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UG-CBCS Syllabus- Bengali (Honours) 

SEMESTER & COURSEWISE CREDIT DISTRIBUTION IN B.A. (BENGALI HONOURS)    

SEMESTER -I 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-1 বাংলা সািহেত�র ইিতহাস ও বাংলা ভাষাত�  (১ম ভাগ)         CORE 6 

BENG-H-CC-T-2 বাংলা সািহেত�র ইিতহাস ও বাংলা ভাষাত�  (২য় ভাগ)         CORE 6 

BENG-H-GE-T-1 বাংলা সািহেত�র ইিতহাস, ছ�, অলংকার,  �ব�ব পদাবলী ও 

ম�লকাব� 

GE 6 

BENG-H-AECC-T-1 Bengali Communication   (L1/L2) AECC 2 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 20 
SEMESTER -II 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-3 ছ�, কৃি�বাসী রামায়ণ ও �ব�ব পদাবলী            CORE 6 

BENG-H-CC-T-4 অল�ার, শা� পদাবলী, অ�দাম�ল ও বাংলা �ফ সংেশাধন CORE 6 

BENG-H-GE-T-2 বাংলা সািহেত�র ইিতহাস (আধুিনক যুগ) গেদ�র িবকাশ �থেক 

সামিয়ক প� ও বাংলা ভাষাত� 

GE 6 

BENG-H-AECC-T-1 Bengali Communication   (L1/L2)      AECC 2 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 20 
SEMESTER -III 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-5 বাংলা উপন�াস-�ছাটগে�র �পেভদ ও �ছাটগ�  CORE 6 

BENG-H-CC-T-6 বাংলা উপন�াস  CORE 6 

BENG-H-CC-T-7 বাংলা �বে�র �পেভদ ও �ব� পাঠ CORE 6 

BENG-H-GE-T-3 জীবনী আ�জীবনী ও �মণকািহনী  GE 6 

BENG-H-SEC-T-1 ��ণীকে� সািহত� পাঠদান প�িত ও সমেবত পাঠ (Group 

Study) 

SEC 2 

TOTAL 5 COURSES TOTAL 26 

SEMESTER -IV 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-8 বাংলা সমােলাচনা ও �ব� সািহত� CORE 6 

BENG-H-CC-T-9 কােব�র �পেভদ, কাব�িজ�াসা ও কাব� পাঠ CORE 6 

BENG-H-CC-T-10 বাংলা কাব�-কিবতা  CORE 6 

BENG-H-GE-T-4 আ�িলক ভাষা  সািহত� ও সং�ৃিত GE 6 

BENG-H-SEC-T-2 সািহেত�র �েয়াগ �বিচ�� SEC 2 

TOTAL 5 COURSES TOTAL 26 

SEMESTER -V 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-11 বাংলা উপন�াস CORE 6 

BENG-H-CC-T-12 বাংলা র�ম� ও নাটক CORE 6 

BENG-H- DSE-T-1 বাংলােদেশর সািহত� DSE 6 

BENG-H- DSE-T-2 সািহত�ত� ও সািহত� সমােলাচনা  DSE 6 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 24 
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SEMESTER -VI 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-13 বাংলা নাটক পাঠ CORE 6 

BENG-H-CC-T-14 সং�ৃত সািহেত�র ইিতহাস, ইংেরিজ সািহেত�র ইিতহাস  ও 

�লাকসািহত� 

CORE 6 

BENG-H- DSE-T-3 বাংলা ও �ােদিশক সািহত� DSE 6 

BENG-H- DSE-T-4 বাংলা িশ� িকেশার ও �গােয়�া সািহত� DSE 6 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 24 

 Total (All Semester) Total Course-26 Total 140 

 

িব�ািরত পাঠ�ম 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

SEMESTER -I 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-1 বাংলা সািহেত�র ইিতহাস ও বাংলা ভাষাত�  (১ম ভাগ)         CORE 6 

 

পব�-১                                              

বাংলা সািহেত�র ইিতহাস (�াচীন ও মধ�যুগ) : 

��াবনা ও �াথিমক আেলাচনা :  সামািজক ও রাজৈনিতক পটভূিমকায় বাংলা ভাষা, জািত, সািহত� ও সং�ৃিতর সংি�� পিরচয়। 

চয�াপদ (�দশ-কাল-ভাষা-সািহত�-সমাজ-সং�ৃিতর িচ�), তুিক� আ�মণ ও তাঁর �িতি�য়া (সমােজ ও সািহেত�), বড়ু চ�ীদাস ও 

�কৃ�কীত�ন। 

অনুবাদ সািহত� : �বিশ��, রামায়ণ, ভাগবত, মহাভারত।  

�ব�ব পদাবলী : পদাবলীর �বিশ�� এবং িবেশষ ���সহ িবদ�াপিত, চ�ীদাস, বলরামদাস, �ানদাস, �গািব�দাস।  

�ৈচতন�জীবন ও জীবনীসািহত� :  �ৈচতন�জীবনকথা, সািহত� ও সমােজ �ৈচতন��ভাব, জীবনীসািহত�, িবেশষ ���সহ বৃ�াবন দাস, 

কৃ�দাস কিবরাজ স�েক� আেলাচনা।   

 পব�- ২ 

বাংলা সািহেত�র ইিতহাস (মধ�যুগ) : 

ম�লকােব�র (মনসাম�ল, চ�ীম�ল, ধম�ম�ল, িশবায়ন  ও অ�দাম�ল) উ�ব  ও িববত�ন :  সং�া, �বিশ��, কািহিন ও কিব নারায়ণেদব, 

িবজয়��, কিবক�ণ মুকু� চ�ব��ী, �পরাম চ�বত�ী, ঘনরাম চ�ব��ী, রােম�র ভ�াচায�, রায়�ণাকর ভারতচ� স�েক� িবেশষ 

���সহ আেলাচনা।   

মধ�যুেগর মুসিলম কিব ও কাব� : �দৗলত কাজী , আলাওল, শাহ মহ�দ সিগর  

শা� পদাবলী : উ�েবর পটভূিম, রাম�সাদ �সন, কমলাকা� ভ�াচায�। 

 

 

পব�- ৩  (বাংলা ভাষাত�) :                                     
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ক) ভাষা : সং�া, �বিশ��, মানুেষর ভাষা-মানেবতর �াণীর সংেযাগ মাধ�ম।  

খ) �াচীন ভারতীয় আয�ভাষা-মধ�ভারতীয় আয�ভাষা-নব�ভারতীয় আয�ভাষা (সময়কাল, িনদশ�ন, �বিশ��), �াচীন ও মধ�ভারতীয় আয�ভাষার 

�র ও ব��ন।   

গ) বাঙািল জািত ও বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষার জ� ইিতহাস, বাংলা ও সং�ৃত, বাংলা ও মাগধী �াকৃত, বাংলা ও �গৗড়ীয় �াকৃত 

অপ�ংশ। 

ঘ) �াচীন বাংলা-মধ� বাংলা-আধুিনক বাংলা-সা�িতক বাংলা (িনদশ�ন, সময়কাল, �বিশ��)।  

ঙ) বাংলা িলিপর উ�ব-িবকাশ। 

চ) বাংলা �মৗিলক �রধিন। 

ছ) বা� য� : সিচ� িববরণ ও কায�াবলী।  

জ) আ�জ�ািতক �িনমূলক বণ�মালা (আই.িপ.এ.) :  িনয়মাবলী ও �পা�র।   

 

