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B.A. GENERAL IN BENGALI
There will be six semesters in the three years B.A. Program in Bengali. The curriculum
consists of 12 Core Courses (CC) of which 4 Core Courses are to be taken from Discipline 1
(Bengali), 4 Core Courses are to be taken from Discipline2 (Any subject other than
Bengali),2 Core Courses are to be taken from English Language(L1), 2 Core Courses are to
be taken from Hindi/ MIL (L2),2 Core Courses are to be taken from AECC- Core. 2 Generic
Elective Courses (GE) and 4 Skill Enhancement Courses (SEC) (from the program in the
subject selected by the candidate) and 4 Discipline Specific Elective Courses (DSE).

Semester- I
Course Title
Discipline 1 (Bengali) প্রবন্ধসাহিত্য : বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ:

Course Type
CC-1A

Credit
6

Marks
75

CC-1
CC - (L1-1)
AECC-1

6
6
4
22

75
75
100
325

Course Type
CC-1B

Credit
6

Marks
75

CC-2
CC-(L2-1)
AECC-2

6
6
2
20

75
75
50
275

Course Type
CC-1C

Credit
6

Marks
75

CC-2C
CC-(L1-2)
SEC-1

6
6
2

75
75
50

20

275

(PrabandhaSahitya : Bankimchandra& Rabindranath)
Discipline 2(Other than Bengali)
English Language (L1-1)
Environmental Studies

Semester -II
Course Title
Discipline 1 (Bengali) গল্প : প্রভাত্কুমার ও শরৎচন্দ্র

(Galpo : Pravat Kumar O Saratchandra)
Discipline 2(Other than Bengali)
Hindi/ MIL (L2) Bangla Chhotogalpo
Communicative English /MIL

Semester- III
Course Title
Discipline 1 (Bengali) : বাাংলা সাহিত্ত্যর ইহত্িাস

(Bangla Sahityer Itihas)
Discipline 2(Other than Bengali)
English Language (L1-2)

বাাংলা বযাকরণ (Bangla Byakaran)

Semester -IV

Course Title
Discipline 1 (Bengali) ভাষাত্ত্ত্ব (Bhasatattwa)
Discipline 2(Other than Bengali)
Hindi/ MIL (L2 - 2) বাাংলা কহবত্া (BanglaKabita)

Course Type
CC-1D

Credit Marks
6
75

CC-2D
CC-(L2-2)

6
6

75
75

রচনাশঙ্কির ননপুণয (Rachanashaktir Naipunya)

SEC-2

2
20

50
275

Course Type
DSE-1A

Credit Marks
6
75

DSE-2A
GE- 1

6
6

75
75

SEC-3

2

50

20

275

Semester- V
Course Title
Discipline 1 (Bengali)

উহনশ শত্ত্কর বাাংলা উপনযাস (Unish Shataker Bangla
Upanyas)
OR,
উহনশ শত্ত্কর বাাংলা গল্প (Unish Shataker Bangla Galpo)
Discipline 2(Other than Bengali)

উহনশ শত্ত্কর বাাংলা প্রবন্ধ (Unis Shataker Bangla
Prabandha)
প্রবন্ধ ও প্রহত্ত্বদন রচনা (Prabandha O Pratibedan
Rachana)

Semester -VI
Course Title
Discipline 1 (Bengali) উহনশ শত্ত্কর বাাংলা নাটক (Unish

Course Type
DSE-1B

Credit Marks
6
75

DSE-2B
GE-2

6
6

75
75

SEC-4

2

50

20

275

Shataker Bangla Natak)

OR,
উহনশ শত্ত্কর বাাংলা প্রবন্ধ (Unish Shataker Bangla
Prabandha)
Discipline 2 (Other than Bengali)

উহনশ শত্ত্কর বাাংলা ভ্রমণসাহিত্য ও হচঠিপত্র (Unis
Shataker Bangla Bhramansahitya O Chithipatra)
বযবিাহরক বাাংলা চচচা ও অনুবাদচচচা
(ByabaharikBanglaCharcha O AnubadCharcha)

B.A General in Bengali

Semester –I
Discipline 1 : ( Bengali ) CC-1A: প্রবন্ধসাহিত্য: বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ :
(PrabandhaSahitya :Bankimchandra & Rabindranath) : Class 60

