহযিাস (১ম-৫ম খণ্ড)

– সু কুমার থসন

২. বাাংলা সাহিত্যের সাংহিপ্ত ইহযবৃ ি

- অহসযকুমার বত্ন্দোপাধ্োয়

৩. বাঙালী ও বাঙালা সাহিযে

- আিমদ শরীফ

৪. বাাংলা সাহিত্যের ইহযকো (১ম-৪ম খণ্ড)

- ভূ ত্দব থচৌধ্ু রী

৫. বাাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইহযিাস

- থিত্র গুপ্ত

৬. পুরাযন বাাংলা সাহিত্যের যেে ও কালক্রম

- সু খময় মুত্খাপাধ্োয়

ভাষাযত্ত্ত্বর সিায়ক গ্রন্থ:
১. ভাষার ইহযবৃ ি

- সু কুমার থসন

২. বাাংলা ভাষা পহরক্রমা

- ড. পত্রশচন্দ্র মিুমদার

৩. সাধ্ারণ ভাষাহবজ্ঞান ও বাাংলা ভাষা

- ড. রাত্মশ্বর শ’

৪. বাাংলা ভাষার ইহযবৃ ি

- ড. মুিম্মদ শিীদু ল্লাহ্

৫) প্রসঙ্গ: বাাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

- ড. সু ত্খন হবশ্বাস

৬) ভাষাহবজ্ঞান: যাহত্ত্বক প্রসঙ্গ

- ড. সু ত্খন হবশ্বাস

৭. বাাংলা ভাষা : রূত্প প্রত্য়াত্গ

- ড. শোমশ্রী হবশ্বাস থসনগুপ্ত
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Course Code

SEMESTER -I
Course Title

4

Course Nature

Credit

BENG-H-CC-T-2

বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাসও বাাংলা ভাষাযত্ত্ব (২য় ভাগ)

CORE

6

পবব- ১
বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (আধ্ু হনক যু গ):
গদে ও প্রবে : থফাটব উইহলয়ম কত্লি (উইহলয়ম থকহর, রামরাম বসু , মৃ যুেঞ্জয় হবদোলঙ্কার), রািা রামত্মািন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র
হবদোসাগর,পোরীচাাঁদ হমত্র, কালীপ্রসন্ন হসাংি, বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয়, মীর থমাশার্রফ থিাত্সন, রবীন্দ্রনাে ঠাকুর, স্বামী হবত্বকানন্দ, প্রমে
থচৌধ্ু রী, অন্নদাশঙ্কর রায়।
সামহয়ক পত্র : সাধ্ারণ আত্লাচনা (হদগদশবন, সমাচারদপবণ, সাংবাদ প্রভাকর, যত্ত্বত্বাহধ্নী, বঙ্গদশবন, ভারযী,সবু িপত্র)।
পবব -২
কাবে ও কহবযা : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইত্কল মধ্ু সূদন দি, থিমচন্দ্র বত্ন্দোপাধ্োয়,হবিারীলাল চক্রবিবী, রবীন্দ্রনাে ঠাকুর, হিত্িন্দ্রলাল রায়,
কাহমনী রায়, থমাহিযলাল মিুমদার, নিরুল ইসলাম, সু কুমার রায়,িীবনানন্দ দাশ, সু ধ্ীন্দ্রনাে দি, অহময় চক্রবযবী, হবষ্ণু থদ, শহক্ত
চত্টাপাধ্োয়, সু নীল গত্ঙ্গাপাধ্োয়, শঙ্খ থঘাষ, িয় থগাস্বামী।
নাটক : মাইত্কল মধ্ু সূদন দি, দীনবেু হমত্র, হগহরশচন্দ্র থঘাষ, হিত্িন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাে ঠাকুর, হবিন ভটাচাযব, শম্ভু হমত্র, মত্নাি
হমত্র।
উপনোস ও থছাটগল্প : বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয় (উপনোস),রবীন্দ্রনাে ঠাকুর (উপনোস ও থছাটগল্প) প্রভাযকুমার মুত্খাপাধ্োয় (থছাটগল্প),
শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োয় (উপনোস), রািত্শখর বসু (থছাটগল্প), হবভূ হযভূ ষণ বত্ন্দোপাধ্োয় (উপনোস), যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োয় (গল্প-উপনোস),
মাহনক বত্ন্দোপাধ্োয় (গল্প-উপনোস), সযীনাে ভাদু হড় (উপনোস),সমত্রশ বসু (উপনোস) অহময়ভূ ষণ মিুমদার (উপনোস), মিাত্শ্বযা থদবী
(গল্প-উপনোস), বসয়দ মুস্তাফা হসরাি (গল্প ও উপনোস)।
পবব-৩ (বাাংলা ভাষাযত্ত্ব) :
ক) বাাংলা বোকরত্ণর সাধ্ারণ ধ্ারণা (মাত্নাএল-িোলত্িড-উইহলয়াম থকহর-ইত্য়টস-রামত্মািন-রবীন্দ্রনাে-সু নীহযকুমার)।
খ) বাাংলা উপভাষা : রাঢ়ী, বঙ্গালী, বত্রন্দ্রী, ঝাড়খণ্ডী ও কামরূপী।
গ) বাাংলা ভাষার ধ্বহন পহরবযবত্নর রীহয ও প্রকৃহয।
ঘ) শব্দােব পহরবযবত্নর কারণ ও ধ্ারা।
ঙ) বাাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার।
চ) অহভধ্ানযত্ত্ব (উদ্ভব, থেণীহবভাগ, হবষয়বস্তু ও লিে, বাাংলা ভাষার অহভধ্ান)
ছ) ভাষা পহরকল্পনা : স্বরূপ, সাধ্ারণ উত্েশে, বাাংলা ভাষা ও ভাষা পহরকল্পনা
বাাংলাসাহিত্যের ইহযিাত্সর সিায়ক গ্রন্থাবলী :
১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহযিাস (১ম-৫ম খণ্ড)

– সু কুমার থসন

২. বাাংলা সাহিত্যের সাংহিপ্ত ইহযবৃ ি

- অহসযকুমার বত্ন্দোপাধ্োয়

৩. বাঙালী ও বাঙালা সাহিযে

- আিমদ শরীফ

৪. বাাংলা সাহিত্যের ইহযকো (১ম-৪েবপযবায়)

- ভূ ত্দব থচৌধ্ু রী

৫. বাাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইহযিাস

- থিত্র গুপ্ত

৬. পুরাযন বাাংলা সাহিত্যের যেে ও কালক্রম

- সু খময় মুত্খাপাধ্োয়

ভাষাযত্ত্ত্বর সিায়ক গ্রন্থ:
১. ভাষার ইহযবৃ ি

-

সু কুমার থসন

২. বাাংলা ভাষা পহরক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

-

ড. পত্রশচন্দ্র মিুমদার

৩. সাধ্ারণ ভাষাহবজ্ঞান ও বাাংলা ভাষা

– ড. রাত্মশ্বর শ’

৪. প্রসঙ্গ: বাাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

- ড. সু ত্খন হবশ্বাস

৫. ভাষাহবজ্ঞান : যাহত্ত্বক প্রসঙ্গ

- ড. সু ত্খন হবশ্বাস
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৬. ভাষা : প্রত্য়াত্গ বেবিাত্র

- ড. সু ত্খন হবশ্বাস

৭. বাাংলা ভাষা : রূত্প প্রত্য়াত্গ

- ড. শোমশ্রী হবশ্বাস থসনগুপ্ত

UG-CBCS SyllabusB.A. Honours in Bengali
==================================================================================
SEMESTER -I
Course Code
Course Title
Course Nature
GE
BENG-H-GE-T-1
বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (প্রাচীন ও মধ্েযু গ), ছন্দ, অলাংকার,