বাংলাসািহেত�র ইিতহােসর সহায়ক ��াবলী :  

১. বা�ালা সািহেত�র ইিতহাস (১ম-৫ম খ�)         –  সুকুমার �সন  

২. বাংলা সািহেত�র সংি�� ইিতবৃ�                -  অিসতকুমার বে��াপাধ�ায়  

৩. বাঙালী ও বাঙালা সািহত�                       -  আহমদ শরীফ  

৪. বাংলা সািহেত�র ইিতকথা (১ম-৪ম খ�)         -  ভূেদব �চৗধুরী  

৫. বাংলা সািহেত�র সম� ইিতহাস                 -  ��� ��  

৬. পুরাতন বাংলা সািহেত�র তথ� ও কাল�ম       -  সুখময় মুেখাপাধ�ায়  

ভাষাতে�র সহায়ক ��: 

১. ভাষার ইিতবৃ�                         -    সুকুমার �সন  

২. বাংলা ভাষা পির�মা                   -    ড. পেরশচ� মজুমদার  

৩. সাধারণ ভাষািব�ান ও বাংলা ভাষা      –   ড. রােম�র শ’  

৪. বাংলা ভাষার ইিতবৃ�                   -   ড. মুহ�দ শহীদু�া�  

৫) �স�: বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খ�)     -   ড. সুেখন িব�াস 

৬) ভাষািব�ান: তাি�ক �স�              -   ড. সুেখন িব�াস  

 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honors in Bengali 

============================================================================ 

SEMESTER -I 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-2 বাংলা সািহেত�র ইিতহাস ও বাংলা ভাষাত�  (২য় ভাগ)         CORE 6 

 

 পব�- ১                                                       

বাংলা সািহেত�র ইিতহাস  (আধুিনক যুগ) : 

��াবনা : উিনশ-িবশ শতেকর আথ�-সামািজক-সাং�ৃিতক পটভূিম। 

গদ� ও �ব� : �রামপুর িমশন, �ফাট� উইিলয়ম কেলজ, উইিলয়ম �কির, রামরাম বসু, মৃতু��য় িবদ�াল�ার, রাজা রামেমাহন রায়, 

ঈ�রচ� িবদ�াসাগর, অ�য়কুমার দ�, প�ারীচাঁদ িম�, কালী�স� িসংহ, বি�মচ� চে�াপাধ�ায়, মীর �মাশা� রফ �হােসন, রবী�নাথ 

ঠাকুর, �ামী  িবেবকান�, অবনী�নাথ ঠাকুর, �মথ �চৗধুরী, অ�দাশ�র রায়। 

সামিয়ক প�: সাধারণ আেলাচনা (িদগদশ�ন, সমাচারদপ�ণ, সংবাদ �ভাকর, ত�েবািধনী, ব�দশ�ন, ভারতী, সাধনা, সবুজপ�, �বাসী, ভারতবষ�)।  

পব� -২ 

বাংলা সািহেত�র ইিতহাস  (আধুিনক যুগ) :  
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কাব� ও কিবতা : ঈ�রচ� ��, র�লাল বে��াপাধ�ায়, মধুসূদন দ�, �হমচ� বে��াপাধ�ায়, নবীনচ� �সন, িবহারীলাল চ�ব��ী, 

অ�য়কুমার বড়াল, রবী�নাথ ঠাকুর, ি�েজ�লাল রায়, কািমনী রায়, যতী�নাথ �সন��, �মািহতলাল মজুমদার, নজ�ল ইসলাম, সুকুমার 

রায়, বু�েদব বসু, জীবনান� দাশ, সুধী�নাথ দ�, অিময় চ�বত�ী, িব�ু �দ, সুকা� ভ�াচায�, শি� চে�াপাধ�ায়, সুনীল গে�াপাধ�ায়, শ� 

�ঘাষ, জয় �গা�ামী। 

নাটক: মধুসূদন দ�, দীনব�ু িম�, িগিরশচ� �ঘাষ, ি�েজ�লাল রায়, রবী�নাথ ঠাকুর, ম�থ রায়, িবজন ভ�াচায�, শ�ু িম�, িশিশর 

ভাদুড়ী, বাদল সরকার ও মেনাজ িম�।  

উপন�াস ও �ছাটগ�:  বি�মচ� চে�াপাধ�ায় (উপন�াস), রবী�নাথ ঠাকুর (উপন�াস ও �ছাটগ�) �ভাতকুমার মুেখাপাধ�ায় (�ছাটগ�), 

শরৎচ� চে�াপাধ�ায় (উপন�াস), রাজেশখর বসু  (�ছাটগ�), িবভূিতভূষণ বে��াপাধ�ায় (উপন�াস), তারাশ�র বে��াপাধ�ায় (গ�-

উপন�াস), মািনক বে��াপাধ�ায় (গ�-উপন�াস), সতীনাথ ভাদুিড় (উপন�াস),সমেরশ বসু (উপন�াস) আশাপূণ�া �দবী (উপন�াস), অিময়ভূষণ 

মজুমদার (উপন�াস), মহাে�তা �দবী (গ�-উপন�াস), �সয়দ মু�াফা িসরাজ (গ� ও উপন�াস)।  

পব�-৩ ( বাংলা ভাষাত�) :                                                                      

ক) বাংলা ব�াকরেণর সাধারণ ধারণা (মােনাএল-হ�ালেহড-উইিলয়াম �কির-ইেয়� স-রামেমাহন-রবী�নাথ-সুনীিতকুমার)।  

খ) বাংলা উপভাষা : রাঢ়ী, ব�ালী, বের�ী, ঝাড়খ�ী ও কাম�পী। 

গ) বাংলা ভাষার �িন পিরবত�েনর রীিত ও �কৃিত। 

 ঘ) শ�াথ� পিরবত�েনর কারণ ও ধারা। 

ঙ) বাংলা ভাষার শ�ভা�ার।   

চ) পিরভাষা (বাংলা ভাষা ও পিরভাষা, পিরভাষা সৃজন �ি�য়া, বাংলা পিরভাষা)   

ছ) অিভধানত� (উ�ব, ��ণীিবভাগ, িবষয়ব� ও ল��, বাংলা ভাষার অিভধান) 

জ) ভাষা পিরক�না : ��প, সাধারণ উে�শ�, বাংলা ভাষা ও ভাষা পিরক�না                                        

 

বাংলাসািহেত�র ইিতহােসর সহায়ক ��াবলী :  

১. বা�ালা সািহেত�র ইিতহাস (১ম-৫ম খ�)            –  সুকুমার �সন 

২. বাংলা সািহেত�র সংি�� ইিতবৃ�                  -  অিসতকুমার বে��াপাধ�ায়  

৩. বাঙালী ও বাঙালা সািহত�                         -  আহমদ শরীফ  

৪. বাংলা সািহেত�র ইিতকথা (১ম-৪থ� পয�ায়)          -  ভূেদব �চৗধুরী  

৫. বাংলা সািহেত�র সম� ইিতহাস                    -  ��� ��  

৬. পুরাতন বাংলা সািহেত�র তথ� ও কাল�ম         -  সুখময় মুেখাপাধ�ায়  

ভাষাতে�র সহায়ক ��: 

১. ভাষার ইিতবৃ�                                -   সুকুমার �সন  

২. বাংলা ভাষা পির�মা (১ম ও ২য় খ�)          -   ড. পেরশচ� মজুমদার  

৩. সাধারণ ভাষািব�ান ও বাংলা ভাষা             –  ড. রােম�র শ’  

