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

বাাংলা সাহিত্যের
ইহযিাস(প্রাচীন ও
মধ্েযুগ)
ছন্দ, অলঙ্কার
Any discipline other
than Bengali
ENVS

Course Type
CC-1

Credit
6

Marks
75

CC-2

6

75

GE-1

6

75

AECC-1

4
22

100
325

Course Type
CC-3

Credit
6

Marks
75

CC-4

6

75

GE-2

6

75

AECC-2

2

50

20

275

Semester - II
Course Title

ববষ্ণব পদাবহল , শাক্ত
পদাবহল
রামায়ণ,অন্নদামঙ্গল
Any discipline other
than Bengali
Communicative
English/MIL

B.A Honours in Bengali
Semester -I
CC-1

Credit- 6

Class 60

বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (প্রাচীন ও মধ্েযুগ):
পাঠ্য বিষয় : চর্যাগীবি, শ্রীকৃ ষ্ণকীিয ন, অনুসারী সাবিিয(ভাগিি, রামায়ণ, মিাভারি);
চচিনযজীিনী ও িাাংলা সাবিত্িয চচিনযপ্রভাি(িৃন্দািন দাস,কৃ ষ্ণদাস কবিরাজ,
জয়ানন্দ,ললাচনদাস);
চিষ্ণি
পদািলী
ও
িার
প্রধান
প্রধান
কবি(বিদযাপবি,চণ্ডীদাস,লগাবিন্দদাস,জ্ঞানদাস,িলরাম দাস);মনসামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল ও ধমযমঙ্গত্লর
কাবিবন পবরচয় ও প্রধান প্রধান কবি(বিজয়গুপ্ত,নারায়ণ লদি, লকিকাদাস লেমানন্দ,
বিজমাধি,মুকুন্দ চক্রিিী,রূপরাম চক্রিিী,ঘনরাম চক্রিিী); বিিায়ন কািয(রাত্মশ্বর
ভট্টাচার্য); ভারিচত্ের কািযপবরচয় ও অন্নদামঙ্গল কািয; চট্টগ্রাম লরাসাঙ রাজসভার সাবিিয
(আলাওল,লদৌলি কাজী); নাথধময ও সাবিত্িযর সাংবেপ্ত পবরচয়; ময়মনবসাংি গীবিকা;
িবিসাধনা ও িাি সাবিিয(রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত); িাউলগান সম্পবকয ি ধারণা(লালন ফবকর)।
(পঠ্নীয় গ্রন্থ : িাঙ্গালা সাবিত্িযর ইবিিাস – সুকুমার লসন, িাাংলা সাবিত্িযর ইবিিৃত্ত অবসিকুমার িত্ন্দযাপাধযায়, িাাংলা সাবিত্িযর রূপত্রখা – লগাপাল িালদার, িাাংলা সাবিত্িযর
ইবিকথা- ভূ ত্দি লচৌধুরী)
CC -2

Class 60

ছন্দ:

Class 30

ছন্দ-সম্পবকয ি ধারণা:
ধ্ববন ও িণয, অের(দল), মাত্রা(কলা), শ্বাসাঘাি(প্রস্বর), লছদ(অথয-সাত্পে বিরাম), র্বি,
পিয, পিযাঙ্গ, অবিপিয, চরণ, বমল, িাাংলা ছত্ন্দর রীবিগি বিভাগ, (বমশ্রকলািৃত্ত, কলািৃত্ত,
দলিৃত্ত), িাাংলা ছত্ন্দর গঠ্নগি বিভাগ(একপদী, বিপদী, বত্রপদী, লচৌপদী, পয়ার, মিাপয়ার,
অবমত্রাের, মুিিন্ধ, গদযছন্দ, সত্নট)
ছন্দ-হলহিকরণ:
(পঠ্নীয় গ্রন্থ: ছন্দ পবরক্রমা- প্রত্িাধচে লসন, ছত্ন্দর িারান্দা- িঙ্খ লঘাষ, ছন্দিত্ত্ব ছন্দরূপ –
পবিত্র সরকার)

অলাংকার :
Class 30

অলাংকার সম্পবকয ি ধারণা :
িব্দালাংকার :অনুপ্রাস, র্মক, লেষ িত্ক্রাবি
অথযালাংকার : উপমা, উৎত্প্রো, রূপক, অপহ্নুবি, সত্ন্দি, বনশ্চয়, ভ্রাবন্তমান, িযবিত্রক,
সমাত্সাবি, অবিিত্য়াবি, বিষম, অসঙ্গবি, িযাজস্তুবি, বিত্রাধাভাস, দৃষ্টান্ত)
অলাংকার হনরূিণ :
(পঠ্নীয় গ্রন্থ : অলঙ্কার চবেকা – িযামাপদ চক্রিিী)
Semester -II
CC-3

িদাবহল সাহিযে :