Credit
6

ববষ্ণব পদাবলী ও
পবব-১ সাহিত্যের ইহযিাস:
চযবাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীযবন, বচযনেিীবনী (বচযনে ভাগবয, বচযনেচহরযামৃ য), অনু বাদ সাহিযে (কৃহিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মিাভারয),
মনসামঙ্গল (হবিয়গুপ্ত ও নারায়ণত্দব), চণ্ডীমঙ্গল (মুকুন্দ চক্রবযবী), ধ্মবমঙ্গল (ঘনরাম চক্রবযবী), অন্নদামঙ্গল (কহব ভারযচন্দ্র), শাক্ত
পদাবলী (রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত)
পবব-২ ছন্দ ও অলাংকার:
ছন্দ: বাাংলা ছত্ন্দর হত্রধ্ারা (স্বরবৃ ি, মাত্রাবৃ ি ও অিরবৃ ি)--- সাংজ্ঞা ও উদািরণ। ছত্ন্দাহলহপ প্রণয়ন।
অলাংকার:সাংজ্ঞাসি উদািরণ—অনু প্রাস, যমক, থেষ, বত্ক্রাহক্ত, উপমা, উৎত্প্রিা।
ববষ্ণব পদাবলী : কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃক
ব প্রকাহশয ‘ববষ্ণব পদ সাংকলন’ গ্রত্ন্থর হনববাহচয পদ (কহবপ্রহযভা, পদ ও পযবায়

পবব-৩
হবত্েষণ)

১) নীরদ নয়ত্ন নীর ঘন হসঞ্চত্ন

- থগাহবন্দদাস

২) আমার শপহয লাত্গ

- বলরাম দাস

৩) রাধ্ার হক বিল অন্তত্র বেো

- চণ্ডীদাস

৪) কণ্টক গাহড় কমলসম পদযল

- থগাহবন্দদাস

৫) আিু রিনী িাম ভাত্গ থপািায়লু াঁ

- হবদোপহয

৬) এ সহখ িামাহর দু ত্খর নাহি ওর

- হবদোপহয

৭) মাধ্ব বিয হমনহয কহর থযায়

- হবদোপহয

সিায়ক গ্রন্থাবলী :
১) ববষ্ণব পদ সাংকলন

- কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃ বক প্রকাহশয

১) ছন্দ পহরক্রমা

– প্রত্বাধ্চন্দ্র থসন

২) ছত্ন্দর মূ লসূ ত্র

- অমূ লেধ্ন মুত্খাপাধ্োয়

৩) অলাংকারচহন্দ্রকা

- শোমাপদ চক্রবযবী

৪) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহযিাস (১ম-৫ম খণ্ড)

– সু কুমার থসন

৫) বাাংলা সাহিত্যের সাংহিপ্ত ইহযবৃ ি

- অহসযকুমার বত্ন্দোপাধ্োয়

৬) সাহিত্যের রূপরীহয ও অনোনে প্রসঙ্গ

- কুন্তল চত্টাপাধ্োয়

৭) সাহিযে ও সমাত্লাচনার রূপ-রীহয

- উজ্জ্বলকুমার মিুমদার

৮) বাাংলা মঙ্গলকাত্বের ইহযিাস

- ড. আশুত্যাষ ভটাচাযব

৯) ববষ্ণব রসপ্রকাশ

- িুহদরাম দাস

Course Code

UG-CBCS SyllabusB.A. Honours in Bengali
SEMESTER -II
Course Title
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Course Nature

Credit

ছন্দ, কৃহিবাসী রামায়ণ ও ববষ্ণব পদাবলী

BENG-H-CC-T-3

CORE
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পবব- ১ (ছন্দ)
ক) ছন্দ : দল/অির/কলা/মাত্রা/যহয/ যহযত্লাপ/পবব/পাংহক্ত/চরণ/ছত্র/পদ।
বাাংলা ছত্ন্দর হত্রধ্ারা : অিরবৃ ি(পয়ার, অহমত্রাির, মুক্তক, গদেছন্দ), মাত্রাবৃ ি, স্বরবৃ ি (সাংজ্ঞা,ববহশষ্ট্ে, উদািরণসি আত্লাচনা)।
ছত্ন্দাহলহপ : হনণবয় ও হবত্েষণ।
পবব-২ কৃহিবাসী রামায়ণ (উিরাকাণ্ড) :
কহব কৃহিবাস ওঝার আহবভবাবকাল, িীবনকাহিহন, প্রহযভা হবচার, কাবে (উিরাকাণ্ড) পাঠ ও হবত্েষণ।
পবব-৩ ববষ্ণব পদাবলী(হনববাহচয)
ববষ্ণব পদাবলী : কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃক
ব প্রকাহশয ‘ববষ্ণব পদ সাংকলন’ গ্রত্ন্থর হনববাহচয পদ(পযবায়, পদ ও কহবপ্রহযভা হবত্েষণ):
১)

আিু িাম হক থপখলু াঁ নবিীপচন্দ

- রাধ্াত্মািন ঠাকুর

২)

দাাঁড়াইয়া নত্ন্দর আত্গ

- বলরামদাস

৩)

সই থকবা শুনাইল শোমনাম

- চণ্ডীদাস

৪)

আত্লা মুহি িাত্না না

- জ্ঞানদাস

৫)

মাধ্ব হক কিব

- থগাহবন্দদাস

৬)

গগত্ন অব ঘন

- রায়ত্শখর

৭)

হপরীহয সু ত্খর সায়র

- চণ্ডীদাস

৮)

হচর চন্দন উত্র

- হবদোপহয

৯)

যাাঁিা পহু অরুণ

- থগাহবন্দদাস

১০)

যাযল বসকযবাহরহবন্দুসম

- হবদোপহয

সিায়ক গ্রন্থাবলী :
১) ববষ্ণব পদ সাংকলন

- কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃ বক প্রকাহশয

২) রামায়ণ : প্রকৃহয, পযবাবরণ সমাি

- ধ্ু িবহটপ্রসাদ চত্টাপাধ্োয়

৩) ছন্দ পহরক্রমা

- প্রত্বাধ্চন্দ্র থসন

৪) বাাংলা মঙ্গলকাত্বের ইহযিাস

- ড. আশুত্যাষ ভটাচার্যব

৫) ববষ্ণব রসপ্রকাশ
৬) নযুন ছন্দ-পহরক্রমা

- িুহদরাম দাস

৭) বাাংলা ছত্ন্দর মূ ল সূ ত্র

- অমূ লেধ্ন মুত্খাপাধ্োয়

৮) বাাংলা ছন্দ

- িীত্বন্দ্র হসাংি রায়

৯) রামায়ণ চহরযমালা

- হবষ্ণুপদ চক্রবযবী

১০) রামায়ত্ণর চহরযাবলী

- সু খময় ভটাচাযব

- প্রত্বাধ্চন্দ্র থসন

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali

Course Code
BENG-H-CC-T-4

SEMESTER -II
Course Title
অলঙ্কার, শাক্ত পদাবলী, অন্নদামঙ্গল ও বাাংলা প্রুফ সাংত্শাধ্ন

পবব-১ (অলাংকার ও বাাংলা প্রুফ সাংত্শাধ্ন) :
প্রুফ সাংত্শাধ্ন : (সাধ্ারণ জ্ঞান, হনয়মাবলী ও চচবা )
অলঙ্কার (সাংজ্ঞা, উদািরণ, অলঙ্কার হনণবয়) :
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Course Nature
CORE

Credit
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শব্দালঙ্কার : অনু প্রাস, থেষ, বত্ক্রাহক্ত, যমক।
অেবালঙ্কার : উপমা, রূপক, সমাত্সাহক্ত, উৎত্প্রিা, সত্ন্দি, বেহযত্রক, হবত্রাধ্, বোিস্তুহয, অপহ্নুহয, অহযশত্য়াহক্ত।
পবব-২ অন্নদামঙ্গল (১ম ভাগ)
ভারযচত্ন্দ্ররঅন্নদামঙ্গল (১ম ভাগ) : কহব-পহরহচহয, কাবে পাঠ, হবত্েষণ ও কহবর প্রহযভা হবচার।
পবব-৩ শাক্ত পদাবলী
শাক্ত পদাবলী: কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃক
ব প্রকাহশয ‘শাক্ত পদ সাংকলন’ গ্রত্ন্থর হনববাহচয পদ (পযবায়, পদ ও কহবপ্রহযভা হবত্েষণ)
১)

হগহর, এবার আমার উমা এত্ল

- রামপ্রসাদ থসন

২)