৪. �স�: বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খ�)             -   ড. সুেখন িব�াস 

৫. ভাষািব�ান : তাি�ক �স�                    -   ড. সুেখন িব�াস  

৬. ভাষা : �েয়ােগ ব�বহাের                      -   ড. সুেখন িব�াস  

 

 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

SEMESTER -I 
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Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-GE-T-1 বাংলা সািহেত�র ইিতহাস, ছ�, অলংকার, �ব�ব পদাবলী ও 

ম�লকাব� 

GE 6 

 

পব�-১ সািহেত�র ইিতহাস ছ� ও অলংকার :                                          

চয�াপদ, �কৃ�কীত�ন, �চতন�জীবনী (�চতন� ভাগবত, �চতন�চিরতামৃত), অনুবাদ সািহত� (রামায়ণ ও মহাভারত), ম�লকাব� (মনসাম�ল, 

চ�ীম�ল, ধম�ম�ল ও অ�দাম�ল) 

ছ�:   

অ�র/দল,কলা/মা�া, পব�, পদ, পংি�/চরণ--- সং�া, ��ণীিবভাগ ও উদাহরণ 

বাংলা ছে�র ি�ধারা--- সং�া ও উদাহরণ 

ছে�ািলিপ �ণয়ন। 

অলংকার: 

সং�াসহ উদাহরণ—অনু�াস, যমক, ��ষ, অপ�ূিত, বে�াি�, উপমা, �পক, উৎে��া, সমােসাি�, ব�াজ�িত ও ব�িতেরক। 

পব�-২   �ব�ব পদাবলী : 

 নীরদ নয়েন নীর ঘন িস�েন           - �গািব�দাস 

আমার শপিথ লােগ                      - বলরাম দাস 

রাধার িক �হল অ�ের ব�থা              - চ�ীদাস 

�প লািগ আঁিখ ঝুের                    - �ানদাস 

ক�ক গািড় কমলসম পদতল            - �গািব�দাস 

আজু রজনী হাম ভােগ �পাহায়লুঁ          - িবদ�াপিত 

এ সিখ হামাির দুেখর নািহ ওর           - িবদ�াপিত 

মাধব বহত িমনিত কির �তায়            - িবদ�াপিত 

পব�-৩  ম�লকাব� 

চ�ীম�ল (আেখিটক খ�) : কিবক�ণ মুকু� চ�বত�ী 

 

সহায়ক ��াবলী : 

১. বা�ালা সািহেত�র ইিতহাস (১ম-৫ম খ�)        –  সুকুমার �সন 

২. বাংলা সািহেত�র সংি�� ইিতবৃ�               -  অিসতকুমার বে��াপাধ�ায় 

৩. সািহেত�র �পরীিত ও অন�ান� �স�            - কু�ল চে�াপাধ�ায় 

৪. সািহত� ও সমােলাচনার �প-রীিত               - উ�লকুমার মজুমদার  

৪. �ব�ব পদাবলী                                - সত� িগির 

৫. বাংলা ম�লকােব�র ইিতহাস                    - ড. আ�েতাষ ভ�াচায� 

৬. �ব�ব রস�কাশ                              - �ুিদরাম দাস 

সহায়ক �� (ছ� ও অলংকার):  

 ১) ছ� পির�মা                     – �েবাধচ� �সন 

২) ছে�র মূলসূ�                     - অমূল�ধন মুেখাপাধ�ায় 

৩) অলংকারচি�কা                    - শ�ামাপদ চ�বত�ী 

 

 

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

SEMESTER -I 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-AECC-T-1 Bengali Communication   (L1/L2) AECC 2 

 

পব�-১             

ক) �বাধ পরী�ণ (কল�াণী িব�িবদ�ালয় �থেক �কািশত আবিশ�ক বাংলা পাঠ সংকলন �থেক িনব�ািচত ৩িট 

�ব�) :  

বসে�র �কািকল       - বি�মচ� চে�াপাধ�ার 

িশ�ার �হরেফর       - রবী�নাথ ঠাকুর 

বাংলা আর ইংেরজী    -  অ�দাশ�র রায় 

পব�-২ 

�িতেবদন (সংবাদপে� �কােশর উপেযাগী কের �কানও ঘটনার �িতেবদন রচনা)              

পব�-৩ 

পিরভাষা : (কল�াণী িব�িবদ�ালয় �থেক �কািশত সংকলেন ২০০িট পিরভাষা সংকিলত আেছ। এ�িলই পাঠ�।) 

                                                                                          

                            

                                 

 

                            UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali    

SEMESTER -II 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-3 ছ�, কৃি�বাসী রামায়ণ ও �ব�ব পদাবলী            CORE 6 

 

    

পব�- ১ (ছ�)                                    

ক) ছ� : ছ� ও ছা�িসকেদর (রবী�নাথ, সেত��নাথ, �মািহতলাল, �েবাধচ�) স�ে� সাধারণ আেলাচনা, 

দল/অ�র/কলা/মা�া/যিত/ যিতেলাপ/পব�/পংি�/চরণ/ছ�/পদ। 

বাংলা ছে�র ি�ধারা : অ�রবৃ� (পয়ার, অিম�া�র, মু�ক, গদ�ছ�), মা�াবৃ�, �রবৃ� (সং�া, �বিশ��, উদাহরণসহ আেলাচনা)।  

ছে�ািলিপ : িনণ�য় ও িবে�ষণ।      

পব�-২  কৃি�বাসী রামায়ণ (উ�রাকা�) :       

কৃি�বাসী রামায়ণ (উ�রাকা�) : পাঠ ও িবে�ষণ      

পব�-৩  �ব�ব পদাবলী(িনব�ািচত) 

�ব�ব পদাবলী(িনব�ািচত) : পয�ায়, পদ ও কিব�িতভা িবে�ষণ :                            

১) িক লািগয়া দ� ধের              -  বাসু �ঘাষ  

২) আজু হাম িক �পখলুঁ নব�ীপচ�   -  রাধােমাহন ঠাকুর 

৩) দাঁড়াইয়া নে�র আেগ            -  বলরামদাস 

৪) আমার শপিত লােগ              -  যাদেব� �ঘাষ   

৫) সই �কবা �নাইল শ�ামনাম       -  চ�ীদাস 

৬) আেলা মুিঞ জােনা না         -  �ানদাস  
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৭) যাঁহা যাঁহা িনকসেয়            -  �গািব�দাস   

৮) সিখ িক পুছিস অনুভব �মায়   -  কিবব�ভ   

৯) মাধব িক কহব               -  �গািব�দাস  

১০)  গগেন অব ঘন                -  রায়েশখর  

১১) িপরীিত সুেখর সায়র           -  চ�ীদাস   

১২) িচর চ�ন উের                -  িবদ�াপিত  

১৩) যাঁহা প� অ�ণ                -  �গািব�দাস 

১৪)  িপয়া যাব আওব               -  িবদ�াপিত  

১৫) তাতল �সকত                 -  িবদ�াপিত    

 

 

সহায়ক ��াবলী : 

