
 
Semester wise Distribution of Courses in Detail 

1st Semester 
 

C-1  প্রথম পত্ৰ       বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস   
১-ম এককঃ সাহিত্যের ইহযিাস (প্রাচীন যুগ)        ২০  

(ক) বাাংলার ঐহযিাহসক ও সামাহিক পহরচয়, চযযাপদ 

(খ) চযযাপদ: কহব পহরচয়, সমাি   

(গ) যুকযী আক্ৰমণ ও হবিয়: সমাি ও সাহিত্যে যার প্রভাব 

(ঘ) প্রাক্ চচযনে মধ্েযুত্গর সাহিযে: হবদোপহয ও বড়ু চণ্ডীদাস  

২-য় এককঃ সাহিত্যের ইহযিাস (মধ্ে যুগ)        ২০ 

(ক) অনুবাদ সাহিত্যের উৎস ও হববযযন: রামায়ণ ও মিাভারয- কৃহিবাস ওঝা ও কাশীরাম দাস   

(খ) বাাংলা কাত্বের ধ্ারা: মঙ্গলকাত্বের উদ্ভব ও ক্ৰমহবকাশ, মনসামঙ্গল: হবিয় গুপ্ত ও ককযকাদাস 

 কেমানন্দ, চন্ডীমঙ্গল: মুকুন্দরাম চক্ৰবযযী, অন্নদামঙ্গল: ভারযচন্দ্ৰ    

(গ) চবষ্ণব পদাবলী: কগাহবন্দদাস-কগৌরচহন্দ্ৰকা এবাং অহভসার, জ্ঞানদাস- রূপানুরাগ,  শাক্ত 

    পদাবলী: রামপ্রসাদ কসন   

৩-য় এককঃ সাহিত্যের ইহযিাস (আধু্হনক যুগ)        ৩০  

(ক) আধু্হনক বাাংলা গদে ভাষা এবাং সাহিত্যের হবকাত্শ শ্ৰীরামপুর হমশন ও ক াৰ্য উইহলয়াম কত্লি  

(খ) নবিাগরত্ণর হবকাত্শ রািা রামত্মািন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্ৰ হবদোসাগত্রর ভূহমকা  

(গ) কাবে: মধু্সূদন দি, হবিারীলাল চক্ৰবযযী, রবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর  

(ঘ) উপনোস: বহিমচন্দ্ৰ চত্টাপাধ্োয়, রবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্ৰ চত্টাপাধ্োয়, যারাশির বত্ন্দোপাধ্োয়  

৪-থয একক সামহয়ক পত্ৰ           ১০  

(ক) সমাচার দপযন, সাংবাদ প্রভাকর, বঙ্গদশযন 

(খ) সবুিপত্ৰ, কত্লাল 

 

 

সিায়ক গ্ৰন্থ—  

 
১। বাাংলা সাহিত্যের সমূ্পণয ইহযবৃি- অহসয কুমার বত্ন্দোপাধ্োয়   
২। বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস- সুকুমার কসন    
৩। বাাংলা সাহিত্যের সমূ্পণয ইহযবৃি (১-ম খণ্ড)- অহসয কুমার বত্ন্দোপাধ্োয়  
৪। বাাংলা সাহিত্যের সমগ্ৰ ইহযিাস- কেত্ৰ গুপ্ত   

৫। বাাংলা সাহিত্যের রূপত্রখা (১-ম খণ্ড)- কগাপাল িালদার   
 

 

 

 

 



  

 

C-২     হিযীয় পত্ৰ      বাাংলা ভাষার ইহযিাস ও ভাষাযত্ত্ব 
১-ম এককঃ বাাংলা ভাষার ইহযিাস         ৪০  

(ক) প্রাচীন ভারযীয় আযযভাষা কথত্ক বাাংলা ভাষার উদ্ভব ও হববযযন 

(খ) বাাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্ৰমহবকাশঃ আহদ-মধ্ে ও অন্ত্ে-মধ্ে বাাংলা ভাষার ভাষাযাহত্ত্বক লেণ 

(গ) বাাংলা উপভাষা এবাং সাধু্ ও চহলয ভাষা 

২-য় এককঃ বাাংলা ভাষা ও যার চবহশষ্ট্ে        ৪০   

(ক) বাাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার ও শব্দাথয পহরবযযত্নর কারণ ও ধ্ারা  

(খ) বাাংলা ভাষার ধ্বহন ও ধ্বহন পহরবযযত্নর সূত্ৰঃ অহপহনহিহয, অহভশ্ৰুহয, বণযহবপযযয়, সমীভবন,  

   স্বরভহক্ত, স্বরত্লাপ, নাহসক েীভবন, স্বরসঙ্গহয, মূধ্যনেীভবন  
 

 

 

 

 

 

 

 

সিায়ক গ্ৰন্থ—  

 
১। সাধ্ারণ ভাষাহবজ্ঞান ও বাাংলা ভাষা- ড. রাত্মশ্বর শ’    

২। ভাষার ইহযবৃি- সুকুমার কসন  
৩। বাাংলা ভাষা পহরক্ৰমা- শ্ৰী পত্রশচন্দ্ৰ মিুমদার   

৪। বাাংলা ভাষাযত্ত্ত্বর ভূহমকা- সুনীহযকুমার চত্টাপাধ্োয়      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

GE-1 প্রথম পত্ৰ ----> বেবিাহরক জ্ঞান ও প্রত্য়াত্গর সাহিযে  
১-ম এককঃ প্রহযত্বদন হলখন ও পহরভাষা প্রত্য়াগ          ৩০    

(ক) প্রহযত্বদন হলখন- সাধ্ারণ সূত্ৰ, পদ্ধহয ও প্রকরণ  

(খ) পহরভাষা প্রত্য়াগ- সাহিযে, হবজ্ঞান, ধ্ময, সাংসৃ্কহয, অথযনীহয ও বেবসায় সম্পকযীয়  
(গ) যন্ত্র সভেযায় কযাগাত্যাগ মাধ্েম- (ইত্লক্ট্রহনক হমহডয়া, কসাশোল হমহডয়া,  ইন্টারত্নৰ্, সৰ্য ময এবাং কহম্পউৰ্ার)    

২-য় এককঃ অনুবাদ প্রত্য়াগ ও পদ্ধহয            ২০ 

  (ক) অনুবাত্দর প্রকার চবহচত্ৰ, ভাবানুবাদ, আেহরক অনুবাদ ও কহবযার অনুবাদ 

  (খ) ইাংত্রিী কথত্ক বাাংলা অনুবাদ, অসমীয়া কথত্ক বাাংলা অনুবাদ  

৩-য় এককঃ বাাংলা বানান ও প্রত্য়াগ (কলকাযা হবশ্বহবদোলয়)        ১০  
   বাাংলা বানান রীহয, সহি প্রকরণ, স্বর ও বেঞ্জন, অশুহদ্ধ সাংত্শাধ্ন  
 

৪-থয এককঃ  অসত্মর হশল্প উত্দোগ হবষয়ক সাহিযে-           ২০     
 অসত্মর হশত্ল্পাত্দোগ - কুহৰ্র হশল্প ( বয়ন হশল্প ও মৃৎহশল্প, চা-হশল্প, বাাঁশ হশল্প ও কবয হশল্প )    

 

 

 

 

 

 
সিায়ক গ্ৰন্থ- 

১। আসাত্মর সাংসৃ্কহয- লীলা গগগ  

২। আসাত্মর কলাকসাংসৃ্কহয- হবহরহি কুমার বড়ুয়া  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

AECC-2 MIL 

 

MIL-2  ----> বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (আধু্হনক যুগ)  (কলা, হবজ্ঞান ও বাহণহিেক শাখা) 2C  
 