- কমলাকান্ত ভটাচাযব

৩)

আহম হক থিহরলাম হনহশ স্বপত্ন
যুহম থযা মা হছত্ল ভুত্ল

৪)

ওত্র নবমী হনহশ

- কমলাকান্ত ভটাচাযব

৫)

থযত্য়া না রিনী, আহি লত্য় যারাদত্ল - মাইত্কল মধ্ু সূদন দি

৬)

শুকনা যরু মুঞ্জত্র না

- কমলাকান্ত ভটাচাযব

৭)

মা আমায় ঘুরাহব কয

- রামপ্রসাদ থসন

৮)

উলহঙ্গণী নাত্চ রণরত্ঙ্গ

- রবীন্দ্রনাে ঠাকুর

৯)

চরণ ধ্ত্র আহছ পত্ড়

- হিত্িন্দ্রলাল রায়

১০)

বল থর িবা বল

- কািী নিরুল ইসলাম

- হগহরশচন্দ্র থঘাষ

সিায়ক গ্রন্থ:
১) শাক্ত পদ সাংকলন

- কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃ বক প্রকাহশয

২) অলঙ্কারচহন্দ্রকা

- শোমাপদ চক্রবযবী

৩) কহব ভারযচন্দ্র

- শঙ্করীপ্রসাদ বসু

৪) বাাংলা মঙ্গলকাত্বের ইহযিাস

- ড. আশুত্যাষ ভটাচাযব

৫) ভারত্যর শহক্ত সাধ্না ও শাক্ত সাহিযে - ড. শহশভূ ষণ দাশগুপ্ত
৬) শাক্ত পদাবলী ও শহক্ত সাধ্না

- িাহ্নবীকুমার চক্রবযবী

৭) শাক্ত পদাবলী

- হত্রপুরাশঙ্কর থসনশাস্ত্রী

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali

Course Code
BENG-H-GE-T-2

SEMESTER -II
Course Title
বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (আধ্ু হনক যু গ) : গত্দের হবকাশ থেত্ক

Course Nature
GE

Credit
6

সামহয়ক পত্র ও ভাষাযত্ত্ব
পবব- ১ গদে ও প্রবেও কাবে-কহবযা
গদে ও প্রবে : থফাটব উইহলয়ম কত্লি, রািা রামত্মািন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র হবদোসাগর,বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয়, মীর থমাশার্রফ থিাত্সন,
রবীন্দ্রনাে ঠাকুর ও প্রমে থচৌধ্ু রী।
কাবে-কহবযা : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইত্কল মধ্ু সূদন দি, হবিারীলাল চক্রবিবী, রবীন্দ্রনাে ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাে দি, নিরুল ইসলাম ও

8

িীবনানন্দ দাশ।
পবব- ২ উপনোস-থছাটগল্প, সামহয়ক পত্র ও নাটক
উপনোস ও থছাটগল্প : বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয় (উপনোস), রবীন্দ্রনাে ঠাকুর (উপনোস ও থছাটগল্প), শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োয় (উপনোস),
হবভূ হযভূ ষণ বত্ন্দোপাধ্োয় (উপনোস), যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োয় (উপনোস) ও মাহনক বত্ন্দোপাধ্োয়।
সামহয়ক পত্র : হদগ্দশবন, সমাচারদপবণ, সাংবাদ প্রভাকর, যত্ত্বত্বাহধ্নী, বঙ্গদশবন ও সবু ি পত্র।
নাটক : মাইত্কল মধ্ু সূদন দি, দীনবেু হমত্র, হগহরশচন্দ্র থঘাষ, হিত্িন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাে ঠাকুর ও মন্মে রায়।
পবব- ৩ ভাষাযত্ত্ব
ভাষাযত্ত্ব : বাাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমহবকাশ (প্রাচীন বাাংলা, মধ্ে বাাংলা, সাম্প্রহযক বাাংলা), সাধ্ু ও চহলয বাাংলা, বাাংলা শব্দভাণ্ডার,
বাাংলা উপভাষা (সাংজ্ঞা, প্রকার ও আঞ্চহলক সীমানা), শব্দােব পহরবযবত্নর কারণ ও ধ্ারা, ধ্বহন পহরবযবত্নর ধ্ারা (অহপহনহিহয, অহভশ্রুহয,
বণবহবপযবয়, সমীভবন, ধ্বহনত্লাপ, স্বরভহক্ত, ধ্বহনর আগম, নাহসকেীভবন, স্বরসঙ্গহয), রূপযত্ত্ব (বচন, পুরুষ ও কারক)
বাাংলাসাহিত্যের ইহযিাত্সর সিায়ক গ্রন্থাবলী :
১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহযিাস (১ম-৫ম খণ্ড)

– সু কুমার থসন

২. বাাংলা সাহিত্যের সাংহিপ্ত ইহযবৃ ি

- অহসযকুমার বত্ন্দোপাধ্োয়

৩. বাঙালী ও বাঙালা সাহিযে

- আিমদ শরীফ

৪. বাাংলা সাহিত্যের ইহযকো (১ম-৪েবপযবায়)

- ভূ ত্দব থচৌধ্ু রী

৫. বাাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইহযিাস

- থিত্র গুপ্ত

৬. পুরাযন বাাংলা সাহিত্যের যেে ও কালক্রম

- সু খময় মুত্খাপাধ্োয়

ভাষাযত্ত্ত্বর সিায়ক গ্রন্থ:
১. ভাষার ইহযবৃ ি

- সু কুমার থসন

২. বাাংলা ভাষা পহরক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

- ড. পত্রশচন্দ্র মিুমদার

৩. সাধ্ারণ ভাষাহবজ্ঞান ও বাাংলা ভাষা

- ড. রাত্মশ্বর শ’

৬. প্রসঙ্গ বাাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

- ড. সু ত্খন হবশ্বাস

৭. ভাষাহবজ্ঞান : যাহত্ত্বক প্রসঙ্গ

- ড. সু ত্খন হবশ্বাস

৮. বাাংলা ভাষা : রূত্প প্রত্য়াত্গ

- ড. শোমশ্রী হবশ্বাস থসনগুপ্ত

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali
Course Code
BENG-H-AECC-T-1

SEMESTER -II
Course Title
Bengali

Course Nature
AECC

পবব - ১
থবাধ্পরীিণ (কলোণী হবশ্বহবদোলয় থেত্ক প্রকাহশয আবহশেক বাাংলা পাঠ সাংকলন থেত্ক হনববাহচয ২ হট প্রবে) :
হশিার থিরত্ফর

- রবীন্দ্রনাে ঠাকুর

বাাংলা আর ইাংত্রিী

- অন্নদাশঙ্কর রায়

পবব - ২
ক) পত্ররচনা (আত্বদনপত্র)
খ) প্রহযত্বদন (সাংবাদপত্ত্র প্রকাত্শর উপত্যাগী কত্র থকানও ঘটনার প্রহযত্বদন রচনা)

9

Credit
2

গ) পহরভাষা

(কলোণী হবশ্বহবদোলয় থেত্ক প্রকাহশয সাংকলত্ন ২০০হট পহরভাষা সাংকহলয আত্ছ। এগুহলই পাঠে।)

পবব - ৩
থছাটগল্প : (কলোণী হবশ্বহবদোলয়য় কযৃবক প্রকাহশয আবহশেক বাাংলা পাঠ সাংকলন থেত্ক হনববাহচয ২হট গল্প)
থখাকাবাবু র প্রযোবযবন

- রবীন্দ্রনাে ঠাকুর

কালাপািাড়

- যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োয়

কহবযা : (কলোণী হবশ্বহবদোলয় থেত্ক প্রকাহশয আবহশেক বাাংলা পাঠ সাংকলন থেত্ক হনববাহচয ২ হট কহবযা)
হনঝবত্রর স্বপ্নভঙ্গ

- রবীন্দ্রনাে ঠাকুর

হশকল পরার গান

- কািী নিরুল ইসলাম

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali

============================================================================
Course Code
BENG-H-CC-T-5

SEMESTER -III
Course Title
বাাংলা কোসাহিত্যের রূপত্ভদ ও থছাটগল্প :