১) বা�ালা সাি�েত� কৃ�কথার �মিবকাশ       -   ড. সত�বতী িগির 

২) রামায়ণ: �কৃিত, পয�াবরণ সমাজ            -   ধুজ�িট�সাদ চে�াপাধ�ায় 

৩)  ছ� পির�মা                             -   �েবাধচ� �সন   

৪) �ব�ব পদাবলী                             -   সত� িগির 

৫) বাংলা ম�লকােব�র ইিতহাস                 -   ড. আ�েতাষ ভ�াচা�� 

৬) �ব�ব রস�কাশ                           -   �ুিদরাম দাস 

৭) নতুন ছ�-পির�মা                         -  �েবাধচ� �সন 

৮) বাংলা ছে�র মূল সূ�                       -  অমূল�ধন মুেখাপাধ�ায় 

৯) বাংলা ছ�                                  -  জীেব� িসংহ রায় 

১০) রামায়ণ চিরতমালা                         - িব�ুপদ চ�বত�ী 

১১) রামায়েণর চিরতাবলী                       - সুখময় ভ�াচায� 

  

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

SEMESTER -II 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-4 অল�ার, শা� পদাবলী, অ�দাম�ল ও বাংলা �ফ সংেশাধন CORE 6 

 

পব�-১  (অলংকার ও বাংলা �ফ সংেশাধন) :  

অল�ার (সং�া, উদাহরণ, অল�ার িনণ�য়) :                                

শ�াল�ার :  অনু�াস, ��ষ, বে�াি�, যমক। 

অথ�াল�ার : উপমা, �পক, সমােসাি�, উৎে��া, সে�হ, ব�িতেরক, িবেরাধ, অথ�া�রন�াস, ব�াজ�িত, অপ�ুিত, অিতশেয়াি�।                                     

পব�-২  অ�দাম�ল (১ম ভাগ) 

ভারতচে�র অ�দাম�ল (১ম ভাগ) : িবষয়ব� পাঠ ও িবে�ষণ              

পব�-৩ শা� পদাবলী  

শা� পদাবলী(িনব�ািচত) : পয�ায়, পদ ও কিব�িতভা িবে�ষণ।         

১) িগির, আবার আমার উমা এেল—রাম�সাদ 

২) আিম িক �হিরলাম িনিশ-�পেন—কমলাকা�  

৩) ওেহ িগিররাজ, �গৗরী অিভমান কেরেছ—কমলাকা� 
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৪) বল িগির এ �দেহ িক �াণ রেহ আর--- ঈ�র �� 

৫) �দাষ কারও নয় �গা মা --- দাশরিথ রায় 

৬) তুিম �তা মা িছেল ভুেল—িগিরশচ� �ঘাষ 

৭) ওের নবমী িনিশ—কমলাকা�  

৮) �যেয়া না রজনী, আিজ লেয় তারাদেল—মধুসূদন দ�    

৯) �কনা ত� মু�ের না—কমলাকা�  

১০)  মা আমায় ঘুরািব কত—রাম�সাদ 

১১) আিম িক দুেখের ডরাই—রাম�সাদ 

১২) উলি�ণী নােচ রণ-রে�—রবী�নাথ   

১৩)     চরণ ধের আিছ পেড় ---- ি�েজ�লাল রায় 

১৪)     বল �র জবা  বল--- কাজী নজ�ল ইসলাম 

 

সহায়ক ��:  

১) অল�ারচি�কা                           - শ�ামাপদ চ�বত�ী   

২) কিব ভারতচ�                           - শ�রী�সাদ বসু 

৩) বাংলা ম�লকােব�র ইিতহাস              - ড. আ�েতাষ ভ�াচায� 

৪) ভারেতর শি� সাধনা ও শা� সািহত�     - ড. শিশভূষণ দাশ�� 

৫) শা� পদাবলী ও শি� সাধনা             - জা�বীকুমার চ�বত�ী 

৬) শা� পদাবলী                            - ি�পুরাশ�র �সনশা�ী 

 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

SEMESTER -II 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-GE-T-2 বাংলা সািহেত�র ইিতহাস (আধুিনক যুগ) : গেদ�র িবকাশ �থেক 

সামিয়ক প� ও ভাষাত� 

GE 6 

 

পব�- ১ গদ� ও �ব�ও কাব�-কিবতা : 

গদ� ও �ব� : �রামপুর িমশন, �ফাট� উইিলয়ম কেলজ, উইিলয়ম �কির, রাজা রামেমাহন রায়, ঈ�রচ� িবদ�াসাগর, অ�য়কুমার দ�, 

প�ারীচাঁদ িম�, কালী�স� িসংহ, বি�মচ� চে�াপাধ�ায়, মীর �মাশা� রফ �হােসন, রবী�নাথ ঠাকুর ও �মথ �চৗধুরী। 

কাব�-কিবতা: ঈ�রচ� ��, র�লাল বে��াপাধ�ায়, মধুসূদন দ�, িবহারীলাল চ�ব��ী, অ�য়কুমার বড়াল, রবী�নাথ ঠাকুর, সেত��নাথ 

ঠাকুর, �মািহতলাল মজুমদার, নজ�ল ইসলাম, জীবনান� দাশ ও সুকা� ভ�াচায�।  

 

পব�- ২  উপন�াস-�ছাটগ�, সামিয়ক প� ও নাটক 

উপন�াস ও �ছাটগ�:  বি�মচ� চে�াপাধ�ায় (উপন�াস), রবী�নাথ ঠাকুর (উপন�াস ও �ছাটগ�), �ভাতকুমার মুেখাপাধ�ায় (�ছাটগ�), 

শরৎচ� চে�াপাধ�ায় (উপন�াস), িবভূিতভূষণ বে��াপাধ�ায় (উপন�াস), তারাশ�র বে��াপাধ�ায় (গ�-উপন�াস), মািনক বে��াপাধ�ায় ও 

মীর �মাশা� রফ �হােসন। 

সামিয়ক প� : িদ� দশ�ন, সমাচারদপ�ণ, সংবাদ �ভাকর, ত�েবািধনী, ব�দশ�ন, ভারতী, সবুজ প� ও কে�াল।  

নাটক: মধুসূদন দ�, দীনব�ু িম�, িগিরশচ� �ঘাষ, ি�েজ�লাল রায়, রবী�নাথ ঠাকুর ও  িবজন ভ�াচায�। 

পব�- ৩  ভাষাত� 

ভাষাত� - 
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বাংলা ভাষার উ�ব ও �মিবকাশ (�াচীন বাংলা, মধ� বাংলা, সা�িতক বাংলা), সাধু ও চিলত বাংলা, বাংলা শ�ভা�ার, বাংলা উপভাষা, 

�মৗিলক �র�িন, শ�াথ� পিরবত�েনর কারণ ও ধারা, �িন পিরবত�েনর ধারা (অিপিনিহিত, অিভ�িত, বণ�িবপয�য়, সমীভবন, �িনেলাপ, 

�রভি�, �িনর আগমন, উ�ীভবন, নািসক�ীভবন, �রস�িত), �পত� (বচন, িল�, পু�ষ, অনুসগ� ও কারক)          

 

বাংলা সািহেত�র ইিতহােসর সহায়ক ��াবলী :  

১. বা�ালা সািহেত�র ইিতহাস (১ম-৫ম খ�)           –  সুকুমার �সন 

২. বাংলা সািহেত�র সংি�� ইিতবৃ�                  -  অিসতকুমার বে��াপাধ�ায়  

৩. বাঙালী ও বাঙালা সািহত�                         -  আহমদ শরীফ  

৪. বাংলা সািহেত�র ইিতকথা (১ম-৪থ� পয�ায়)          -  ভূেদব �চৗধুরী  

৫. বাংলা সািহেত�র সম� ইিতহাস                    -  ��� ��  

৬. পুরাতন বাংলা সািহেত�র তথ� ও কাল�ম          -  সুখময় মুেখাপাধ�ায়  

ভাষাতে�র সহায়ক ��: 