ক) বঙ্কিমচন্দ্র চত্টাপাধ্যায় :

মনুষযফল, বসত্ের ককাহকল, হবড়াল

ক) রবীন্দ্রনাথ িাকুর :
কাত্বযর উত্পহিত্া, সাহিত্ত্যর সামগ্রী, সাহিত্ত্যর উত্েশয

Semester -II

Discipline 1 : ( Bengali) CC- 1B: গল্প : প্রভাত্কুমার ও শরৎচন্দ্র (Galpo :Pravat Kumar O
Saratchandra) : Class 60

ক) প্রভাত্কুমার মুত্ াপাধ্যায় :
বাজীকর, হভ ারী সাত্িব, রসময়ীর রহসকত্া

) শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্যায় :
মঙ্কির, অভাগীর স্বগ, চ মত্িশ
(Hindi/ MIL (L2) CC-(L2-1) : বাাংলা ছ াট াগল্প : (Bangla Chhotogalpo) Class 60
প্রভাত্কুমার মুত্ াপাধ্যায় – আদহরণী
ত্ারাশির বত্িযাপাধ্যায় – ত্াহরণীমাঙ্কি
হবভূ হত্ভূ ষণ বত্িযাপাধ্যায় – কমৌরীফুল
মাহনক বত্িযাপাধ্ায় – িারাত্নর নাত্জামাই
বনফুল – ত্াজমিল

AECC -2

Communicative English/ MIL

Class 30

ভাষা অাংশ:
ক) কবাধ্পরীিা : (হনম্নহলহ ত্ পাাঁচঠট প্রবন্ধ পািয)
স্বত্দশীসমাজ- রবীন্দ্রনাথ িাকুর, বাাংলা ভাষা- স্বামী হবত্বকানি, বইপড়া- প্রমথ কচৌধ্ুরী,
স্ত্রীজাহত্র অবনহত্- কবগম করাত্কয়া, অপহবজ্ঞান- রাজত্শ র বসু

) সাংবাদপত্ত্র প্রহত্ত্বদন রচনা
গ) ইাংত্রঙ্কজ কথত্ক বাাংলায় অনুবাদ
সাহিত্য অাংশ:

কহবত্ার ভাব কসৌির্ হবত্েষণ:
চ
রবীন্দ্রনাথ িাকুত্রর ননত্বদয গ্রত্ের ৪ ঠট কহবত্াপািয : (নবরাগযসাধ্ত্ন মুঙ্কি কস আমার
নয়, শত্াব্দীর সূর্ আঙ্ক
চ জ, হচত্ত কর্থা ভয়শূনয, শঙ্কি দম্ভ স্বাথত্লাভ)
চ

ক াটগত্ল্পর সাহিত্যমূলয হবচার:
রবীন্দ্রনাথ িাকুত্রর গল্পগুচ্ছ গ্রত্ের ৩ঠট গল্প পািয ( ু ঠট, বলাই, মহণিারা)

Semester III
Discipline 1 (Bengali)
CC-1C : বাাংলা সাহিটত্যর ইহত্িাস (Bangla Sahityer Itihas)

Class 60

চর্াগীহত্,
চ
শ্রীকৃষ্ণকীত্চন, কৃহত্তবাস, কহবকিন, কাশীরাম, হবদযাপহত্, চণ্ডীদাস,
কগাহবিদাস, ভারত্চন্দ্র, কফাটচ উিহলয়াম কত্লত্জর গদযচচচা, রাজা রামত্মািন রায়,
হবদযাসাগর
উপনযাস – বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র
নাটক – মধ্ুসূদন, হগহরশচন্দ্র, হবজন ভটাচার্ চ
ক াত্টাগল্প – রবীন্দ্রনাথ
প্রবন্ধ – রাত্মন্দ্রসুির
কহবত্া – জীবনানি, সুনীল গত্গাপাধ্যায়
SEC-1 : বাাংলা বযাকরণ (Bangla Byakaran)
পদপহরচয়, সহন্ধ, সমাস, কারক হবভঙ্কি, বাচয ও বাকযপহরবত্চন