Course Nature
CORE

পবব- ১ (কোসাহিত্যের রূপত্ভদ)
কোসাহিত্যের রূপত্ভদ: উপনোস (ঐহযিাহসক, সামাহিক, আঞ্চহলক, মনস্তাহত্ত্বক), থছাটগল্প (সাংজ্ঞা ও ববহশষ্ট্ে)।
পবব- ২ (রবীন্দ্রনাত্ের থছাটগল্প: গল্পগুচ্ছ)
মহণিারা, অনহধ্কার প্রত্বশ, িীহবয ও মৃ য, িুহধ্য পাষাণ ও স্ত্রীর পত্র
পবব- ৩ (আধ্ু হনক বাাংলা থছাটগল্প)
ক) প্রাক্-চহল্লশ বাাংলা থছাটগল্প: বাাংলা গল্প ও সমাত্লাচনা সাংকলন (কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃক
ব প্রকাহশয)
লম্বকণব

- পরশুরাম

নারী ও নাহগনী - যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োয়
হসাঁদুরচরণ

- হবভূ হযভূ ষণ বত্ন্দোপাধ্োয়

খ) উির-চহল্লশ বাাংলা থছাটগল্প : বাাংলা গল্প ও সমাত্লাচনা সাংকলন (কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃক
ব প্রকাহশয)
হশল্পী

- মাহনক বত্ন্দোপাধ্োয়

যাত্সর ঘর

- আশাপূ ণবা থদবী

থকৌত্ন্তয়

- সু ত্বাধ্ থঘাষ

সিায়ক গ্রন্থ :
১) সাহিযে সন্দভব

- শ্রীশচন্দ্র দাস

২) সাহিযে-হশল্প ও নন্দনযত্ত্ব

- ড. সু ত্বাধ্ থচৌধ্ু রী

৩) সাহিযে ও সমাত্লাচনার রূপ-রীহয

- উজ্জ্বলকুমার মিুমদার

৪) রবীন্দ্রনাত্ের থছাটগল্প

- প্রমেনাে হবশী

৫) রবীন্দ্রনাত্ের থছাটগল্প ও উপনোস

- উত্পন্দ্রনাে ভটাচাযব

৬) রবীন্দ্র-থছাটগত্ল্পর হশল্পরূপ

- যত্পাব্রয থঘাষ

৭) সাহিত্যে থছাটগল্প

- নারায়ণ গত্ঙ্গাপাধ্োয়

8) বাাংলা গল্প হবহচত্রা

- নারায়ণ গত্ঙ্গাপাধ্োয়

৯) থছাটগত্ল্পর সীমাত্রখা

- নারায়ণ গত্ঙ্গাপাধ্োয়

১০) থছাটগত্ল্পর কো

- রেীন্দ্রনাে রায়

১১) বাাংলা থছাটগল্প

- ড. ভূ ত্দব থচৌধ্ু রী

১২) বাাংলা থছাটগল্প

- হশহশরকুমার দাস
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Credit
6

১৩) কাত্লর পুিহলকা

- ড. অরুণকুমার মুত্খাপাধ্োয়

১৪) বাাংলা থছাটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (১ম ও ২য় খণ্ড) - বীত্রন্দ্র দি

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali
==================================================================================
SEMESTER -III
Course Code
Course Title
Course Nature
CORE
BENG-H-CC-T-6
বাাংলা উপনোস :

Credit
6

পবব- ১
রািহসাংি (চযুেব সাংস্করণ) - বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয়
পবব- ২
ঘত্র-বাইত্র

- রবীন্দ্রনাে ঠাকুর

পবব- ৩
শ্রীকান্ত (প্রেম পবব)

– শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োয়

সিায়ক গ্রন্থ :
১) বঙ্গসাহিত্যে উপনোত্সর ধ্ারা

- ড.শ্রীকুমার বত্ন্দোপাধ্োয়

২) বাাংলা উপনোত্সর কালান্তর

- ড. সত্রাি বত্োপাধ্োয়

৩) উপনোত্স সমািরীহয : বহঙ্কমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাে

- িয়ন্ত বত্ন্দোপাধ্োয়

৪) আধ্ু হনকযা ও বাাংলা উপনোস

- ড. অশ্রুকুমার হশকদার

৫) কাত্লর প্রহযমা

- অরুণকুমার মুত্খাপাধ্োয়

৬) শরৎ সাহিত্যে বেহক্ত ও সমাি

- িয়ন্ত বত্ন্দোপাধ্োয়

৭) উপনোত্স সময়

- ড. যত্পাধ্ীর ভটাচাযব

৮) বাাংলা উপনোস ও যার আধ্ু হনকযা

- ড. সত্যেন্দ্রনাে রায়

৯) মধ্োহ্ন থেত্ক সায়াহ্ন : হবশ শযত্কর বাাংলা উপনোস - ড. অরুণকুমার মুত্খাপাধ্োয়
১০) রবীন্দ্রনাত্ের থছাটগল্প ও উপনোস

- উত্পন্দ্রনাে ভটাচাযব

১১) দু ই হবশ্বযু দ্ধ মধ্েবযবী বাাংলাসাহিযে

- ড. থগাহপকানাে রায়ত্চৌধ্ু রী

১২) বহঙ্কম সরণী

- প্রমেনাে হবশী

১৩) বহঙ্কম উপনোস : হশল্পরীহয

- থিত্র গুপ্ত

১৪ ) শরৎচন্দ্র

- সু ত্বাধ্চন্দ্র থসনগুপ্ত

১৫) শরৎচন্দ্র : িীবন ও সাহিযে

- অহিযকুমার থঘাষ

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali
==================================================================================
SEMESTER -III
Course Code
Course Title
Course Nature
CORE
BENG-H-CC-T-7
বাাংলা প্রবত্ের রূপত্ভদ, িীবনী ও প্রবে পাঠ
পবব-১
প্রবে-হনবত্ের রূপত্ভদ: (প্রবে, রমেরচনা, পত্রসাহিযে, িীবনীসাহিযে ও ভ্রমণসাহিযে)
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Credit
6

পবব- ২
আমার িীবন -- রাসসু ন্দরী দাসী
পবব- ৩
কমলকাত্ন্তর দপ্তর (হনববাহচয) -- বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয়
আমার মন, আমার দু ত্গবাৎসব, একা থক গায় ঐ, মনু ষেফল, বাঙালীর মনু ষেত্ব (‘কমলাকাত্ন্তর পত্র’ অাংত্শ আত্ছ)
সিায়ক গ্রন্থ :
১) সাহিযে সন্দভব

- শ্রীশচন্দ্র দাস

২) সাহিযে-হশল্প ও নন্দনযত্ত্ব

- ড. সু ত্বাধ্ থচৌধ্ু রী

৩) সাহিত্যের রূপ-রীহয ও অনোনে প্রসঙ্গ

- ড. কুন্তল চত্টাপাধ্োয়

৪) সাহিযে ও সমাত্লাচনার রূপ-রীহয

- উজ্জ্বলকুমার মিুমদার

৫) বাাংলা প্রবে সাহিত্যের ধ্ারা

- ড. অধ্ীর থদ

৬) হচন্তানায়ক বহঙ্কমচন্দ্র

- ভবত্যাষ দি

৭) বাঙাহল থমত্য়র ভাবনামূ লক গদে

- সু যপা ভটাচাযব

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali
==================================================================================

Course Code
BENG-H-GE-T-3

SEMESTER -III
Course Title
বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (প্রাচীন ও মধ্েযু গ), ছন্দ, অলাংকার,