১-ম এককঃ গদে ও প্রবি             ১৫  
  

হনবযাহচয—শ্ৰীরামপুর হমশন, ক াৰ্য উইহলয়াম কত্লি, রািারামত্মািন রায়, ঈশ্বরচন্দ্ৰ হবদোসাগর, পোরীচাাঁদ হমত্ৰ,  
কালীপ্রসন্ন হসাংি, বহিমচন্দ্ৰ চত্টাপাধ্োয়, রবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর  

ৰ্ীকা- প্রাচে ও পাশ্চাযে, প্রমথ কচৌধু্রী, পত্থ-প্রবাত্স)    

২-য় এককঃ সামহয়ক পত্ৰ             ১০ 

হনবযাহচয— হদক্ দশযন   

ৰ্ীকা- সমাচার দপযণ, সাংবাদ প্রভাকর, যত্ত্বত্বাহধ্নী, বঙ্গদশযন, সবুি পত্ৰ, কত্লাল   

৩-য় এককঃ কাবে ও কহবযা             ১৫  

হনবযাহচয— মাইত্কল মধু্সূদন দি, রবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর, িীবনানন্দ দাশ,  

ৰ্ীকা- নিরুল ইসলাম, কপ্রত্মন্দ্ৰ হমত্ৰ, শঙ্খ কঘাষ    

 

 

 

 

 
 

সিায়ক গ্ৰন্থ-  

১। ‘বাাংলা সাহিত্যের সমূ্পণয ইহযবৃি’- ড. অহসয কুমার বত্ন্দোপাধ্োয়  

২। ‘বাাংলা সাহিত্যের সমগ্ৰ ইহযিাস’- কেত্ৰ গুপ্ত  

৩। ‘আধু্হনক বাাংলা কাবে পহরচয়’ -দীহপ্ত হত্ৰপাঠী   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DSC-1 (A)      (প্রথম পত্ৰ)   বাাংলা ভাষা ও সাহিযে পহরচয়  
১-ম এককঃ বাাংলা ভাষা ও সাহিযে পহরচয়         ২০  

 বাাংলা ভাষার পহরচয়, বাাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্ৰমহবকাশ, প্রাচীন, মধ্ে ও আধু্হনক বাাংলা ভাষার কাল ও চবহশষ্ট্ে    
২-য় এককঃ বাাংলা শত্ব্দর উৎস ও হববযযন:          ২০  

 বাাংলা শত্ব্দর উৎস ও হববযযন, বাাংলা শব্দভাণ্ডার, বাাংলা উপভাষা, সাধু্ ও চহলয ভাষা   

৩-য় এককঃ  ধ্বহন প্রকরণ:             ২০    

 ধ্বহন প্রকরণ, স্বরাগম, অহপহনহিহয, অহভশ্ৰুহয, সমীভবন, হবপযযাস,   
৪-থয এককঃ  প্রাচীন বাাংলা সাহিত্যের সাংহেপ্ত পহরচয়:        ২০  

 প্রাচীন বাাংলা সাহিযে-  (চযযাপদ ও শ্ৰীকৃষ্ণকীযযন- রাধ্া হবরি খণ্ড)    
 
সিায়ক গ্ৰন্থ-   

১। সাধ্ারণ ভাষাহবজ্ঞান ও বাাংলা ভাষা - ড. রাত্মশ্বর শ 
২। ভাষার ইহযবৃি- সুকুমার কসন  

৩। বাাংলা সাহিত্যের সমূ্পণয ইহযবৃি- ড. অহসয কুমার বত্ন্দোপাধ্োয় 
৪। চযযাগীহয পহরক্ৰমা- ড. হনমযল দাস  
৫। চযযাগীহয পদাবলী- শ্ৰী সুকুমার কসন   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DSC-1 (B)      (হিযীয় পত্ৰ)   বাাংলা পদে সাহিযে ও কলাকসাংসৃ্কহয  
১-ম এককঃ চবষ্ণব পদাবলী (গচযনে সমসামহয়ক ও চচযত্নোির যুগ):    ২০    

 হবদোপহয- (িাথক দপযণ মাথক  ুল), চণ্ডীদাস- (সই ককবা শুনাইল শোম  নাম),  জ্ঞানদাস- (রূত্পর পাথাত্র আাঁহখ 
 ডুহব কস রহিল), কগাহবন্দদাস- (যাাঁিা যাাঁিা হনকসত্য় যনু যনু কিোহয)   

২-য় এককঃ মঙ্গলকাবে:              ২০  
 মুকুন্দরাত্মর চণ্ডীমঙ্গল (আত্খহৰ্ক খণ্ড)   

৩-য় এককঃ  ময়মনহসাংি গীহযকা:           ২০     
 ময়মনহসাংি গীহযকা- (হনবযাহচয পালা) মহুয়া ও কদওয়ান ভাবনা   

৪-থয এককঃ   বাাংলা কলাকসাংসৃ্কহয:             ২০    

 বাাংলা কলাকসাংসৃ্কহযর সাংহেপ্ত পহরচয় (হনবযাহচয): বাাংঙ্গালীর কলাকসাংসৃ্কহয; বাাংলা কলাকসঙ্গীত্যর কভৌগহলক হববরণ; 

কলাকসাংসৃ্কহয ও কলাকসঙ্গীয; কলাকসাহিত্যের ভাষা; কলাকসাহিযে: হশষ্ট্ বা মাহিযয সাহিযে; কলাককথার উৎস; কলাকসাংসৃ্কহযর 
িাযীয়যা ও আিহলকযা; কলৌহকক কদব-কদবী হনত্য় সাহিযে কলাকগাথা; ব্রযকথা     
সিায়ক গ্ৰন্থ-  

১। চবষ্ণব পদাবলী- সম্পাদনা: সুকুমার কসন  
২। চবষ্ণব পদাবলী- অধ্োপক সুকুমার বত্ন্দোপাধ্োয় (সম্পাহদয) 
৩। চবষ্ণব পদাবলীর ভাষা চশলী- মঞু্জলা কবরা  
৪। চবষ্ণব পদাবলী- সযে হগহর  
৫। চবষ্ণব পদাবলীর পহরচয়- ড. হদলীপ কুমার রায়  
৬। চণ্ডীমঙ্গল পহরক্ৰমা- সম্পাদক সুখময় মুত্খাপাধ্োয়  
৭। বাাংলা সাহিত্যের সমূ্পণয ইহযবৃি- ড. অহসয কুমার বত্ন্দোপাধ্োয় 
৮। কলাকসাংসৃ্কহয- অহনত্মষকাহন্ত্ পাল  
৯। চমমনহসাংি ও প্রাচীন পূর্ব্যঙ্গ গীহযকা- আহশস কঘাষ  
১০। ময়মনহসাংি গীহযকা- সুখময় মুত্খাপাধ্োয় সম্পাহদয  
১১। ময়মনহসাংি গীহযকা- দীত্নশ চন্দ্ৰ কসন   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2nd Semester  
   

C-3  যৃযীয় পত্ৰ    বাাংলা কাবে: প্রাচীন, মধ্ে ও আধু্হনক 
১-ম এককঃ প্রাচীন বাাংলা কাবে          ২০ 

(ক) চযযাপদ: কাবে ও কহব,  হনবযাহচয পাাঁচহৰ্ কহবযা (সাংখো-১, ৬, ১০, ২৮, ৩৩) 

২-য় এককঃ মঙ্গলকাবে ও চচযনে িীবনী কাবে       ৩০  

(ক) চণ্ডীমঙ্গল: মুকুন্দরাম চক্ৰবযযী (আকখহৰ্ক খণ্ড-পশুগত্ণর ক্ৰন্দন কথত্ক)   

(খ) চচযনে ভাগবয: বৃন্দাবন দাস (আহদখণ্ড)  