১. ভাষার ইিতবৃ�                            -   সুকুমার �সন  

২. বাংলা ভাষা পির�মা (১ম ও ২য় খ�)      -   ড. পেরশচ� মজুমদার  

৩. সাধারণ ভাষািব�ান ও বাংলা ভাষা         –  ড. রােম�র শ’  

৬. �স� বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খ�)         -   ড. সুেখন িব�াস 

৭. ভাষািব�ান : তাি�ক �স�                - ড. সুেখন িব�াস  

 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

SEMESTER -II 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-AECC-T-1 Bengali Communication   (L1/L2)      AECC 2 

  

পব�- ১  

ক) কিবতা : (কল�াণী িব�িবদ�ালয় �থেক �কািশত আবিশ�ক বাংলা পাঠ সংকলন �থেক িনব�ািচত ৪িট কিবতা।) 

 িনঝ�েরর ��ভ�       - রবী�নাথ ঠাকুর  

 িশকল পরার গান     - কাজী নজ�ল ইসলাম 

 এখােন আকাশ নীল   - জীবনান� দাশ 

 অমলকাি�            - নীের�নাথ চ�বত�ী 

পব�- ২ 

প� রচনা  (সাধারণ প� , আেবদনপ� ইত�ািদ)          

পব�- ৩ 

খ) �ছাটগ� : (কল�াণী িব�িবদ�ালয় �থেক �কািশত আবিশ�ক বাংলা পাঠ সংকলন �থেক িনব�ািচত ৪িট গ�।) 

�খাকাবাবুর �ত�াবত�ন       - রবী�নাথ ঠাকুর  

িবলাসী                     - শরৎচ� চে�াপাধ�ায় 

উল� পুরাণ                  - পর�রাম 

কালাপাহাড়                  - তারাশ�র বে��াপাধ�ায় 

 



11 
 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

============================================================================ 

SEMESTER -III 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-5 বাংলা উপন�াস-�ছাটগে�র �পেভদ ও �ছাটগ� : CORE 6 

 

পব�- ১ (কথাসািহেত�র �পেভদ)  

ক) কথাসািহেত�র �পেভদ: �রামা�, উপন�াস (ঐিতহািসক, সামািজক, রাজৈনিতক, আ�িলক, মন�াি�ক, কারা উপন�াস), �ছাটগ�।                                                               

পব�- ২ (রবী�নােথর �ছাটগ�: গ���) 

 অিতিথ, মিণহারা, অনিধকার �েবশ, জীিবত ও মৃত, অধ�াপক, �ুিধত পাষাণ, সমাি�,  �ীর প�, শাি�                                              

পব�- ৩ (আধুিনক বাংলা �ছাটগ�) 

ক) �া� -চি�শ বাংলা �ছাটগ�:  বাংলা গ� ও সমােলাচনা সংকলন (কল�াণী িব�িবদ�ালয় কতৃ�ক �কািশত )                                                                           

     �দবী                 -  �ভাতকুমার মুেখাপাধ�ায়    

     ল�কণ�               -  পর�রাম  

     নারী ও নািগনী        -  তারাশ�র বে��াপাধ�ায়  

     শশা� কিবরােজর �ী  -  জগদীশ �� 

     চুয়াচ�ন              -  শরিদ�ু বে��াপাধ�ায় 

     উে�গ                 -  িবমল কর 

খ) উ�র-চি�শ বাংলা �ছাটগ� : বাংলা গ� ও সমােলাচনা সংকলন (কল�াণী িব�িবদ�ালয় কতৃ�ক �কািশত )                                                                                                                             

     িশ�ী                  -  মািনক বে��াপাধ�ায়   

     তােসর ঘর            - আশাপূণ�া �দবী 

     হাড়                   - নারায়ণ গে�াপাধ�ায় 

     ভুখা ভগবান           - মণীশ ঘটক   

     �কৗে�য়               - সুেবাধ �ঘাষ 

 

 

সহায়ক �� : 

১) সািহত� স�ভ�                            - �শচ� দাস 

২) সািহত�-িশ� ও ন�নত�                 - ড. সুেবাধ �চৗধুরী 

৩) সািহত� ও সমােলাচনার �প-রীিত         - উ�লকুমার মজুমদার  

৪) রবী�নােথর �ছাটগ�                     - �মথনাথ িবশী 

৫) রবী�নােথর �ছাটগ� ও উপন�াস          - উেপ�নাথ ভ�াচায� 

৬) রবী�-�ছাটগে�র িশ��প                - তেপা�ত �ঘাষ 

৭) সািহেত� �ছাটগ�                         -  নারায়ণ গে�াপাধ�ায় 

8) বাংলা গ� িবিচ�া                         -   নারায়ণ গে�াপাধ�ায় 

৯) �ছাটগে�র সীমােরখা                     -  নারায়ণ গে�াপাধ�ায় 

১০) �ছাটগে�র কথা                         -  রথী�নাথ রায় 

১১) বাংলা �ছাটগ�                           -   ড. ভূেদব �চৗধুরী 

১২) বাংলা �ছাটগ�                           -  িশিশরকুমার দাস 

১৩) কােলর পু�িলকা                         -  ড. অ�ণকুমার মুেখাপাধ�ায়  

১৪) বাংলা �ছাটগ� : �স� ও �করণ (১ম ও ২য় খ�)  - বীের� দ� 
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UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

SEMESTER -III 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-6 বাংলা উপন�াস : CORE 6 

 

পব�- ১ 

রাজিসংহ (চতুথ� সং�রণ) -  বি�মচ� চে�াপাধ�ায়                                         

পব�- ২ 

ঘের-বাইের              -  রবী�নাথ ঠাকুর                                           

পব�- ৩ 

�কা� (�থম পব�)       – শরৎচ� চে�াপাধ�ায়                                     

 

 

 

সহায়ক �� : 

১) ব�সািহেত� উপন�ােসর ধারা                         - ড. �কুমার বে��াপাধ�ায় 

২) বাংলা উপন�ােসর কালা�র                          - ড. সেরাজ বে�াপাধ�ায় 

৩) উপন�ােস সমাজরীিত :  বি�মচ� ও রবী�নাথ      - জয়� বে��াপাধ�ায় 

৪) আধুিনকতা ও বাংলা উপন�াস                       - ড. অ�কুমার িশকদার 

৫) কােলর �িতমা                                     - অ�ণকুমার মুেখাপাধ�ায় 

৬) শরৎ সািহেত� ব�ি� ও সমাজ                       - জয়� বে��াপাধ�ায় 

৭) উপন�ােস সময়                                     - ড. তেপাধীর ভ�াচায� 

৮) বাংলা উপন�াস ও তার আধুিনকতা                  - ড. সেত��নাথ রায় 

৯) মধ�া� �থেক সায়া� : িবশ শতেকর বাংলা উপন�াস  - ড. অ�ণকুমার মুেখাপাধ�ায়  

১০) রবী�নােথর �ছাটগ� ও উপন�াস                  -  উেপ�নাথ ভ�াচায� 

১১) দুই িব�যু� মধ�বত�ী বাংলাসািহত�                  - ড. �গািপকানাথ রায়েচৗধুরী   

১২) বি�ম সরণী                                      - �মথনাথ িবশী 

১৩) বি�ম উপন�াস : িশ�রীিত                        - ��� �� 

১৪ ) শরৎচ�                                        -  সুেবাধচ� �সন�� 

১৫) শরৎচ� : জীবন ও সািহত�                       - অিজতকুমার �ঘাষ  
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UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