Course Nature
GE

Credit
6

ববষ্ণব পদাবলী ও

পবব-১ সাহিত্যের ইহযিাস:
চযবাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীযবন, বচযনেিীবনী (বচযনে ভাগবয, বচযনেচহরযামৃ য), অনু বাদ সাহিযে (কৃহিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মিাভারয),
মনসামঙ্গলহবিয়গুপ্ত ও নারায়ণত্দব), চণ্ডীমঙ্গল (মুকুন্দ চক্রবযবী), ধ্মবমঙ্গল (ঘনরাম চক্রবযবী), অন্নদামঙ্গল (কহব ভারযচন্দ্র) শাক্ত পদাবলী
(রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত)
পবব-২ ছন্দ ও অলাংকার:
ছন্দ: বাাংলা ছত্ন্দর হত্রধ্ারা (স্বরবৃ ি, মাত্রাবৃ ি ও অিরবৃ ি)--- সাংজ্ঞা ও উদািরণ। ছত্ন্দাহলহপ প্রণয়ন।
অলাংকার: সাংজ্ঞাসি উদািরণ—অনু প্রাস, যমক, থেষ, বত্ক্রাহক্ত, উপমা, উৎত্প্রিা।
পবব-৩

ববষ্ণব পদাবলী : কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃক
ব প্রকাহশয‘ববষ্ণবপদ সাংকলন’ গ্রত্ন্থর হনববাহচয পদ (কহবপ্রহযভা, পদ ও পযবায়

হবত্েষণ)
১) নীরদ নয়ত্ন নীর ঘন হসঞ্চত্ন

- থগাহবন্দদাস

২) আমার শপহে লাত্গ

- বলরাম দাস

৩) রাধ্ার হক বিল অন্তত্র বেো

- চণ্ডীদাস

৪) কন্টক গাহড় কমলসম পদযল

- থগাহবন্দদাস

৫) আিু রিনী িাম ভাত্গ থপািায়লু াঁ

- হবদোপহয

৬) এ সহখ িামাহর দু ত্খর নাহি ওর

- হবদোপহয

৭) মাধ্ব বিয হমনহয কহর থযায়

- হবদোপহয

সিায়ক গ্রন্থাবলী :
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১) ববষ্ণব পদ সাংকলন

- কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃ বক প্রকাহশয

১) ছন্দ পহরক্রমা

– প্রত্বাধ্চন্দ্র থসন

২) ছত্ন্দর মূ লসূ ত্র

- অমূ লেধ্ন মুত্খাপাধ্োয়

৩) অলাংকারচহন্দ্রকা

- শোমাপদ চক্রবযবী

৪) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহযিাস (১ম-৫ম খণ্ড)

– সু কুমার থসন

৫) বাাংলা সাহিত্যের সাংহিপ্ত ইহযবৃ ি

- অহসযকুমার বত্ন্দোপাধ্োয়

৬) সাহিত্যের রূপরীহয ও অনোনে প্রসঙ্গ

- কুন্তল চত্টাপাধ্োয়

৭) সাহিযে ও সমাত্লাচনার রূপ-রীহয

- উজ্জ্বলকুমার মিুমদার

৮) বাাংলা মঙ্গলকাত্বের ইহযিাস

- ড. আশুত্যাষ ভটাচাযব

৯) ববষ্ণব রসপ্রকাশ

- িুহদরাম দাস

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali
==================================================================================

Course Code
BENG-H-SEC-T-1

SEMESTER -III
Course Title

সাহিযে পাঠদান ও প্রত্য়াগ-ববহচত্রে (বেবিাহরক)

Course Nature
SEC

Credit
2

পবব-১
থেণীকত্ি সাহিযে পাঠদাত্নর পদ্ধহয ও সাহিযে হবষয়ক আত্লাচনা চক্র
পবব-২
থছাটগত্ল্পর নাটেরূপদান : (রবীন্দ্রনাে ঠাকুত্রর ‘শাহস্ত’, শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োত্য়র ‘মত্িশ’, হবভূ হযভূ ষণ বত্ন্দোপাধ্োত্য়র ‘পুাঁইমাচা’ )
পবব-৩
গ্রন্থ পযবাত্লাচনা (রবীন্দ্রনাে ঠাকুত্রর ‘ডাকঘর’, শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োত্য়র ‘শ্রীকান্ত : প্রেম পবব’ রাসসু ন্দরী দাসীর ‘আমার িীবন’
(আত্মিীবনীগ্রন্থ)

হব. দ্র. এহট বেবিাহরক পত্র। অনে কত্লত্ির অধ্োপক বহিরাগয পরীিক হিত্সত্ব সাংহেষ্ট্ কত্লত্ি এত্স পরীিা
থনত্বন ।

হবভািন :
পবব-১ : সাম্মাহনক পাঠক্রত্মর থয থকানও হবষয় উপস্থাপন। সময় ৫ হমহনট। এই পত্ববর মান ২০ ।
পবব-২ অেবা পবব-৩-এর মত্ধ্ে থয থকানও একহট হবষয় হলখত্য থদত্বন। সময় – ৪০ হমহনট। শব্দ সাংখো- ৩০০ এবাং মান-২০।
UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali
==================================================================================

Course Code
BENG-H-CC-T-8

EMESTER -IV
Course Title
বাাংলা সমাত্লাচনা সাংকলন ও প্রবে সাংকলন

পবব- ১ বাাংলা গল্প ও সমাত্লাচনা সাংকলন (কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃক
ব প্রকাহশয)
সমাত্লাচনা প্রবে :
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Course Nature
CORE

Credit
6

কাত্বের উত্পহিযা

- রবীন্দ্রনাে ঠাকুর

পড়ুয়ার থনাট

- সযীনাে ভাদু ড়ী

উিমণব-অধ্মণব-সাংবাদ

- ড. অহসযকুমার বত্ন্দোপাধ্োয়

পবব- ২

বাাংলা কহবযা ও প্রবে সাংকলন (কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃক
ব প্রকাহশয)

প্রবে :
বযবমান সমাি ও সাংস্কৃহয

- নীরদ হস. থচৌধ্ু রী

বাঙ্গাহলর আত্মপহরচয়

- আহনসু জ্জামান
- সনহিদা খাযুন

রবীন্দ্রনাে ও বাাংলাত্দশ

পবব- ৩ সাহিত্যের পত্ে (হনববাহচয প্রবে) : রবীন্দ্রনাে ঠাকুর
যেে ও সযে, সাহিযেযত্ত্ব ও সাহিত্যের যাৎপযব
সিায়ক গ্রন্থ :
১) সাহিযেযত্ত্ত্ব রবীন্দ্রনাে

-

২) সাহিযে হিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাে

- অহসযকুমার বত্ন্দোপাধ্ায়

সত্যেন্দ্রনাে রায়

৩) সাহিযে-হশল্প ও নন্দনযত্ত্ব

- ড. সু ত্বাধ্ থচৌধ্ু রী

৪. রবীন্দ্র নন্দনযত্ত্ত্ব সাহিত্যের পত্ে

- ড. শোমশ্রী হবশ্বাস থসনগুপ্ত

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali
==================================================================================
SEMESTER -IV
Course Code
Course Title
Course Nature
CORE
BENG-H-CC-T-9
কাত্বের রূপত্ভদ, কাবেহিজ্ঞাসা ও কাবে পাঠ
পবব- ১ কাত্বের সাংজ্ঞা ও রূপত্ভদ:
কাত্বের সাংজ্ঞা ও রূপত্ভদ : মিাকাবে, গীহযকাবে, সত্নট, ক্ল্োহসহসিম্ ও থরামাহন্টহসিম্
কাবেহিজ্ঞাসা - অযুলচন্দ্র গুপ্ত : ধ্বহন ও রস
পবব- ২ বীরাঙ্গনা(হনববাহচয পত্র) : মাইত্কল মধ্ু সূদন দি
দু ষ্মত্ন্তর প্রহয শকুন্তলা, থসাত্মর প্রহয যারা, দশরত্ের প্রহয থককয়ী ও নীত্লাধ্বত্ির প্রহয িনা
পবব- ৩ যযীন্দ্রনাে থসনগুত্প্তর কহবযা (হনববাহচয)
দু ুঃখবাদী, কহচ ডাব, বাইত্শ োবণ ১৩৪৮ ও থফহমন হরহলফ
সিায়ক গ্রন্থ:
১) সাহিযে সন্দশবন