৩-য় এককঃ আধু্হনক বাাংলা কাবে        ৩০  

(ক) মধু্সূদন দি- ‘বীরাঙ্গনা’ (হনবযাহচয কহবযা- নীলধ্বত্ির প্রহয িনা, কসাত্মর প্রহয যারা)  

(খ) রবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর- ‘কসানারযরী’ (হনবযাহচয কহবযা-  কসানারযরী, কযত্য নাহি হদব) 

(গ) িীবনানন্দ দাশ- (হনবযাহচয কহবযা-  আৰ্ বছর আত্গর একহদন, বনলযা কসন) 

(ঘ) শহক্তপদ ব্রহ্মচারী- কহবযা সাংগ্ৰিঃ (হনবযাহচয কহবযা-  মনসামঙ্গল, কথাকল্প   

 

 

 

 

সিায়ক গ্ৰন্থঃ   

 ১। চযযাগীহয পহরক্ৰমা- হনমযল দাশ  

 ২। চযযাগীহয পদাবলী- শ্ৰী সুকুমার কসন  

 ৩। বাাংলা সাহিত্যের কথা- শ্ৰী শ্ৰীকুমার বত্ন্দোপাধ্োয়  

 ৪। চণ্ডীমঙ্গল- কসৌত্মন্দ্ৰ নাথ সরকার  

 ৫। চণ্ডীমঙ্গল পহরক্ৰমা- সম্পাদনা: সুখময় মুত্খাপাধ্োয়  

 ৬। রবীন্দ্ৰ প্রহযভার পহরচয়- েুহদরাম দাস  

 ৭। বাাংলা কাত্বের রূপ ও রীহয- েুহদরাম দাস  

 ৮। বীরাঙ্গনা কাবে- শ্রাবণী পাল  

 ৯। বীরাঙ্গনা কাবে- ড. ভবানীত্গাপাল সানোল সম্পাহদয   

 ১০। বীরাঙ্গনা কাবে- অত্শাক কুমার হমশ্র  

 ১১। রহবরহি- চারুচন্দ্ৰ বত্ন্দোপাধ্োয়   

 

 

 

 

 

 



  

 
 

C-4  চযুথয পত্ৰ     পদাবলী সাহিযে: চবষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী 
১-ম এককঃ চবষ্ণব পদাবলী          ৪০  

(ক) চবষ্ণব পদাবলী ও চবষ্ণব কহব:  ইহযিাস ও পহরচয়     

(খ) চবষ্ণব পদাবলী (হনবযাহচয পদ)—নীরদ নয়ত্ন (কগাহবন্দ দাস), সই ককবা শুনাইল শোম নাম  

(চণ্ডীদাস), রূপ লাহগ আাঁহখ ঝুত্র গুত্ণ মন কভার (জ্ঞানদাস), সহখ হক পুছহস অনুভব কমার (কহববলভ), 

কন্টক গাহড় কমল সম পদযল (কগাহবন্দদাস), এ সহখ িামাহর দুত্খর নাহি ওর, যাযল চসকয বাহর  

হবনু্দসম (হবদোপহয)।  

 

২-য় এককঃ শাক্ত পদাবলী          ৪০  

(ক) শাক্ত পদাবলী ও শাক্ত কহব:  উদ্ভব ও ক্ৰমহবকাশ 

(খ) শাক্ত পদাবলী: হনবযাহচয পদ— হগহর এবার আমার উমা এত্ল, আহম হক কিহরলাম, মা আমায় ঘূরাত্ব 

     কয, ককবল আসার আশা, আমায় কদ মা যহবলদারী ওত্র নবমী হনহশ।    

 

 

 

 

 

সিায়ক গ্ৰন্থঃ   

 ১। চণ্ডীদাস ও হবদোপহয- শাংকরীপ্রসাদ বসু   

 ২। চবষ্ণব রসপ্রকাশ- েুহদরাম দাস   

 ৩। শাক্ত পদাবলী- িাহ্নবীকুমার চক্ৰবযযী  

 ৪। ভারযীয় শহক্ত সাধ্না ও শাক্তসাহিযে – শ্ৰী শহশভূষণ দাশগুপ্ত   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

GE-2    হিযীয় পত্ৰ----->   বেবিাহরক ভাষা হলখন ককৌশল  

১-ম এককঃ প্রচার মাধ্েত্মর ভাষা  হলখন ও সম্পাদনা      ২৫  

 (ক) সাংবাদ হলখত্নর ভাষা, হবজ্ঞাপন হলখত্নর ভাষা   

 (খ) সম্পাদনা: প্রুফ্ সাংত্শাধ্ত্নর হবহভন্ন পযযায় ও সাংত্শাধ্নী হচত্হ্নর বেবিার      

  

২-য় এককঃ কাযযালয় সাংক্ৰান্ত্ ও অনোনে হলখন ককৌশল      ২০   

 (ক) হনত্য়াগ সাংক্ৰান্ত্, বেবসাহয়ক প্রহযষ্ঠান সাংক্ৰান্ত্, বোি ও বীমা সাংক্ৰান্ত্ আবেদন পত্র।   

 (খ) হবজ্ঞহপ্ত, সম্বধ্যনা, প্রচার, হনমন্ত্রণ ইযোহদ পত্ৰ।    

৩-য় এককঃ হবহভন্ন হবষয়ক প্রবি হলখন           ২০  

সাহিযে, সমাি, সাংসৃ্কহয, বাহণিে, অথযনীহয, রািনীহয, হবজ্ঞান ননেন্ধ রচনা।  

৪-র্থ এককঃ হলখন ক ৌশল             ১৫  

সভা-সনিনির   ার্থনেেরণী নলখন ক ৌশল  

 

 

 

 

সিায়ক গ্ৰন্থ—  

 

১। পাথয চত্টাপাধ্োয়- গণজ্ঞাপন: যত্ত্ব ও প্রত্য়াগ।   

২। ড. নন্দলাল ভট্টাচার্থ- ‘নেজ্ঞাপন ও নেপণন’ ।  

৩। চবদেনাথ বত্ন্দোপাধ্োয়- ‘কসকাল একাত্লর সাংবাদ পহরত্বশত্নর ধ্ারা ও লেেত্ভদ’   

৪। সুভাষ ভটাচাযয- ‘কলখক ও সম্পাদত্কর অহভধ্ান’ 

৫। হড কল্পনা কভৌহমক- ‘পানু্ডহলহপ পঠন সিাহয়কা’  

৬। সঞ্জীে কদে নস্কর- ‘ ী  বর নলখে’। 

৭। ড. েুদ্ধবদে ভট্টাচার্থ- ‘রচনা সম্পদ’।       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DSC-2 (A)      (প্রথম পত্ৰ)  বাাংলা ভাষা ও সাহিযে পহরচয়  

১-ম এককঃ ধ্বহন প্রকরণ:        ২০  

স্বর ও বেঞ্জন ধ্বহনর কশ্রহণ হবভাগ বা বগযীকরণ- (আহদ মধ্ে ও অন্ত্ স্বরাগম, স্বর ও বেঞ্জন  ধ্বহন কলাপ, স্বরভহক্ত বা 

হবপ্রকষয, স্বরসঙ্গহয, কঘাষীভবন, উষ্মীভবন, কণ্ঠনালীয় ভবন, যালবেী ভবন, নাহসকেভবন)  
২-য় এককঃ শব্দাথয যত্ত্ব:         ২০   

শব্দাথয পহরবযযত্নর কারণ ও ধ্ারা, শব্দ গঠত্নর হবহভন্ন ধ্ারা- (সমাস ও প্রযেয়)    

৩-য় এককঃ ভাষার রূপ-প্রহক্ৰয়া:        ২০    
উপসগয, অনুসগয, বাচে ও বাচে পহরবযযন  

৪-থয এককঃ বাাংলা অলাংকার:         ২০  
বাাংলা অলাংকার-  সাংজ্ঞা, উদািরণ ও হনণযয়- অনুপ্রাস, উৎত্প্রো, যমক, বোিস্তুহয, বেহযত্রক, কেষ, সত্ন্দি,  