SEMESTER -III 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-7 বাংলা �বে�র �পেভদ, জীবনী ও �ব� পাঠ CORE 6 

 

পব�-১ 

�ব�-িনবে�র �পেভদ: (�ব�, রম�রচনা, প�সািহত�, জীবনীসািহত�, �মণসািহত�, ডােয়ির, ব�িন� সমােলাচনা সািহত�) 

পব�- ২ 

আমার জীবন-------- রাসসু�রী দাসী 

পব�- ৩  

কমলকাে�র দ�র (িনব�ািচত) -- বি�মচ� চে�াপাধ�ায় 

আমার মন, আমার দুেগ�াৎসব, একা �ক গায় ঐ, মনুষ�ফল, বাঙালীর মনুষ�� 

সহায়ক �� : 

১) সািহত� স�ভ�                          -  �শচ� দাস 

২) সািহত�-িশ� ও ন�নত�               -  ড. সুেবাধ �চৗধুরী 

৩) সািহেত�র �প-রীিত ও অন�ান� �স�    - ড. কু�ল চে�াপাধ�ায় 

৪) সািহত� ও সমােলাচনার �প-রীিত       -  উ�লকুমার মজুমদার 

৫) বাংলা �ব� সািহেত�র ধারা             -  ড. অধীর �দ 

৬) িচ�ানায়ক বি�মচ�                    -  ভবেতাষ দ� 

৭) বাঙািল �মেয়র ভাবনামূলক গদ�          -  সুতপা ভ�াচায� 

 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

SEMESTER -III 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-GE-T-3 জীবনী, আ�জীবনী ও �মণসািহত� GE 6 

 

পব�- ১  

জীবনী, আ�জীবনী ও �মণসািহত� (সং�া ও �বিশ��) 

পব�- ২ আ�জীবনী 

জীবন�ৃিত----- রবী�নাথ ঠাকুর 

পব�- ৩  �মণসািহত� 

পালােমৗ------------ স�ীবচ� চে�াপাধ�ায় 
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সহায়ক ��:  

রবী�জীবনী             - �ভাতকুমার মুেখাপাধ�ায় 

রিবজীবনী (১ম-৯ম খ�)  - �শা�কুমার পাল  

��েদব ও শাি�িনেকতন  - �সয়দ মুজতবা আিল 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

SEMESTER -III 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-SEC-T-1 ��ণীকে� সািহত� পাঠদান প�িত ও সমেবত পাঠ (Group 

Study) 

SEC 2 

 

পব�-১ 

��ণীকে� পাঠদান প�িত 

পব�-২ 

আেলাচনা চ� 

পব�-৩  

�� পয�ােলাচনা                                                                        

                             UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

EMESTER -IV 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-8 বাংলা সমােলাচনা সংকলন ও �ব� সংকলন CORE 6 

 

পব�- ১  বাংলা গ� ও সমােলাচনা সংকলন (কল�াণী িব�িবদ�ালয় কতৃ�ক �কািশত) 

সমােলাচনা �ব� :   

কােব�র উেপি�তা       -  রবী�নাথ ঠাকুর 

আধুিনকতা ও রবী�নাথ - আবু সয়ীদ আইয়ুব 

পড়ুয়ার �নাট            - সতীনাথ ভাদুড়ী 

উ�মণ�-অধমণ�-সংবাদ    - ড. অিসতকুমার বে��াপাধ�ায় 

পব�- ২   বাংলা কিবতা ও �ব� সংকলন (কল�াণী িব�িবদ�ালয় কতৃ�ক �কািশত) 

�ব� :   

বত�মান সমাজ ও সং�ৃিত  -  নীরদ িস. �চৗধুরী 

বা�ািলর আ�পিরচয়       -  আিনসু�ামান 

বত�মান সমস�া             – �ামী িবেবকান�  

রবী�নাথ ও বাংলােদশ     - স� িজদা খাতুন 

পব�- ৩   সািহেত�র পেথ (িনব�ািচত �ব�) : রবী�নাথ ঠাকুর  

তথ� ও সত�, সািহত�, আধুিনক কাব�, সািহেত�র তাৎপয�, সািহত�ত�  

 

সহায়ক �� : 
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১) সািহত�তে� রবী�নাথ        -  সেত��নাথ রায় 

২) সািহত� িজ�াসায় রবী�নাথ  -  অিসতকুমার বে��াপাধায় 

৩) সািহত�-িশ� ও ন�নত�     -  ড. সুেবাধ �চৗধুরী   

 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

SEMESTER -IV 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-9 কােব�র �পেভদ, কাব�িজ�াসা ও কাব� পাঠ CORE 6 

 

পব�- ১ কােব�র সং�া ও �পেভদ: 

কােব�র সং�া ও �পেভদ : মহাকাব�, গীিতকাব�, প�কাব�, সেনট, ��ািসিসজ� , �রামাি�িসজ� , সুরিরয়ািলজ�   

কাব�িজ�াসা  - অতুলচ� ��  :  �িন, রস ও কথা 

পব�- ২  বীরা�না (িনব�ািচত প�) : মাইেকল মধুসূদন দ� 

দু�ে�র �িত শকু�লা, �সােমর �িত তারা, দশরেথর �িত �ককয়ী, পু�রবার �িত ঊব�শী, নীেলা�েজর �িত জনা   

পব�- ৩ যতী�নাথ �সন�ে�র কিবতা (িনব�ািচত) 

দুঃখবাদী, ঘুেমর �ঘাের, কিচ ডাব, বাইেশ �াবণ, ১৩৪৮, বি��িত, �ফিমন িরিলফ  

 

সহায়ক ��: 

১) সািহত� স�শ�ন                                     -  �শচ� দাশ 

২) সািহেত�র �পরীিত ও অন�ান� �স�                 -  কু�ল চে�াপাধ�ায় 

৩) সািহত� ও সমােলাচনার �প-রীিত                   - উ�লকুমার মজুমদার 

৪) কাব�ােলাক                                         -  সুধীরকুমার দাশ��  

৫) কিব �মধুসূদন                                    -  �মািহতলাল মজুমদার 

৬) বীরা�না কাব� চচ�া                                 - উ�লকুমার মজুমদার 

৭) যতী�নাথ ও আধুিনক বাংলা কিবতার �থম পয�ায়  -  শিশভূষণ দাশ�� 

৮) ন�নতে� �তীচ�                                 -  ড. সুেখন িব�াস  

 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

SEMESTER -IV 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-10 বাংলা কাব�-কিবতা CORE 6 

 

 

পব�-১ স�িয়তা (িনব�ািচত) : রবী�নাথ ঠাকুর 

িনঝ�েরর ��ভ�, বসু�রা, জীবনেদবতা, �াথ�না (�নেবদ� কাব�), ভারততীথ�, ঐকতান, �ভ�ণ (�খয়া)  

পব� -২ সি�তা (িনব�ািচত) : কাজী নজ�ল ইসলাম  

কা�ারী �িশয়ার, সাম�বাদী (গািহ সােম�র গান/�যখােন আিসয়া এক হ’�য় �গেছ সব বাধা ব�বধান), নারী (সাম�বাদী) ফিরয়াদ, আমার 