- শ্রীশচন্দ্র দাশ

২) সাহিত্যের রূপরীহয ও অনোনে প্রসঙ্গ

- কুন্তল চত্টাপাধ্োয়

৩) সাহিযে ও সমাত্লাচনার রূপ-রীহয

- উজ্জ্বলকুমার মিুমদার

৪) কাবোত্লাক

- সু ধ্ীরকুমার দাশগুপ্ত

৫) কহব শ্রীমধ্ু সূদন

- থমাহিযলাল মিুমদার

৬) বীরাঙ্গনা কাবে চচবা

- উজ্জ্বলকুমার মিুমদার
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Credit
6

৭) যযীন্দ্রনাে ও আধ্ু হনক বাাংলা কহবযার প্রেম পযবায়

- শহশভূ ষণ দাশগুপ্ত

৮) নন্দনযত্ত্ত্ব প্রযীচে

- ড. সু ত্খন হবশ্বাস

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali
==================================================================================
SEMESTER -IV
Course Code
Course Title
Course Nature
CORE
BENG-H-CC-T-10
বাাংলা কাবে-কহবযা

Credit
6

পবব-১ সঞ্চহয়যা (হনববাহচয) : রবীন্দ্রনাে ঠাকুর
িীবনত্দবযা (হচত্রা কাবে), প্রােবনা (বনত্বদে কাবে), ভারযযীেব (গীযাঞ্জহল কাবে), ঐকযান (িন্মহদত্ন কাবে) ও শুভিণ (থখয়া কাবে)
পবব -২ সহঞ্চযা (হনববাহচয) : কািী নিরুল ইসলাম
কাণ্ডারী হুহশয়ার, সামেবাদী (গাহি সাত্মের গান/থযখাত্ন আহসয়া এক ি’থয় থগত্ছ সব বাধ্া বেবধ্ান), নারী (সামেবাদী) আমার বকহফয়ৎ ও
িীবনবন্দনা।
পবব- ৩ বাাংলা কহবযা ও প্রবে সাংকলন (কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃক
ব প্রকাহশয)
আধ্ু হনক বাাংলা কহবযা :
দু ুঃত্খর কহব

- থমাহিযলাল মিুমদার

আট বছর আত্গ একহদন

– িীবনানন্দ দাশ

থযামাত্ক পাওয়ার িনে থি স্বাধ্ীনযা - শামসু র রিমান
সাংসাত্র সন্নোসী থলাকটা

- শহক্ত চত্টাপাধ্োয়

হফত্র এত্সা চাকা

- হবনয় মিুমদার

আমার নাম ভারযবষব

- অহমযাভ দাশগুপ্ত

সিায়ক গ্রন্থ :
১) আধ্ু হনক কহবযার হদগ্বলয়

- অশ্রুকুমার হশকদার

২) আধ্ু হনক বাাংলা কাবে পহরচয়

- দীহপ্ত হত্রপাঠী

৩) রবীন্দ্রানু সারী কহবসমাি

- অরুণকুমার মুত্খাপাধ্োয়

৪) বাাংলা কহবযার কালান্তর

- সত্রাি বত্ন্দোপাধ্োয়

৫) রহবরহি (১ম ও ২য় খণ্ড)

- চারুচন্দ্র ভটাচাযব

৬) রবীন্দ্র কাবে প্রবাি

- প্রমেনাে হবশী

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali
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SEMESTER -IV
Course Code
Course Title
Course Nature
GE
বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (আধ্ু হনক যু গ) : গত্দের হবকাশ থেত্ক
BENG-H-GE-T-4
সামহয়ক পত্র ও ভাষাযত্ত্ব

15

Credit
6

পবব- ১গদে ও প্রবেও কাবে-কহবযা:
গদে ও প্রবে : থফাটব উইহলয়ম কত্লি, রািা রামত্মািন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র হবদোসাগর,বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয়, মীর থমাশার্রফ থিাত্সন,
রবীন্দ্রনাে ঠাকুর ও প্রমে থচৌধ্ু রী।
কাবে-কহবযা : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইত্কল মধ্ু সূদন দি, হবিারীলাল চক্রবিবী, রবীন্দ্রনাে ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাে দি, নিরুল ইসলাম ও
িীবনানন্দ দাশ।
পবব- ২ উপনোস-থছাটগল্প, সামহয়ক পত্র ও নাটক
উপনোস ও থছাটগল্প : বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয় (উপনোস), রবীন্দ্রনাে ঠাকুর (উপনোস ও থছাটগল্প), শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োয় (উপনোস),
হবভূ হযভূ ষণ বত্ন্দোপাধ্োয় (উপনোস), যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োয় (উপনোস) ও মাহনক বত্ন্দোপাধ্োয়।
সামহয়ক পত্র : হদগ্দশবন, সমাচারদপবণ, সাংবাদ প্রভাকর, যত্ত্বত্বাহধ্নী, বঙ্গদশবন ও সবু ি পত্র।
নাটক : মাইত্কল মধ্ু সূদন দি, দীনবেু হমত্র, হগহরশচন্দ্র থঘাষ, হিত্িন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাে ঠাকুর ও মন্মে রায়।
পবব- ৩ ভাষাযত্ত্ব
ভাষাযত্ত্ব : বাাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমহবকাশ (প্রাচীন বাাংলা, মধ্ে বাাংলা, সাম্প্রহযক বাাংলা), সাধ্ু ও চহলয বাাংলা, বাাংলা শব্দভাণ্ডার,
বাাংলা উপভাষা (সাংজ্ঞা, প্রকার ও আঞ্চহলক সীমানা), শব্দােব পহরবযবত্নর কারণ ও ধ্ারা, ধ্বহন পহরবযবত্নর ধ্ারা (অহপহনহিহয, অহভশ্রুহয,
বণবহবপযবয়, সমীভবন, ধ্বহনত্লাপ, স্বরভহক্ত, ধ্বহনর আগম, নাহসকেীভবন, স্বরসঙ্গহয), রূপযত্ত্ব (বচন, পুরুষ ও কারক)

বাাংলাসাহিত্যের ইহযিাত্সর সিায়ক গ্রন্থাবলী :
১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহযিাস (১ম-৫ম খণ্ড)

– সু কুমার থসন

২. বাাংলা সাহিত্যের সাংহিপ্ত ইহযবৃ ি

- অহসযকুমার বত্ন্দোপাধ্োয়

৩. বাঙালী ও বাঙালা সাহিযে

- আিমদ শরীফ

৪. বাাংলা সাহিত্যের ইহযকো (১ম-৪েবপযবায়)

- ভূ ত্দব থচৌধ্ু রী

৫. বাাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইহযিাস

- থিত্র গুপ্ত

৬. পুরাযন বাাংলা সাহিত্যের যেে ও কালক্রম

- সু খময় মুত্খাপাধ্োয়

ভাষাযত্ত্ত্বর সিায়ক গ্রন্থ:
১. ভাষার ইহযবৃ ি

- সু কুমার থসন

২. বাাংলা ভাষা পহরক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

- ড. পত্রশচন্দ্র মিুমদার

৩. সাধ্ারণ ভাষাহবজ্ঞান ও বাাংলা ভাষা

- ড. রাত্মশ্বর শ’

৬. প্রসঙ্গ বাাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

- ড. সু ত্খন হবশ্বাস

৭. ভাষাহবজ্ঞান : যাহত্ত্বক প্রসঙ্গ

- ড. সু ত্খন হবশ্বাস

৮. বাাংলা ভাষা : রূত্প প্রত্য়াত্গ

- ড. শোমশ্রী হবশ্বাস থসনগুপ্ত

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali
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SEMESTER -IV
Course Code
Course Title
Course Nature
SEC
BENG-H-SEC-T-2
প্রহযত্বদন, হবজ্ঞাপন ও গত্বষণার রীহয-পদ্ধহয
পবব-১
সাংবাদ প্রহযত্বদন রচনা
পবব-২

16

Credit
2

হবজ্ঞাপন রচনা
পবব-৩
গত্বষণার রীহয ও পদ্ধহয, যেে সাংগ্রি, উদ্ধৃহযর বেবিার ও গ্রন্থপহঞ্জ রচনা।
সিায়ক গ্রন্থ :
১) গত্বষণাপত্র : অনু সোন ও রচনা