সমাত্সাহক্ত  
 
সিায়ক গ্ৰন্থ-   

১। সাধ্ারণ ভাষাহবজ্ঞান ও বাাংলা ভাষা - ড. রাত্মশ্বর শ 
২। ভাষার ইহযবৃি- সুকুমার কসন  
৩। বাাংলা অলাংকার-হিত্বন্দ্ৰ হসাংি রায়  
৪। বাাংলা অলাংকার পহরচয়- দীহলপ কুমার রায়   
৫। বাাংলা অলাংকার মঞু্জরী- অত্শাক কুমার হমশ্র  
৬। বাণী হবহচত্ৰা- পীযূষ কদ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DSC-2 (B)      (হিযীয় পত্ৰ)   বাাংলা পদে সাহিযে ও কলাকসাংসৃ্কহয  
১-ম এককঃ চবষ্ণব পদাবলী:         ২০  

চচযনে ভাগবয- আহদ খণ্ড (বৃন্দাবন দাস)  

২-য় এককঃ মঙ্গলকাবে:          ২০ 
ভারযচত্ন্দ্ৰর অন্নদামঙ্গল  (ত্দব খণ্ড) 

৩-য় এককঃ  ময়মনহসাংি গীহযকা:          ২০  

ময়মনহসাংি গীহযকা- (হনবযাহচয পালা)- মলুয়া, কি ও লীলা, চন্দ্ৰাবযী  
৪-থয এককঃ বাাংলা কলাকগান:        ২০   

বাাংলা কলাকগাত্নর সাংহেপ্ত পহরচয় (হনবযাহচয) বাউল গান, সাহর, িাহর, ঝুমুর, ভাওয়াইয়া, ৰু্সু, ভাদু   

 
সিায়ক গ্ৰন্থ-  

১। চবষ্ণব পদাবলী- সম্পাদনা:সুকুমার কসন  
২। চবষ্ণব পদাবলী- অধ্োপক সুকুমার বত্ন্দোপাধ্োয় (সম্পাহদয) 
৩। চবষ্ণব পদাবলীর ভাষা চশলী- মঞু্জলা কবরা  
৪। চবষ্ণব পদাবলী- সযে হগহর  
৫। চবষ্ণব পদাবলীর পহরচয়- ড. হদলীপ কুমার রায়  
৬। চণ্ডীমঙ্গল পহরক্ৰমা- সম্পাদক সুখময় মুত্খাপাধ্োয়  
৭। বাাংলা সাহিত্যের সমূ্পণয ইহযবৃি- ড. অহসয কুমার বত্ন্দোপাধ্োয় 
৮। বাাংলা সাহিত্যের সমূ্পণয ইহযবৃি- ড. অহসয কুমার বত্ন্দোপাধ্োয়    
৯। বাাংলার কলাক সাংসৃ্কহযর হবশ্বত্কাষ- সম্পাদনা ড. দুলাল কচৌধু্রী   
১০। ময়মনহসাংি গীহযকা- দীত্নশ চন্দ্ৰ কসন  
১১। চমমনহসাংি ও প্রাচীন পূর্ব্যঙ্গ গীহযকা- আহশস কঘাষ  
১২। কলাকসাংসৃ্কহয- অহনত্মষকাহন্ত্ পাল   
১৩। ময়মনহসাংি গীহযকা- সুখময় মুত্খাপাধ্োয় সম্পাহদয    
 



3rd  Semester   
   

C-5  পঞ্চম পত্ৰ   নাটক, নাটযসাহিত্যযর রূপত্েদ ও বাাংলা নাটক 
১-ম এককঃ নাটক ও নাটয সাহিত্যযর রূপত্েদ      ২০  

(ক) নাটক: উদ্ভব ও ক্রমহবকাত্ের ইহযিাস  

(খ) নাটত্কর রূপ ও রীহয: ট্র্যাত্েহি, কত্মহি, প্রিসন, রূপক, সাাংত্কহযক, পপৌরাহিক, ঐহযিাহসক,  

একাঙ্ক নাটক।    

২-য় এককঃ নাটয আত্দালন এবাং বাাংলা রঙ্গমঞ্চ     ২০  

(ক) নাটয আত্দালন: গিনাটয, নবনাটয 

(খ) বঙ্গ রঙ্গমত্ঞ্চর ইহযিাস (১৭৯৫-১৯৫০): হবত্দেী রঙ্গালয় ও পবলগাহিয়া হিত্য়টার, নযােনাল 

 হিত্য়টার, পেট নযােনাল হিত্য়টার, হমনােভা হিত্য়টার, ক্লাহসক হিত্য়টার  

 

৩-য় এককঃ হনবভাহিয বাাংলা নাটক পাঠ    (২০+২০) ৪০   

(ক) হনবভাহিয নাটক: েহমভষ্ঠা- মাইত্কল মধুসূদন দত্ত   

(খ) মুক্তধারা- রবীন্দ্ৰনাি ঠাকুর  
 

 

সিায়ক েন্থ—  

 
১। নাটক ও নাটযকার – ি. অহেয কুমার প াষ   
২। বাাংলা নাটত্কর ইহযিাস- ি. অহেয কুমার প াষ   
৩। রবীন্দ্ৰ নাটয পহরক্রমা- উত্পন্দ্ৰ নাি েট্টািার্ভ  
৪। রবীন্দ্ৰনাি নাটযত্লাক- পুহলন দাস   
৫। বাাংলা নাটয রীহয- হবষু্ণ বসু 
৬। েহমভষ্ঠা- ি. হনমভত্লদু পেৌহমক  
৭। রবীন্দ্ৰ নাটয প্রবাি- প্রমি নাি হবহে  
 
 

 

 



 

C-6   ষষ্ঠ পত্ৰ         বাাংলা পিাটগল্প: উদ্ভব ও ক্রমহবকাে 
১ম এককঃ পিাটগল্প এবাং বাাংলা পিাটগল্প    ২০  

(ক)  পিাটগত্ল্পর উদ্ভব ও ক্রমহবকাে এবাং ববহেষ্ট্য   

(খ)  বাাংলা পিাটগল্প:  ঊহনে ও হবে েযত্কর পপ্রক্ষাপট এবাং রবীন্দ্ৰনাি  

২য় এককঃ রবীন্দ্ৰনাত্ির পিাটগল্প     ৩০      

 হনবভাহিয পিাটগল্প— স্ত্ৰীর পত্ৰ, পপাস্টমাস্টার, মহিিারা, অহযহি, ছুটি  

৩য় এককঃ হবাংে েযত্কর হবহেন্ন গল্পকাত্রর গল্প     ৩০      

সমত্রে মেুমদার (সম্পাহদয)- একে বিত্রর পসরা গল্প ( হনবভাহিয গল্প—যাহরিী মাহি (যারােঙ্কর 

বত্দযাপাধযায়), পুুঁইমািা (হবেূহযেূষি বত্দাপাধযায়), পনানা েল (বসয়দ মুেযবা আলী), অটিনেত্রী 

(আশাপূর্ণানেবী), মানুষ (প্রফুল্ল রায়), োরযবষভ (রমাপদ পিৌধুরী)   

 

 

 

 