�কিফয়ৎ,  জীবনব�না 
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পব�- ৩ বাংলা কিবতা ও �ব� সংকলন (কল�াণী িব�িবদ�ালয় কতৃ�ক �কািশত)   

আধুিনক বাংলা কিবতা : 

পালিকর গান  -  সেত��নাথ দ� 

দুঃেখর কিব   -  �মািহতলাল মজুমদার 

আট বছর আেগ একিদন – জীবনান� দাশ 

বৃি�  – অিময় চ�বত�ী 

�তামােক পাওয়ার জন� �হ �াধীনতা — শামসুর রহমান 

সংসাের স��াসী �লাকটা – শি� চে�াপাধ�ায় 

িফের এেসা চাকা  -  িবনয় মজুমদার 

আমার নাম ভারতবষ� — অিমতাভ দাশ�� 

 

 

সহায়ক �� :  

১) আধুিনক কিবতার িদ� বলয়   - অ�কুমার িশকদার 

২)  আধুিনক বাংলা কাব� পিরচয় - দীি� ি�পাঠী   

৩) রবী�ানুসারী কিবসমাজ      -  অ�ণকুমার মুেখাপাধ�ায় 

৪) বাংলা কিবতার কালা�র     - সেরাজ বে��াপাধ�ায় 

৫) রিবরি� (১ম ও ২য় খ�)    - চা�চ� ভ�াচায� 

৬) রবী� কাব� �বাহ          - �মথনাথ িবশী 

 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

SEMESTER -IV 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-GE-T-4 আ�িলক ভাষা সািহত� ও সং�ৃিত GE 6 

  

পব�- ১  আ�িলক ভাষা সািহত� 

আ�িলক ভাষা সািহত� (নিদয়া ও মুিশ�দাবাদ) 

পব�- ২ আ�িলক প�-পি�কা 

আ�িলক প�-পি�কা (নিদয়া ও মুিশ�দাবাদ)                                      

পব�- ৩    

আ�িলক �লাকসং�ৃিত, �লাকসািহত�, �লাকিশ� ও �লাকস�ীত (নিদয়া ও মুিশ�দাবাদ : ��� সমী�া ও সং�হ)  

                              UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

SEMESTER -IV 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-SEC-T-2 সািহেত�র �েয়াগ �বিচ�� SEC 2 

  

পব�-১ 
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সংবাদ �িতেবদন রচনা,সৃজনশীল রচনা, সংলাপ (প�িত ও �করণ) 

পব�-২ 

িব�াপন রচনা ( মূলসূ� ও �কৗশল) 

পব�-৩  

�ফ সংেশাধন (িনয়ম ও চচ�া) 

 

 

                       UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

              ================================================================================== 

SEMESTER -V 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-11 বাংলা উপন�াস CORE 6 

 

পব�-১ 

 হাঁসুিলবাঁেকর উপকথা - তারাশ�র বে��াপাধ�ায়                          

পব�- ২ 

ইছামতী -   িবভূিতভূষণ বে��াপাধ�ায় 

পব�- ৩ 

মায়ামৃদ� -  �সয়দ মু�াফা িসরাজ 

 

 

সহায়ক �� : 

১) ব�সািহেত� উপন�ােসর ধারা   -  ড.�কুমার বে��াপাধ�ায় 

২) বাংলা উপন�ােসর কালা�র    -  ড. সেরাজ বে��াপাধ�ায় 

৩) মধ�া� �থেক সায়া� : িবশ শতেকর বাংলা উপন�াস  -  ড. অ�ণকুমার মুেখাপাধ�ায়  

৪) দুই িব�যু� মধ�বত�ী বাংলাসািহত�   -  ড. �গািপকানাথ রায়েচৗধুরী   

৫) তারাশ�র                         -  হর�সাদ িম� 

 

 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

SEMESTER -V 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-12 বাংলা র�ম� ও নাটক CORE 6 

 

পব�-১  

 নাটেকর �পেভদ :  (��ােজিড, কেমিড, �হসন, �মেলা�ামা, �পক-সাংেকিতক, �পৗরািণক ঐিতহািসক, সামািজক,  অ�াবসাড�, একা�)                                                     

পব�-২ 

ব�র�ম� ও িথেয়টােরর ধারা : �লেবেডেফর �ব�লী িথেয়টার, নবীন বসুর িথেয়টার, আ�েতাষ �দেবর িথেয়টার, �বলগািছয়া নাট�শালা, 
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পাথুিরয়াঘাটা ব�নাট�ালয়, �জাড়াসাঁেকা নাট�শালা, বাগবাজার অ�ােমচার িথেয়টার (শ�ামবাজার নাট�সমাজ) ন�াশনাল িথেয়টার, নাট�িনয়�ণ 

িবল, �র�ম, �প িথেয়টার, থাড� িথেয়টার।                             

পব�-৩  নাটক পাঠ 

 অচলায়তন —---রবী�নাথ ঠাকুর                                                          

 

সহায়ক �� : 

১) ব�ীয় নাট�শালার ইিতহাস  - �েজ�নাথ বে��াপাধ�ায় 

২) ব� র�ম� ও বাংলা নাটক - পুিলন দাস                                                                                                                    

৩) বাংলা িথেয়টােরর ইিতহাস  - দশ�ন �চৗধুরী 

৫) Persecution of Drama and Stage - P. Das 

৬) রবী�নাট� �বাহ      - �মথনাথ িবশী 

৭) রবী�নাট� পির�মা    -  উেপ�নাথ ভ�াচা�� 

৮) বাংলা নাটেকর ইিতহাস   - ড. আ�েতাষ ভ�াচায� 

৯) বাংলা নাটেকর ইিতহাস   - ড. অিজতকুমার �ঘাষ 

১১) বাংলা একা� নাটক : �প ও �পকার - ড. সনাতন �গা�ামী 

১২) সািহত� ও সমােলাচনার �প-রীিত     - উ�লকুমার মজুমদার  

 

 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

SEMESTER -V 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H- DSE-T-1 বাংলােদেশর সািহত� CORE 6 

 

পব�-১ কিবতা ও �ছাটগ� 

ক) বাংলােদেশর কিবতা (রণিজৎ দাস ও সা�াদ সিফ স�ািদত) :   

�াধীনতা তুিম - শামসুর রহমান 

মানুষ - িনম�েল�ু �ণ 

�তামার দূর� িনত� আমার ��ােধর িদেন -  দাউদ হায়দার 

খ) �ছাটগ� (বাংলােদেশর গ�—�সিলনা �হােসন স�ািদত) 

�করায়া - �সয়দ ওয়ালীউ�া�  

জননী  - হাসান আিজজুল হক 

িন�ে�শ - আখতা��ামান ইিলয়াস 

পব�- ২ �ব� (বাঙািল ও বাংলােদশ----অ�ণ �সন ও আবুল হাসনাৎ স�ািদত) 

বা�ািলর আ�পিরচেয়র সূ�পাত - আবু জাফর সামসুি�ন 

ভাষা  সং�ার ও বাঙািল �চতনার িবকৃিত - আহমদ শরীফ 

মােচ�র �� -  মুনতাসীর মামুন 

পব�-৩ উপন�াস ও নাটক 

উপন�াস : যািপত জীবন - �সিলনা �হােসন 

নাটক : কবর - মুনীর �চৗধুরী 
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UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

SEMESTER -V 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H- DSE-T-2 সািহত�ত� ও সািহত� সমােলাচনা  DSE 6 

 