-- িগত্মািন মুত্খাপাধ্োয়

২) গণজ্ঞাপন : যত্ত্ব ও প্রত্য়াত্গ

-- পােব চত্টাপাধ্োয়

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali
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SEMESTER -V
Course Code
Course Title
Course Nature
CORE
BENG-H-CC-T-11
বাাংলা উপনোস

Credit
6

পবব-১
িাাঁসুহলবাাঁত্কর উপকো

- যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োয়

পবব- ২
ইছামযী

- হবভূ হযভূ ষণ বত্ন্দোপাধ্োয়

পবব- ৩
মায়ামৃ দঙ্গ

- বসয়দ মুস্তাফা হসরাি

সিায়ক গ্রন্থ :
১) বঙ্গসাহিত্যে উপনোত্সর ধ্ারা - ড.শ্রীকুমার বত্ন্দোপাধ্োয়
২) বাাংলা উপনোত্সর কালান্তর - ড. সত্রাি বত্ন্দোপাধ্োয়
৩) মধ্োহ্ন থেত্ক সায়াহ্ন : হবশ শযত্কর বাাংলা উপনোস- ড. অরুণকুমার মুত্খাপাধ্োয়
৪) দু ই হবশ্বযু দ্ধ মধ্েবযবী বাাংলাসাহিযে - ড. থগাহপকানাে রায়ত্চৌধ্ু রী
৫) যারাশঙ্কর - িরপ্রসাদ হমত্র

UG-CBCS SyllabusB.A. Honours in Bengali
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SEMESTER -V
Course Code
Course Title
Course Nature
CORE
BENG-H-CC-T-12
বাাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাটক

Credit
6

পবব-১
নাটত্কর রূপত্ভদ: (ট্র্োত্িহড, কত্মহড, প্রিসন, থপৌরাহণক ঐহযিাহসক, সামাহিক, একাঙ্ক)
পবব-২
বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও হেত্য়টাত্রর ধ্ারা:থলত্বত্ডত্ফর থবঙ্গলী হেত্য়টার, নবীন বসু র হেত্য়টার, থবলগাহছয়া নাটেশালা, থিাড়াসাাঁত্কা নাটেশালা,
বাগবািার অোত্মচার হেত্য়টার (শোমবািার নাটেসমাি) ও নোশনাল হেত্য়টার।
পবব-৩ নাটক পাঠ
সধ্বার একাদশী

- দীনবেু হমত্র

অচলায়যন

- রবীন্দ্রনাে ঠাকুর

17

সিায়ক গ্রন্থ :
১) বঙ্গীয় নাটেশালার ইহযিাস

- ব্রত্িন্দ্রনাে বত্ন্দোপাধ্োয়

২) বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাাংলা নাটক

- পুহলন দাস

৩) বাাংলা হেত্য়টাত্রর ইহযিাস

- দশবন থচৌধ্ু রী

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. অহিযকুমার থঘাষ

১০) বাাংলা একাঙ্ক নাটক : রূপ ও রূপকার

- ড. সনাযন থগাস্বামী

১১) সাহিযে ও সমাত্লাচনার রূপ-রীহয

- উজ্জ্বলকুমার মিুমদার

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali
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SEMESTER -V
Course Code
Course Title
Course Nature
CORE
BENG-H-DSE-T-1
সাহিযেযত্ত্ব ও সাহিযে সমাত্লাচনা

Credit
6

পবব-১
সাহিযেযত্ত্ব (১ম ভাগ): অনু কৃহযবাদ, ঔহচযেবাদ, বত্ক্রাহক্তবাদ, অলাংকারবাদ, কাত্বে আনন্দ ও রীহযবাদ, কাবেসযে
পবব-২
সাহিযেযত্ত্ব (২য় ভাগ) : থরামাহন্টহসিম, হরয়াহলিম, ক্ল্াহসহসিম, সু রহরয়াহলিম ও নোচারাহলিম
পবব-৩ সাহিযে সমাত্লাচনা : (কলোণী হবশ্বহবদোলয় থেত্ক প্রকাহশয ‘ বাাংলা গল্প ও সমাত্লাচনা সাংকলন’-এর হনববাহচয প্রবে পাঠে)
১) হবদোপহয ও িয়ত্দব

- বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয়।

২) আধ্ু হনকযা ও রবীন্দ্রনাে

- আবু সয়ীদ আইয়ু ব।

৩) ‘রক্তকরবী’র হযনিন

-

অন্নদাশঙ্কর রায়।

সিায়ক গ্রন্থ :
১) কাবে হবচার

- সু ত্রন্দ্রনাে দাশগুপ্ত

২) সাহিযে ও সমাত্লাচনার রূপ-রীহয

- উজ্জ্বলকুমার মিুমদার

৩) নন্দনযত্ত্ত্ব প্রাচে

- সু ত্খন হবশ্বাস

৪) নন্দনযত্ত্ব প্রযীচে

- সু ত্খন হবশ্বাস

৫) সাহিযে হবত্বক

- হবমলকুমার মুত্খাপাধ্োয়

৬) ধ্রুপদী নন্দনযত্ত্ব : থেত্টা অোহরস্টটল

- সু ত্খন হবশ্বাস

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali
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Course Code
BENG-H-DSE-T-2

SEMESTER –V
Course Title
বাাংলাত্দত্শর সাহিযে

18

Course Nature
DSE

Credit
6

পবব-১ কহবযা ও থছাটগল্প
ক) বাাংলাত্দত্শর কহবযা (রণহিৎ দাস ও সাজ্জাদ সহফ সম্পাহদয) :
স্বাধ্ীনযা যুহম
- শামসু র রিমান
- হনমবত্লন্দু গুণ

মানু ষ

থযামার দূ রত্ব হনযে আমার থক্রাত্ধ্র হদত্ন - দাউদ িায়দার
খ) থছাটগল্প (বাাংলাত্দত্শর গল্প—থসহলনা থিাত্সন সম্পাহদয)
থকরায়া

- বসয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

িননী

- িাসান আহিিুল িক

হনরুত্েশ

- আখযারুজ্জামান ইহলয়াস

পবব- ২ প্রবে (বাঙাহল ও বাাংলাত্দশ----অরুণ থসন ও আবু ল িাসনাৎ সম্পাহদয)
বাঙ্গাহলর আত্মপহরচত্য়র সূ ত্রপায

-আবু িাফর সামসু হেন

ভাষা সাংস্কার ও বাঙাহলত্চযনার হবকৃহয - আিমদ শরীফ
- মুনযাসীর মামুন

মাত্চবর স্বপ্ন
পবব-৩ নাটক
কবর - মুনীর থচৌধ্ু রী
সিায়ক গ্রন্থ :
১) সাংস্কৃহযর ভাঙা থসযু

- আখযারুজ্জামান ইহলয়াস

২) প্রসঙ্গ : বাাংলা কোসাহিযে

- বসয়দ আকরম থিাত্সন

৩) বাাংলা থদত্শর প্রবে সাহিযে

- আবু ল কাত্সম ফিলু ল িক

৪) বাাংলা থদত্শর আধ্ু হনক কাবে পহরচয়

- দীহপ্ত হত্রপাঠী

৫) বাাংলাত্দত্শর হেত্য়টার

- নৃ ত্পন্দ্র সািা (সম্পাহদয)

৬) িািার বছত্রর বাঙাহল সাংস্কৃহয
৭) বাাংলাত্দত্শর সাহিযে ও সাংস্কৃহয
৮) বাাংলাত্দত্শর থছাটগত্ল্পর হশল্পরূপ

- থগালাম মুরহশদ
- হবশ্বহিৎ থঘাষ
- চঞ্চল কুমার থবাস

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali
==================================================================================
SEMESTER - VI
Course Code
Course Title
Course Nature
CORE
BENG-H-CC-T-13
বাাংলা নাটক পাঠ
পবব - ১
কারাগার - মন্মে রায়
পবব - ২
পাগলা থঘাড়া - বাদল সরকার
পবব - ৩
চাাঁদ বহণত্কর পালা - শম্ভু হমত্র
সিায়ক গ্রন্থ :
১) বাাংলা নাটত্কর ইহযিাস - ড. আশুত্যাষ ভটাচাযব
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Credit
6