সিায়ক েন্থ—  

 
১। বাাংলা পিাটগত্ল্পর ইহযিাস-(১-ম ও ২-য় খ  বীত্রন্দ্ৰ দত্ত 
২। কাত্লর পুত্তহলকা- অরুি কুমার মুত্খাপাধযায়ন 
৩। রবীন্দ্ৰ নাত্ির পিাটগল্প- প্রমি নাি হবহে 
৪। বাাংলা সাহিত্যযর পিাটগল্প ও গল্পকার- শ্রী েূত্দব পিৌধুরী 
৫। সাহিত্যয পিাটগল্প- নারান গত্ঙ্গাপাধযায়  
৬। রবীন্দ্ৰনাত্ির পিাটগত্ল্প সমােযত্ত্ব- পক্ষত্ৰ গুপ্ত 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C-7  সপ্তম পত্ৰ          বাাংলা প্রবন্ধ ও ভ্রমি সাহিযয 
১-ম এককঃ বাাংলা প্রবন্ধ-হনবত্ন্ধর সাধারি পহরিয় ও প্রকারত্েদ:    ৪০  

(ক) প্রবন্ধ (যন্ময় ও মন্ময়), রমযরিনা, পত্ৰ-সাহিযয, েীবনী সাহিযয, িাত্য়হর, সমাত্লািনা সাহিযয, ভ্রমি 

সাহিযয  

(খ) হনবভাহিয প্রবন্ধ পাঠ— রবীন্দ্ৰনাি ঠাকুর- পঞ্চেূয (হনবভাহিয প্রবন্ধ- মনুষয, পকৌযুক িাসয, মন, উৎসনবর 

টেে, সসৌন্দনযণর সম্বন্ধ)।     

 ২-য় এককঃ বাাংলা ভ্রমি সাহিযয        ৪০  

 (ক) ভ্রমি সাহিযয পাঠ— অমৃতকুনের সন্ধানে- কালকূি (সমনরশ বসু)।   
 

 

 
 

সিায়ক েন্থ—  

 

১। রবীন্দ্ৰ সৃহষ্ট্ সমীক্ষা (১-ম খণ্ড)- শ্রীকুমার বত্দযাপাধযায়  
২। সাহিত্যযর রূপ ও রীহয- কুন্তল িত্ট্টাপাধযায়  
৩। সাহিযয প্রবন্ধ, প্রবন্ধ সাহিযয- িীত্রন িত্ট্টাপাধযায়  
৪। কিাসাহিত্যয সমত্রে বসুঃ সামহেক মূলযায়ন- ি. িুমা রায় পিৌধুরী  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GE-3  বাাংলা সাংসৃ্কটত এবাং অেুবাে সাটিতয   
১-ম এককঃ  বাাংলা সামাহেক ও সাংসৃ্কটত পহরিয় :      ৪০    

 বাঙালীর েীবন ির্ভা:  বাঙালীর জেজীবে ও হেল্প সাংসৃ্কহয।     

 

২-য় এককঃ বাাংলায় অসমীয়া সাহিত্যযর অনুবাদ গল্প (হনবভাহিয ৬হট)   ৪০  

 ‘িেরী’- লক্ষ্মীোথ সবজবরুয়া, ‘এজেী জাপােী সছায়ালী’- বীনরন্দ্র কুমার িট্টাচাযণ, ‘যাত্রা’- মামটর্ রয়সম  

স াস্বামী, ‘আঘেী বাই’- বীর্া বরুয়া, ‘িাটত’- সিানমে বরন ািাই, ‘এিা  রম সকাি’- ত্রত্রলকযোথ স াস্বামী। 

 

 

 

 

 

সিায়ক গ্রন্থ- 

১। প্রহ্লাে কুমার বরুয়া- অসমীয়া সছানিা ল্প অধ্যয়ে  

২। অপূবণ বরা- অসমীয়া সছানিা ল্প অধ্যয়ে 

৩। মামটর্ রয়সম স াস্বামীর স্বহনবভাহিয গল্প- (নযােনাল বুক ট্র্াস্ট)   
৪। বাঙ্গালীর ইহযিাস (আহদ পবভ) - নীিার রঞ্জন রায়    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEC-1         আধু্টেক  র্মাধ্যম: প্রনয়া  ও সকৌশল  
১-ম এককঃ যত্ত্ব সূত্ৰ ও প্রত্য়াগ মাধযম        ৩০  
     

(ক) সাংবাে, হবজ্ঞাপে, ধ্ারাবাটিক, িক’সশা, িুইিার, সেসবুক, সঞ্চালো, ব্ল , সাক্ষৎকার, ইউটিউব 

(খ)  র্মাধ্যনমর সুেল ও কুেল     

   

২-য় এককঃ সম্পােো ও প্রুে-টরট াং          ১০  

 সম্পাদনা, প্রুফ-হরহিাং        

   

 

 

 

 

 
সিায়ক -  

১। বুহিেীবীত্দর পনাটবই- সুধীর িক্রবযভী  
২। বাাংলা ওহয়হকহপিীয়া           

      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Non-Honours Core / MIL 

MIL-I      (প্রিম পত্ৰ) ----->বাাংলা সাহিত্যযর আোস (কলা ও বাহিেয োখা)    (6C) 
১-ম এককঃ কাবয-          ২০   

 রবীন্দ্ৰনাি ঠাকুর- কল্পনা কাবযেন্থ (হনবভাহিয কহবযা- স্বপ্ন, দুঃসময়, বষভত্েষ, ববোখ , মদনেত্ের পূত্বভ)   

২-য় এককঃ পিাটগল্প-         ২০  
  বনফুত্লর পেষ্ঠ গল্প- (হনবভাহিয গল্প- োেযত্দবযা, পিাটত্লাক, শ্রীপহয সামন্ত, েৃহয, হবরেুর মা)    
৩-য় এককঃ উপনযাস-          ২০  
  েরৎিন্দ্ৰ িত্ট্টাপাধযায়- দত্তা (উপনযাস)  

৪-িভ এককঃ নাটক-           ২০ 
  হবসেভন- রবীন্দ্ৰনাি ঠাকুর  

 

 
 

সিায়কেন্থ— 

 

১। রবীন্দ্র কাবয প্রবাি- প্রমথোথ টবেী   
২। রবীন্দ্ৰ কাবয পহরক্রমা- ি. উত্পন্দ্ৰনাি েট্টািার্ভ  

৩। বাাংলা সাহিত্যযর পিাটগল্প ও গল্পকার- ি. েূত্দব পিৌধুরী  

৪। বাাংলা পিাটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরি- বীত্রন্দ্ৰ দত্ত    

৫। বঙ্গসাহিত্যয উপনযাত্সর ধারা- শ্রীকুমার বত্দযাপাধযায় 

৬। েরৎিন্দ্ৰ: পুনভহবিার- অরুি কুমার মুত্খাপাধযায়  

৭। বনফুত্লর পিাটগত্ল্প মানুষ ও প্রকৃহয- ি. পসুঁেুহয পেৌহমক 

৮। রবীন্দ্ৰ নাটয পহরক্রমা- ি. উত্পন্দ্ৰনাি েট্টািার্ভ   
   

 

 

 

 

 

 



 

DSC- 3 (A)      (প্রিম পত্ৰ)  হবাংে েযত্কর কহবযা পাঠ 
১-ম এককঃ  হিত্ৰা - রবীন্দ্ৰনাি ঠাকুর (হনবভাহিয কহবযা):       ২০  
      

 অন্তর্ভামী, ঊবভেী, এবার হফরাও পমাত্র, হিত্ৰা  

২-য় এককঃ সহঞ্চযা - নেরুল ইসলাম (হনবভাহিয কহবযা):       ২০  

 সামযবাদী, কান্ডারী হুঁহেয়ার, আমার বকহফয়য, ফহরয়াদ   

৩-য় এককঃ  েসীমুহিত্নর কহবযা (হনবভাহিয):         ২০  

 রাখালী, কবর, নক্সীকাুঁিার মাঠ    

৪-িভ এককঃ  সুকান্ত েট্টািাত্র্ভর কহবযা (হনবভাহিয):        ২০    

 হিল, একহট পমারত্গর কাহিনী, িাড়পত্ৰ  

DSC- 3 (B)      (টিতীয় পত্ৰ)  সাটিনতযর টবটিন্ন োখা 
১-ম এককঃ  বাাংলা টশশুসাটিতয :           ৩০   