পব�-১ 

সািহত�ত� (১ম ভাগ): অনুকৃিতবাদ, ঔিচত�বাদ, বে�াি�বাদ, অলংকারবাদ, কােব� আন�, িচ�কাব�, রীিতবাদ, কাব�সত�, কােব�র 

উে�শ�, কাব�-ক�না 

পব�-২ 

সািহত�ত� (২য় ভাগ): �রামাি�িসজম, িরয়ািলজম, �ািসিসজম, ডাডাইজম,  সুরিরয়ািলজম, ন�াচারািলজম 

পব�-৩  

সািহত� সমােলাচনা : বি�মচ�, রবী�নাথ, �মািহতলাল। 

সহায়ক �� :  

১) কাব� িবচার        - সুের�নাথ দাশ�� 

২) ভারতীয় কাব�ত�  - অব�ীকুমার সান�াল 

৩) ন�নতে� �াচ�   - সুেখন িব�াস 

৪) ন�নত� �তীচ�  - সুেখন িব�াস 

৫) সািহত� িবেবক    - িবমলকুমার মুেখাপাধ�ায় 

৬) সািহত� ও সমােলাচনার �প-রীিত - উ�লকুমার মজুমদার 

 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

SEMESTER -V 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-13 বাংলা নাটক পাঠ CORE 6 

 

পব�-১  

কারাগার - ম�থ রায় 

পব�-২ 

পাগলা �ঘাড়া - বাদল সরকার 

পব�-৩ 

চাঁদ বিণেকর পালা - শ�ু িম� 

 

সহায়ক �� : 

১) বাংলা নাটেকর ইিতহাস - ড. আ�েতাষ ভ�াচায�  

২) বাংলা নাটেকর ইিতহাস - ড. অিজতকুমার �ঘাষ 

৩) বাংলা একা� নাটক : �প ও �পকার - ড. সনাতন �গা�ামী 
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৪) The Theatre of the Absurd - Martin Esslin 

 

 

 

 

                                          UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

SEMESTER -VI 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-14 সং�ৃত, ইংেরিজ সািহেত�র ইিতহাস ও �লাকসািহত� CORE 6 

 

পব�-১ সং�ৃত সািহেত�র ইিতহাস 

কািলদাস, ভবভূিত, ভাস, বাণভ�, শূ�ক, জয়েদব 

পব�-২ ইংেরিজ সািহেত�র ইিতহাস 

�শ�পীয়র (নাটক), িমলটন (মহাকাব�), ওয়াড�সওয়াথ�, বায়রন, �শলী , িক� স, চাল�স িডেক�, এিলয়ট, বান�াড� শ। 

পব�-৩  

�লাকগীিত, গীিতকা, ছড়া, �বাদ-�বচন, ধাঁধা, বাংলা �লাকসািহত� চচ�ার ধারা 

 

সহায়ক �� : 

১) সং�ৃত সািহেত�র ইিতহাস     - জা�বী কুমার চ�বত�ী 

২) �পদী সং�ৃত সািহেত�র ইিতহাস - সুকুমারী ভ�াচায� 

৩) ইংেরিজ সািহেত�র ইিতহাস   - সত��সাদ �সন�� 

৪) ইংেরিজ সািহেত�র ইিতহাস   - �কুমার বে��াপাধ�ায় 

৫) ইংেরিজ সািহেত�র ইিতহাস -   কু�ল চে�াপাধ�ায় 

 

 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

SEMESTER -VI 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H- DSE-T-3 বাংলা ও �ােদিশক সািহত� DSE 6 

 

পব�-১ �ছাটগ� 

স� গিত - মু�ী ��মচ�    

িনব�ািচত গ� - ফিণ�রনাথ �রণু 

অসিময়া গ� (িনব�ািচত) 

উিড়য়া গ� (িনব�ািচত)                  

পব�-২ উপন�াস 

মৃতু��য় - বীের�কুমার ভ�াচায� (ঊষার�ন ভ�াচায� কতৃ�ক অনূিদত) 
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দািড়বুড়া - �গাপীনাথ মু�া (মালয়ালাম) 

ময়লা আঁচল - ফুেল�রনাথ �রণূ 

পব�-৩ নাটক 

�চা�  আদালত চলেছ (নাটক) - িবজয় �ত�ুলকর        

 

 

 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

SEMESTER -VI 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H- DSE-T-4 বাংলা �পকথা, িশ� িকেশার ও �গােয়�া সািহত� DSE 6 

 

পব�- ১   

ক) ঠাকুরমার ঝুিল (িনব�ািচত): দি�ণার�ন িম� মজুমদার 

িকরণমালা 

সাতভাই চ�া 

নীলকমল আর লালকমল 

িশয়াল পি�ত 

খ) �পৗরািণক গ� (িনব�ািচত) : উেপ�িকেশার রায়েচৗধুরী 

িব�ুর অবতার 

ই� হওয়ার সুখ 

িশেবর িবেয় 

গ�া আিনবার কথা 

রাবণ 

 

পব�- ২ 

ক) আেবাল তােবাল (িনব�ািচত) : সুকুমার রায় 

িখচুিড়, খুেড়ার কল, হাতুেড়, একুেশ আইন, গ�িবচার 

খ) পিদিপিসর বিম�বা� :  লীলা মজুমদার                                      

পব�- ৩   

ক) সত�িজৎ রােয়র �গােয়�া গ� (িনব�ািচত)                                       

�কলাস �চাধুরীর পাথর 

সমা�ােরর চািব 

অ�র �সন অ�ধ�ান রহস� 
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অ�রা িথেয়টােরর মামলা 

ল�েন �ফলুদা  

 

খ) �ব�ামেকেশর গ� (িনব�ািচত ): শরিদ�ু বে��াপাধ�ায় 

সত�াে�ষী 

র�মুখী নীলা 

�ব�ামেকশ ও বরদা 

 

 

 

�� ও ন�র িবভাজন 

�িতিট Core Course (CC), GE এবং DSE- �িতিটর জন� বরা� ৭৫ ন�েরর মেধ� ৫ ন�র �ােস উপি�িত ও ১০ ন�র 

আভ��রীন মূল�ায়েনর জন� বরা�। অবিশ� ৬০ ন�েরর িলিখত পরী�ায় ��িবভাজন হেব িন��প 

�� নং �ে�র ধরণ �ে�র মান 

১ ২ ন�েরর ১৫িট �� থাকেব �য �কানও ১০িটর উ�র করেত হেব ২০ 

২ ৫ ন�েরর ৬ িট �� থাকেব �য �কানও ৪ িটর উ�র করেত হেব ২০ 

৩ ১০ ন�েরর ৪ িট �� থাকেব �য �কানও ২ িটর উ�র করেত হেব ২০ 

 

�িতিট  AECC এবং SEC �িতিটর জন� বরা� ৫০ ন�েরর মেধ� ৫ ন�র �ােস উপি�িত ও ৫ ন�র আভ��রীন 

মূল�ায়েনর জন� বরা�। অবিশ� ৪০ ন�েরর িলিখত পরী�ায় �� িবভাজন হেব িন��প :  

 �� নং �ে�র ধরণ �ে�র মান 

১ ২ ন�েরর ৮িট �� থাকেব �য �কানও ৫ িটর উ�র করেত হেব ১০ 

২ ৫ ন�েরর ৪ িট �� থাকেব �য �কানও ২ িটর উ�র করেত হেব ১০ 

৩ ১০ ন�েরর ৪ িট �� থাকেব �য �কানও ২ িটর উ�র করেত হেব ২০ 

 