২) বাাংলা নাটত্কর ইহযিাস - ড. অহিযকুমার থঘাষ
৩) বাাংলা একাঙ্ক নাটক : রূপ ও রূপকার -ড. সনাযন থগাস্বামী
৪) The Theatre of the Absurd - Martin Esslin

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali
==================================================================================
SEMESTER -VI
Course Code
Course Title
Course Nature
CORE
BENG-H-CC-T-14
সাংস্কৃয, ইাংত্রহি সাহিত্যের ইহযিাস ও থলাকসাহিযে

Credit
6

পবব-১ সাংস্কৃয সাহিত্যের ইহযিাস
কাহলদাস, ভবভূ হয, ভাস, বাণভট, শূ দ্রক, িয়ত্দব
পবব-২ ইাংত্রহি সাহিত্যের ইহযিাস
থশক্সপীয়র (নাটক), হমলটন (মিাকাবে), ওয়াডবসওয়ােব, থশলী , হকটস, চালবস হডত্কন্স, এহলয়ট ও বানবাডব শ।
পবব-৩
থলাকগীহয, গীহযকা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন ও ধ্াাঁধ্া।
সিায়ক গ্রন্থ :
১) সাংস্কৃয সাহিত্যের ইহযিাস - িাহ্নবী কুমার চক্রবযবী
২) ধ্রুপদী সাংস্কৃয সাহিত্যের ইহযিাস -সু কুমারী ভটাচাযব
৩) ইাংত্রহি সাহিত্যের ইহযিাস - সযেপ্রসাদ থসনগুপ্ত
৪) ইাংত্রহি সাহিত্যের ইহযিাস - শ্রীকুমার বত্ন্দোপাধ্োয়
৫) ইাংত্রহি সাহিত্যের ইহযিাস -কুন্তল চত্টাপাধ্োয়
৬. বাাংলার থলাকসাহিযে

- আশুত্যাষ ভটাচাযব

৭. বাাংলা থলাকসাহিযে চচবার ইহযিাস – বরুণকুমার চক্রবযবী
৮. থলাকপ্রসঙ্গ: অন্দর বাহির

- শোমশ্রী হবশ্বাস থসনগুপ্ত
UG-CBCS SyllabusB.A. Honours in Bengali

==================================================================================
SEMESTER -VI
Course Code
Course Title
Course Nature
BENG-H-DSE-T-3
বাাংলা রূপকো, হশশু হকত্শার ও থগাত্য়ন্দা সাহিযে
DSE

পবব- ১
ক) ঠাকুরমার ঝুহল (হনববাহচয): দহিণারঞ্জন হমত্র মিুমদার
সাযভাই চম্পা
নীলকমল আর লালকমল
হশয়াল পহণ্ডয
খ) থপৌরাহণক গল্প (হনববাহচয) : উত্পন্দ্রহকত্শার রায়ত্চৌধ্ু রী
হবষ্ণুর অবযার
20

Credit
6

ইন্দ্র িওয়ার সু খ
গঙ্গা আহনবার কো
পবব- ২
ক) আত্বাল যাত্বাল (হনববাহচয) : সু কুমার রায়
হখচুহড়, খুত্ড়ার কল, িাযুত্ড়, একুত্শ আইন, গেহবচার
খ) পহদহপহসর বহমববাক্স : লীলা মিুমদার
পবব- ৩
ক) সযেহিৎ রাত্য়র গল্প (হনববাহচয)
সমাোত্রর চাহব
অম্বর থসন অন্তধ্বান রিসে
অপ্সরা হেত্য়টাত্রর মামলা
প্রত্ফশর শঙ্কু ও থখাকা
খ) থবোমত্কত্শর গল্প (হনববাহচয ): শরহদন্দু বত্ন্দোপাধ্োয়
সযোত্েষী
রক্তমুখী নীলা
থবোমত্কশ ও বরদা

সিায়ক গ্রন্থ :
১) বাাংলা সাহিত্যে সযেহিৎ রায় - ড. সু ত্খন হবশ্বাস
২) সযেহিত্যর কলত্ম থফলু দা এণ্ড থকাাং – ড. সু ত্খন হবশ্বাস
৩) সযেহিত্যর সাহিযে

- ড. থিত্র গুপ্ত

৪) সযেহিত্যর ভাবনায় প্রত্ফসর শঙ্কু - ড. সু ত্খন হবশ্বাস
৫) শযাব্দীর হশশুসাহিযে

- খত্গন্দ্রনাে হমত্র
UG-CBCS SyllabusB.A. Honours in Bengali

==================================================================================
SEMESTER -VI
Course Code
Course Title
Course Nature
BENG-H-DSE-T-4
বাাংলা ও প্রাত্দহশক সাহিযে
DSE

Credit
6

পবব-১ থছাটগল্প
থভন্ন (হিহন্দ গল্প) - মুন্সী থপ্রমচন্দ (কোভারযী : হিন্দী গল্পগুচ্ছ –ড. নামবর হসাং (সম্পা) , অনু বা- ইন্দ্রাণী সরকার, এন.হব.হট
পাত্লায়াত্নর থ ালক - ফহণশ্বরনাে থরণু (ফনীশ্বরনাে থরণুর থেষ্ঠ গল্প –ভারয যাযাবর (সম্পা) অনু বাদ-প্রসু ন হমত্র, এন.হব.হট.
িঞ্জাল-বু ত্ড়া– কৃশন চন্দর (কো ভারযী : উদু ব গল্প সাংকলন , প্রেম খন্ড- ড. অরুণকুমার মুত্খাপাধ্োয় (অনু বাদক) এন.হব.হট.
িয়মালা - নাগবল্লী আর. এস. কুরুপ (মালয়ালাম গল্পগুচ্ছ- ওমত্চরী এন. এন. হপত্ল্ল (সম্পাুঃ) অনু বাদ-হদত্বেন্দু পাহলয (এন.হব.হট.)
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পবব-২ উপনোস
ময়লা আাঁচল - ফুত্লশ্বরনাে থরণু
পবব-৩ নাটক
থচাপ্ আদালয চলত্ছ (নাটক)-হবিয় থযণ্ডুলকর
সিায়ক গ্রন্থ :
১) আধ্ু হনক হিন্দী সাহিযে : গহয ও প্রকৃহয – হবেব চক্রবযবী
২) হিন্দী সাহিত্যের ইহযিাস

- রামবিাল হযওয়াহর

প্রশ্ন ও নম্বর হবভািন
প্রহযহট Core Course (CC), GE এবাং DSE- প্রহযহটর িনে বরাে ৭৫ নম্বত্রর মত্ধ্ে ৫ নম্বর ক্ল্াত্স উপহস্থহয ও ১০ নম্বর
আভেন্তরীন মূ লোয়ত্নর িনে বরাে। অবহশষ্ট্ ৬০ নম্বত্রর হলহখয পরীিায় প্রশ্নহবভািন িত্ব হনম্নরূপ
প্রশ্ন নাং

প্রত্শ্নর ধ্রণ

প্রত্শ্নর মান

১

২ নম্বত্রর ১৫হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকান ১০হটর উির করত্য িত্ব

২০

২

৫ নম্বত্রর ৬ হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকান ৪ হটর উির করত্য িত্ব

২০

৩

১০ নম্বত্রর ৪ হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকান ২ হটর উির করত্য িত্ব

২০

প্রহযহট AECC এবাং SECপ্রহযহটর িনে বরাে ৫০ নম্বত্রর মত্ধ্ে ৫ নম্বর ক্ল্াত্স উপহস্থহয ও ৫ নম্বর আভেন্তরীন মূ লোয়ত্নর
িনে বরাে। অবহশষ্ট্ ৪০ নম্বত্রর হলহখয পরীিায় প্রশ্নহবভািন িত্ব হনম্নরূপ :
প্রশ্ন নাং

প্রত্শ্নর ধ্রণ

প্রত্শ্নর মান

১

২ নম্বত্রর ৮হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকান ৫ হটর উির করত্য িত্ব

১০

২

৫ নম্বত্রর ৪ হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকান ২ হটর উির করত্য িত্ব

১০

৩

১০ নম্বত্রর ৪ হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকান ২ হটর উির করত্য িত্ব

২০
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