Class 60

Class 30

চিষ্ণি পদািলী – কবলকািা বিশ্ববিদযালয় সাংকবলি
পাঠ্য পদসমূি : নীরদ নয়ত্ন নীর ঘন বসঞ্চত্ন; সিচর অত্ঙ্গ লগারা অঙ্গ লিলাইয়া; শ্রীদাম সুদাম
দাম শুন ওত্র িলরাম, ঘত্রত্র িাবিত্র দত্ণ্ড িিিার; আত্লা মুবি জাত্না না; এমন বপরীবি কভু
লদবখ নাবি শুবন; সবখ বক পুছবস অনুভি লমায়; কণ্টক গাবি কমলসম পদিল; গগত্ন অি ঘন লমি
দারুণ; মবন্দর িাবির কঠিন কপাট; এ লঘার রজনী লমত্ঘর ঘটা; বক লমাবিনী জান িঁধু; সুত্খর
লাবগয়া এ ঘর িাঁবধনু; িঁধু লিামার গরত্ি গরবিনী িাম; এ সবখ িামাবর দুত্খর নাবি ওর; লপ্রমক
অঙ্কুর জাি আি লভলা; বপয়া র্ি আওি এ মঝু লগত্ি; মাধি িহুি বমনবি কবর লিায়; িবর িবর
লিন বদন িইত্ি আমার)
শাক্ত িদাবহল:

Class 30

িাি পদািলী – (অমত্রেনাথ রায় সাংকবলি)
পাঠ্য পদসমূি : বগবরির, আর আবম পাবরত্ন লি; বগবর এিার আমার উমা এত্ল; কাল স্বপত্ন
িঙ্করী; িল বগবর এ লদত্ি বক আর প্রাণ রত্ি আর; কত্ি র্াত্ি িল বগবররাজ, লগৌরীত্র আবনত্ি;
বগবররাজ লি জামাত্য় এত্না লমত্য়র সত্ঙ্গ; আর লকন কাঁদ রাবণ; আজ শুভবনবি লপািাইল লিামার;
িুবম লিা মা বছত্ল ভু ত্ল; বছলাম ভাল জননী লগা; ওত্র নিমী বনবি; লর্াত্য়া না রজবন আবজ, লত্য়
িারাদত্ল; ওত্ি প্রাণনাথ বগবরির লি; কালী িবল মা রাসবিিারী; মবজল মন ভ্রমরা কালী-পদ;

লকিল আসার আিা ভত্ি আসা ; মা লগা িারা ও িঙ্কবর; মা আমায় ঘুরাত্ি কি; এমন বদন বক
িত্ি িারা; হৃদয়-রাস-মবন্দত্র দাঁড়াও মা বত্রভঙ্গ িত্য়)
CC- 4

Class 40

রামায়ণ

Class 20

রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড) – কৃ বত্তিাস ওঝা (সুখময় মুত্খাপাধযায় সম্পাবদি)
অন্নদামঙ্গল

Class 20

অন্নদামঙ্গল – ভারিচে রায় (অন্নদার ভিানন্দ ভিত্ন র্াত্রা পর্যন্ত)

Interdisciplinary/ Generic Elective (GE)
( For the students of other subjects)
Semester- I
GE - 1

Class 40

প্রিন্ধ সাবিিয : িবঙ্কমচে ও রিীেনাথ:
ক. িবঙ্কমচে চত্ট্টাপাধযায় – মনুষযফল ; িসত্ন্তর লকাবকল ; বিড়াল
খ. রিীেনাথ ঠ্াকুর – কাত্িযর উত্পবেিা; সাবিত্িযর সামগ্রী ; সাবিত্িযর উত্েিয

Semester- II
GE - 2

Class 40

গল্প : প্রভািকুমার ও িরৎচে:
ক. প্রভািকুমার মুত্খাপাধযায় – িাজীকর ; বভখারী সাত্িি; রসময়ীর রবসকিা
খ. িরৎচে চত্ট্টাপাধযায় – মবন্দর ; অভাগীর স্বগয ; মত্িি
AECC -2

Communicative English/ MIL

ভাষা অাংশ:
ক) লিাধ পরীো:

Class 30

(বনম্নবলবখি পাঁচটি প্রিন্ধ পাঠ্য)
স্বত্দিী সমাজ- রিীেনাথ ঠ্াকুর, িাাংলা ভাষা- স্বামী বিত্িকানন্দ, িই পড়া- প্রমথ
লচৌধুরী, স্ত্রীজাবির অিনবি- লিগম লরাত্কয়া,
অপবিজ্ঞান- রাজত্িখর িসু
খ) সাংিাদপত্ত্র প্রবিত্িদন রচনা
গ) ইাংত্রবজ লথত্ক িাাংলায় অনুিাদ
সাহিযে অাংশ:
কবিিার ভািত্সৌন্দর্য বিত্েষণ:
রিীেনাথ ঠ্াকুত্রর চনত্িদয গ্রত্ন্থর ৪টি কবিিা পাঠ্য
(চিরাগযসাধত্ন মুবি লস আমার নয়, িিাব্দীর সূর্য আবজ, বচত্ত লর্থা ভয়িূনয, িবি দম্ভ
স্বাথয ললাভ)
লছাটগত্ল্পর সাবিিযমূলয বিচার:
রিীেনাথ ঠ্াকুত্রর গল্পগুচ্ছ গ্রত্ন্থর ৩টি গল্প পাঠ্য
(ছু টি, িলাই, মবণিারা)

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