(ক) বাাংলা টশশু সাটিনতযর উৎপটি টবকাশ ও ত্রবটশষ্ট্য। 

(খ) বাাংলা টশশু সাটিনতযর টবষয় ত্রবটচত্ৰয। 

( ) সুকুমার রানয়র ‘আনবাল-তানবাল’,  

২-য় এককঃ বাাংলা ভ্রমিসাটিতয:           ৩০   

 সঞ্জীব চনট্টাপাধযায়- ‘পালানমৌ’    

৩-য় এককঃ  সলাকসাটিতয:           ২০   

(ক) সলাকসাটিতয : সাংজ্ঞা, ত্রবটশষ্ট্য ও রূপরীটত  

(খ) ছড়া, ধ্াাঁধ্াাঁ, প্রবাে, সঙ্গীত,  েীরা, টবহু, পত্টর গান, সঙ-এুঁর গান  
সিায়ক েন্থ-  

১। সুকান্ত সমে- সুকান্ত েট্টািার্ভ  

২। আধুহনক বাাংলা কাবয পহরিয়- দীহপ্ত হত্ৰপাঠী  
৩। রহবরশ্মী- িারুিন্দ্ৰ মেুমদার 
৪। বাাংলা কাত্বযর রূপ ও রীহয- কু্ষহদরাম দাস  
৫। পলাকসাংসৃ্কহয- অহনত্মষকাহন্ত পাল    
৬। বাাংলা পলাকসাংসৃ্কহয- আশুত্যাষ েট্টািার্ভ  
৭। বাাংলা িড়ার েূহমকা- হনমভত্লদু পেৌহমক   



 

4th  Semester  
  

C-8    অষ্ট্ম পত্ৰ        আধুহনক বাাংলা কহবযা   
১-ম এককঃ কহবযার রূপ-রীহয ও যাহত্ত্বক পপ্রক্ষাপট     ৩০  

(ক) কহবযার রূপ-রীহয : মিাকাবয, খণ্ডকাবয, গীহযকাবয, সত্নট, পত্ৰকাবয, পযারহি, পোককাবয 

(খ) যাহত্ত্বক পপ্রক্ষাপট: ক্ল্যাটসহসজম , পরামাহিহসহেম , হরয়াহলহেম , সুরটরয়াহলহেম   

২-য় এককঃ  কহব ও কাবয:         (২০+৩০)=৫০   

(ক)  ঊহনে েযত্কর কহব ও কাবয: শ্রীকুমার বনন্দযাপাধ্যায় ও অরুর্ কুমার মুপখাপাধ্যায়- ঊহনে েযত্কর 

 গীহযকহবযা সাংকলন : (হনবভাহিয কহবযা- েনমেূহম (ত্িমিন্দ্ৰ বত্দযাপাধযায়), মিাহনষ্ক্রমি (নবীনিন্দ্ৰ পসন), 

 ‘সুখ’ (কাহমনী রায়), দাদার হিহঠ (কুসুমকুমারী দাে)    

(খ) পম নাদ বধ কাবয:  (মাইত্কল মধুসূদন দত্ত) 

পম নাদ বধ কাবয (মাইত্কল মধুসূদন দত্ত): প্রিম সগভ এবাং ষষ্ঠ সগভ   

 

 

 

 

 
সিায়ক েন্থ-  

১। প্রবন্ধ সঞ্চয়ন- সযযবযী হগহর  

২। সাহিত্যযর রূপ-রীহয ও অনযানয প্রসঙ্গ- কুন্তল িত্ট্টাপাধযায়  

৩। সাহিযয প্রবন্ধ, প্রবন্ধ সাহিযয- িীত্রন িত্ট্টাপাধযায়  
৪। আধুহনক বাাংলা কহবযা- বুিত্দব বসু সম্পাহদয  
৫। বাাংলা সাহিত্যযর সমূ্পিভ ইহযিাস (আধুহনক পবভ- ১৮০০-২০০০)- অত্োক কুমার হমে  
৬। বাাংলা কাত্বযর রূপ ও রীহয- কু্ষহদরাম দাস  
৭। পম নাদবধ কাবয- দীননাি সানযাল  
৮। পম নাদবধ কাবয- অত্োক কুমার হমে 
৯। মাইত্কল মধুসূদন দত্ত- সুত্রে িন্দ্ৰ বমত্ৰ  
১০। মাইত্কল মধুসূদন দত্ত্তর কহব-আত্মা ও কাবযহেল্প- পক্ষত্ৰ গুপ্ত।  
১১। িাোর বিত্রর বাাংলা কহবযা- অশ্রুকুমার হসকদার 
১২। আধুহনক বাাংলা কহবযা : হবিার ও হবত্েষি- েীত্বন্দ্ৰ হসাংি রায়  
১৩। বাাংলা সাহিত্যয পরামা    



 

C-9    নবম পত্ৰ          বাাংলা অনুবাদ সাহিযয ও পলাকসাহিযয 
১-ম এককঃ অনুবাদ ও বাাংলা অনুবাদ সাহিযয      ২০  

(ক) অনুবাত্দর প্রকার ববহিত্ৰয: োবানুবাদ, আক্ষহরক অনুবাদ, কহবযা অনুবাদ,  

(খ) অনুবাত্দর সমসযা: োষা ও সাংসৃ্কহযগয পেদ এবাং মূলানুগযয   

 

২-য় এককঃ বাাংলা পলাকসাহিযয       ৩০  

(ক) পলাকসাহিযয: সাংজ্ঞা, ববহেষ্ট্য, রূপ-রীহয (সাংগীয, নাটক, িড়া, ধাুঁধা, মন্ত্ৰ, গীহযকা)  

(খ) পলাককিা ও ব্ৰযকিা: ঠাকুরমার িুহল (হনবভাহিয পাঠ—িাহলমকুমার ও মন্ত্ৰীপুত্ৰ, নীলকমল আর 

লালকমল) 

(গ) পলাকগান: (বাউল গান, োহটয়াহল গান, িুমুর, গম্ভীরা, টুসু, কহবগান)      

৩-য় এককঃ পক্ষত্ৰ সমীক্ষা: সলাক টবশ্বাস ও সলাকসসৃ্কটত,     ৩০   

পলাকসাংসৃ্কহয ও পলাকসাহিযয, পলাক উৎসব, পলাকোষা, হমি, হকাংবদন্তী, িড়া, প্রবাদ, পলাকািার (আিার-

অনুষ্ঠান), পলাকহবশ্বাস  
  

 

 

 

 

 

 
সিায়ক েন্থ-  

১। পলাক-সাহিযয- (১-ম ও হিযীয় খণ্ড) আেরফ হসহিকী   

২। পলাকসাংসৃ্কহয হবশ্বত্কাষ- দুলাল পিৌধুরী   

৩। পলাকসাংসৃ্কহয হবজ্ঞান যত্ত্ব পিহয ও প্রত্য়াগ- পসখ মকবুল ইসলাম 
৪। পলাকসাংসৃ্কহয- অহনত্মষকাহন্ত পাল    

 

 

 

 



 

 

C-10 দেম পত্ৰ       অযাহরস্টটত্লর পপাত্য়হটকস  ও বাাংলা নাটক   
১-ম এককঃ অযাহরস্টটত্লর পপাত্য়হটকস       ৩০  

ট্র্যাত্েহি ও কনমট   

২-য় এককঃ বাাংলা োিক           (৩০+২০)= ৫০   

(ক) ‘কৃষ্ণ কুমারী’ মাইনকল মধু্সূেে েি, 

 (খ) েীেবনু্ধ টমনত্রর ‘জামাইবাটরক’  

 

 
সিায়ক েন্থ- 

১। মাইত্কল মধুসূদন দত্ত্তর েীবন ও সাহিযয- সুত্রে িন্দ্ৰ বমত্ৰ 
২। নাটত্কর কি- ি. অহেয কুমার প াষ   

৩।অযাহরস্টটত্লর পপাত্য়হটকস - হেহের কুমার দাে / 

 েবানীত্গাপাল সানযাল / 

 সাধন কুমার েট্টািার্ভ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GE-4         বাাংলা োষায় কল্পহবজ্ঞান সাহিযয 
১-ম এককঃ কল্পহবজ্ঞান সাহিত্যযর পহরিয়     ৩০    

(ক) কল্পহবজ্ঞান সাহিযযঃ সাংজ্ঞা, উৎপহত্ত ও হবকাে 

(খ) বাাংলা োষায় কল্পহবজ্ঞান  

২-য় এককঃ কল্পহবজ্ঞান সাহিত্যযর পাঠ (হনবভাহিয)    ৫০   

(ক)  সযযহেৎ রায়- প্রত্ফসার েঙু্ক, পবযামর্াত্ৰীর িাত্য়রী, মিাকাত্ের দূয   

(খ)  েগদীে িন্দ্ৰ বসু- অবযক্ত 

(গ) বত্ৰত্লাকযনাি মুত্খাপাধযায়- স্বত্দেী পকাম্পানী  

( ) সুনীল গত্ঙ্গাপাধযায়- রাকু্ষত্স পাির, অদৃেয পাহখ   

(ঙ) পেযাহযহরন্দ্ৰ নদী- গাি  

 

সিায়ক েন্থ—  

১। বাাংলা োষায় হবজ্ঞান িিভা- (রবীন বল, বেবযা প্রকােন),  

২। হবজ্ঞান ও সাহিযয- (েগদীে িন্দ্ৰ বসু, সাহিযয অকাত্দহম) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SEC-2           বযবিাটরক বাাংলা বাোে রীটত, পবাধ পরীক্ষি ও পত্ৰ হলখন    
১-ম এককঃ বাাংলা বাোেরীহয ও   অশুহি সাংত্োধন     ২০         

বাাংলা বাোে ও রীহয, অশুহি সাংত্োধন   
 

২-য় এককঃ পবাধপরীক্ষি (Comprehension) ও পত্ৰ হলখন    ২০  

 পত্ৰ হলখন, পবাধ পরীক্ষি (Comprehension) 

(ক) পত্ৰ হলখন-  

I. হনত্য়াগ সাংক্রান্ত আত্বদন পত্ৰ  
II. িুহট সাংক্রান্ত আত্বদন পত্ৰ  
III. বযবসা বাহিেয সাংক্রান্ত আত্বদন পত্ৰ    
IV. প্রোসহনক সাংক্রান্ত আত্বদন পত্ৰ    
V. হবহেন্ন হনমত্ৰন পত্ৰ    

(খ) পবাধ পরীক্ষি (Comprehension) 

 

সিায়ক েন্থ:- 

১।  হপ. আিার্ভ প্রবন্ধ হবহিন্তা, হবহিন্তােবন, কলকাযা 

২। বামনত্দব িক্রবযভী উচ্চযর বাাংলা বযাকরি, অক্ষয় মালঞ্চ, কলকাযা।  

৩। বাাংলা বানাত্নর রীহয- পহবত্ৰ সরকার  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Non-Honours Core / MIL 
 

MIL-2    (হিযীয় পত্ৰ)->বাাংলা পিাটগল্প ও  বাহিহেযক বযবিাহরক সাহিযয (কলা ও বাহিেয োখা) 
(6C) 

   
১-ম এককঃ বাাংলা গল্প        ৪০    

সমত্রে মেুমদার (সম্পাহদয)- একে বিত্রর পসরা গল্প (হনবভাহিয গল্প- পুুঁইমািা-হবেূহযেূষি  
বত্দযাপাধযায়, োরযবষভ-রমাপদ পিৌধুরী, অহেত্নত্ৰী-আোপূিভা পদবী, দুত্ধর দাম-বনফুল, মত্িে-েরৎিন্দ্ৰ  
িত্ট্টাপাধযায়)   

২-য় এককঃ  বাহিহেযক বযবিাহরক সাহিযয       ২০   

পাহরোহষক বাাংলা প্রহযেব্দ, বাহিহেযক প্রত্য়াত্গর হিহঠ-পত্ৰ (Commercial Terms and  

Commercial Letter)  

1. িাকুরীর আত্বদন পত্ৰ 
2. এত্েহি সাংক্রান্ত পত্ৰ 
3. বযাঙ্ক ও বীমা সাংক্রান্ত পত্ৰ   
4. রপ্তাহন ও আমদাহন সাংক্রান্ত পত্ৰ  
5. েনসাংত্র্াগ সাংক্রান্ত পত্ৰ  

৩-য় এককঃ  প্রহযত্বদন (Reporting)        ১০   

I. On Market Present Economic Crisis, 

II.  E-mail Writing, 

III.  Resume Writing,  

IV. Memorandum Writing, 

V.  Paragraph Writing etc.   

৪-িভ এককঃ  প্রবন্ধ রিনা (Essay Writing)        ১০    
 

 

 

সিায়কেন্থ—  

 

১। বাাংলা সাহিত্যযর পিাটগল্প ও গল্পকার- ি. েূত্দব পিৌধুরী   

২। বাাংলা পিাটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরি- বীত্রন্দ্ৰ দত্ত    

 

 



 

DSC-4 (A)      (প্রিম পত্ৰ)   বাাংলা কিাসাহিযয নাটক ও প্রবন্ধ (উনহবাংে েযক)     
১-ম এককঃ  বাাংলা পিাত্টাগল্প:         ২০   

 সুো- রবীন্দ্ৰনাি ঠাকুর, আদহরনী- প্রোয কুমার মুত্খাপাধযায়, স্বত্দেী পকাম্পানী- বত্ৰত্লাকযনাি মুত্খাপাধযায়, 

হবহরহঞ্চবাবা- পরশুরাম (রােত্েখর বসু)   

২-য় এককঃ উপনযাস:           ২০    

 রেনী- বহঙ্কমিন্দ্ৰ িত্ট্টাপাধযায়    

৩-য় এককঃ  নাটক :          ২০  

 েনা- হগরীেিন্দ্ৰ প াষ   

৪-িভ এককঃ  বাাংলা প্রবন্ধ: প্রািয ও পাশ্চাযয- স্বামী হবত্বকানদ        ২০     

হনবভাহিয হবষয়- প্রািয পাশ্চাযয, ধমভ ও পমাক্ষ, স্বধমভ ও োহযধমভ, েরীর ও োহযযত্ত্ব, পপাোক ও ফযােন, পহরচ্ছন্নযা, 

আিার ও পানীয়   
 

DSC-4 (B)      (হিযীয় পত্ৰ)   বাাংলা কিাসাহিযয নাটক ও প্রবন্ধ (হবাংে েযক)    
১-ম এককঃ  বাাংলা পিাটগল্প:         ২০   

 সাত্রঙ- অহিন্তয কুমার পসনগুপ্ত, হনরুত্িে- পপ্রত্মন্দ্ৰ হমত্ৰ, ঠহগনী- সুত্বাধ প াষ, একহট পপ্রত্মর গল্প- নত্রন্দ্ৰ নাি  
হমত্ৰ  

২-য় এককঃ উপনযাস:           ২০    

 পত্ির পাুঁিালী- হবেূহযেূষি বত্দযাপাধযায়     

৩-য় এককঃ  নাটক :          ২০  

 সাোত্না বাগান- মত্নাে হমত্ৰ  

৪-িভ এককঃ  বাাংলা প্রবন্ধ: প্রবন্ধ সাংেি- প্রমি পিৌধুরী        ২০     

 সাধুোষা বনাম িহলযোষা, পূবভ ও পহশ্চম, বইপড়া, আমরা ও পযামরা  

 

 
সিায়ক েন্থ-  

১। বাাংলা পিাটগত্ল্পর ইহযিাস- বীত্রন্দ্ৰ দত্ত   
  



 

CBCS (UG) Syllabus 2019 

Marks distribution of B.A.  1
st

Semester under CBCS Syllabus 2019 

B.A. & B.Com. Honours in Bengali: 1st Semester 

 

B.A. & B.Com. Non-Honours in Bengali: 1st Semester 

Course Code Course Title Credit Total Mark   &   Pass Mark No. of Hour/Week 

Total 

 I.A. 

Pass 

I.A.  

Total  

ESE 

Pass 

ESE 

Total 

Mark 

Pass 

Mark 

Lec. Tu. Pr. Total 

G.ENG 1.1 General English 1.1 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

DSC-1 (A) Bangla Bhasa O Sahitya Parichya 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

DSC-1 (B) Bangla Padya Sahitya 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

AECC Multi-disciplinary  4 C 10 4 40 16 50 20 4 0 - 4 

  Total in Semester-I  22 C 70 28 280 112 350 140 19 3 0 22 Hrs. 

 

 

 

Course Code Course Title Credit Total Mark   &   Pass Mark No. of Hour/Week 

Total 

 I.A. 

Pass 

I.A.  

Total  

ESE 

Pass 

ESE 

Total 

Mark 

Pass 

Mark 

Lec. Tu. Pr. Total 

 C-1 Bangla sahityer Itihas 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 C-2 Bangla Bhasar Itihas O Bhasatatwa  6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 GE-1 Byabaharik Gnaner Sahitya 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

AECC-1 Communicative English 2 C 10 4 40 16 50 20 2 0 - 2 

AECC-2 MIL (Bengali) BNL 

Bangla sahityer Itihas (Adhunik Youg)    
2 C 10 4 40 16 50 20 2 0 - 2 

  Total in Semester-I 22 C 80 32 320 128 400 160 19 3 0 22 Hrs. 

 



 

CBCS (UG) Syllabus 2020  

Marks distribution of B.A.& B.Com. Semester wise(under CBCS) Syllabus 2020 

B.A. & B.Com.  Honours in Bengali: 2nd Semester 

Course Code Course Title Credit Total Mark   &   Pass Mark No. of Hour/Week 

Total 

 I.A. 

Pass 

I.A.  

Total  

ESE 

Pass 

ESE 

Total 

Mark 

Pass 

Mark 

Lec. Tu

. 

Pr. Total 

 C-3 Bangla Kabya: Prachin, Madhya O Adhunik 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 C-4 Padaboli Sahitya: Baishnav Padaboli O Shakta 

Padaboli 

6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 GE-2 Byabaharik Bhasa Likhan KouShal  6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

AECC-3 Environmental Science/Studies   2 C 10 4 40 16 50 20 2 0 - 2 

  Total in Semester-II  20 C 70 28 280 112 350 140 17 3 - 20 Hrs. 

 

 

B.A. & B.Com. Non-Honours in Bengali: 2ndSemester 

Course Code Course Title Credit Total Mark   &   Pass Mark No. of Hour/Week 

Total 

 I.A. 

Pass 

I.A.  

Total  

ESE 

Pass 

ESE 

Total 

Mark 

Pass 

Mark 

Lec. Tu. Pr. Total 

Comm.English   

1.2 
Communicative English  1.2 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

DSC-2 (A) Bangla Bhasa O Sahitya Parichay  6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

DSC-2 (B) Bangla Padya Sahity 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

AECC Environmental Science   2 C 10 4 40 16 50 20 2 0 - 2 

  Total in Semester-II 20 C 70 28 280 112 350 140 17 3 - 20 Hrs. 

 

 

 



 

CBCS (UG) Syllabus 2020  

Marks distribution of B.A.& B.Com. Semester wise(under CBCS) Syllabus 2020 

B.A. & B.Com.  Honours in Bengali: 3rd Semester 

Course 

Code 

Course Title Credit Total Mark   &   Pass Mark No. of Hour/Week 

Total 

 I.A. 

Pass 

I.A.  

Total  

ESE 

Pass 

ESE 

Total 

Mark 

Pass 

Mark 

Lec. Tu. Pr. Total 

 C-5 Natak, Natyasahityer Rupaved O 

Bangla Natak 

6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 C-6 Bangla Chotogalpa: Udvab O 

Kramabikash  

6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 C-7 Bangla Prabandha O Bhraman 

Sahitya  

6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 SEC-1.1 Adhunik Ganamadhyame Prayog 

O KouShal  

2 C 10 4 40 16 50 20 2 - - 2 

 GE-3 Bangla Sanskriti Ebong Anubad 

Sahitya  

6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

  Total in Semester-III 26 C 90 36 360 144 450 180 22 4 - 26 Hrs. 

 

 

B.A. & B.Com. Non-Honours in Bengali: 3rd Semester 

Course Code Course Title Credit Total Mark   &   Pass Mark No. of Hour/Week 

Total 

 I.A. 

Pass 

I.A.  

Total  

ESE 

Pass 

ESE 

Total 

Mark 

Pass 

Mark 

Lec. Tu. Pr. Total 

Comm-MIL-1.1 Bangla Sahityer Abhas 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

DSC-3 (A) Bingsha Shataker Kabita Path 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

DSC-3 (B) Shishu, Bhraman O Lokasahitya 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

SEC-1.1 Adhunik Ganamadhyame 

Prayog O KouShal  

 2 C 10 4 40 16 50 20 2 0 - 2 

  Total in Semester-III 20 C 70 28 280 112 350 140 17 3 - 20 Hrs. 

 

 

 



 

CBCS (UG) Syllabus 2020  

Marks distribution of B.A.& B.Com. Semester wise (under CBCS) Syllabus 2020 

B.A. & B.Com.  Honours in Bengali: 4th Semester 

Course 

Code 

Course Title Credit Total Mark   &   Pass Mark No. of Hour/Week 

Total 

 I.A. 

Pass 

I.A.  

Total  

ESE 

Pass 

ESE 

Total 

Mark 

Pass 

Mark 

Lec. Tu. Pr. Total 

 C-8 Adhunik Bangla Kabita 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 C-9 Bangla Anubad Sahitya O 

Lokasahitya 

6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 C-10 Aristrataler Poetics O Bangla Natak 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

 SEC-1.2 Byabharik Bangla Bananreeti, Bodh 

Parikshan O Patra Likhan 

2 C 10 4 40 16 50 20 2 - - 2 

 GE-4 Bangla Bhasay Kalpa-Biggan Sahitya 6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

  Total in Semester-IV 26 C 90 36 360 144 450 180 22 4 - 26 Hrs. 

 

 

B.A. & B.Com. Non-Honours in Bengali: 4th Semester 

Course 

Code 

Course Title Credit Total Mark   &   Pass Mark No. of Hour/Week 

Total 

 I.A. 

Pass 

I.A.  

Total  

ESE 

Pass 

ESE 

Total 

Mark 

Pass 

Mark 

Lec. Tu. Pr. Total 

Comm-

MIL-1.2 

Bangla Chotagalpa O Banijyik Byabharik 

Sahity 
6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

DSC-4 (A) Bangla Katha Sahity, Natak O 

Prabandha(Unabingsha Shatak) 
6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

DSC-4 (B) Bangla Katha Sahity, Natak O 

Prabandha(Bingsha Shatak)  
6 C 20 8 80 32 100 40 5 1 - 6 

SEC-2.1 Byabharik Bangla Bananreeti, Bodh 

Parikshan O Patra Likhan 

 2 C 10 4 40 16 50 20 2 0 - 2 

  Total in Semester-IV 20 C 70 28 280 112 350 140 17 3 - 20 Hrs. 

 

 

 