Class 20

Semester IV

CC- 1D : ভাষাত্ত্ত্ব (Bhasatattwa)
Class 60
বাাংলা ভাষার উৎস, ইহত্িাস ও র্ুগহবভাগ; প্রাচীন বাাংলা, মধ্যবাাংলা, আধ্ুহনক বাাংলার
কালহনণয়,
চ সাধ্ারণ লিণ ও ভাষাত্াঙ্কত্ত্বক নবহশষ্ট্য; বাাংলা শব্দভাণ্ডার; সাধ্ু ও চহলত্
ভাষা; বাাংলা উপভাষার সাধ্ারণ পহরচয়
HINDI / MIL (L2) CC - (L2-2) : বাাংলাকহবত্া (Bangla Kabita)

Class 60

আধ্ুহনক বাাংলাকহবত্া – বধ্মান
চ
হবশ্বহবদযালয় প্রকাহশত্
বলাকা – রবীন্দ্রনাথ িাকুর
বনলত্াত্সন – জীবনানি দাশ
আমারককহফয়ত্ – নজরুল ইসলাম
হবরি – অন্নদাশির রায়
প্রাথনা
চ – অঙ্কজত্ দত্ত
মিুয়ারত্দশ – সমর কসন
কাত্ে – দীত্নশ দাস
পরান মাঙ্কি িাাঁক হদত্য়ত্ - রাম বসু
বাবত্রর প্রাথনা
চ – শঙ্খ ক াষ
অবনী বাহড় আ – শঙ্কি চত্টাপাধ্যায়
SEC -2 : রচনাশঙ্কির ননপুণয (Rachanashaktir Naipunya)
ক. বযঙ্কিগত্ বযবিাহরক প্রাহত্ষ্ঠাহনক পত্রহল ন
. সাংবাদপত্ত্র প্রকাত্শর উপত্র্াগী প্রহত্ত্বদনরচনা
গ. অনুত্চ্ছদ রচনা

Class 20

. ভাবাথ ও
চ ভাবসম্প্রসারণ

Semester - V
DSE -1A : উহনশ শত্টকর বাাংলা উপনযাস/বাাংলা গল্প (Unish Shataker Bangla Upanyas
/ Bangla Galpo)

উহনশ শত্ত্কর বাাংলা উপনযাস)

Class 60

উহনশ শত্ত্ক বাাংলা উপনযাত্সর উদ্ভব ও ক্রমহবকাশ, বঙ্কিমর্ুত্গর বাাংলা উপনযাত্সর
হবষয় ও আহগকগত্ সাধ্ারণ লিণ, বঙ্কিমর্ুত্গর প্রহত্হনহধ্স্থানীয় ঔপনযাহসক ও
ত্াাঁত্দর উপনযাস হবষত্য় আত্লাচনা।

অথবা
উহনশ শত্ত্কর বাাংলা গল্প

Class 60

উহনশ শত্ত্ক বাাংলা গত্ল্পর উদ্ভব ও ক্রমহবকাশ, এই পত্বরচ বাাংলা ক াত্টাগত্ল্পর হবষয়
ও আহগকগত্ সাধ্ারণ লিণ, প্রহত্হনহধ্স্থানীয় গল্পকার ও ত্াাঁত্দর গল্প হবষত্য়
আত্লাচনা।

GE -1: উহনশ শত্টকর বাাংলা প্রবন্ধ (Unis Shataker Bangla Prabandha) Class 60
উহনশ শত্ত্কর বাাংলা প্রবন্ধসাহিত্ত্যর উদ্ভব হবকাশ ও হববত্চন, হবষয় ও আহগকগত্
নবহশষ্ট্য, প্রহত্হনহধ্স্থানীয় প্রাবহন্ধক ও ত্াাঁত্দর প্রবন্ধ হবষয়ক সাধ্ারণ আত্লাচনা।
SEC- 3 : প্রবন্ধ ও প্রহত্টবদনরচনা (Prabandha O Pratibedan Rachana)

Class 20

Semester-VI
DSE-1B (উহনশ শত্টকর বাাংলা না ক/প্রবন্ধ) Unish Shataker Bangla Natak/Prabandha)
Class 60

উহনশ শত্ত্কর বাাংলা নাটক
উহনশ শত্ত্কর বাাংলা নাটত্কর উদ্ভব ও হববত্চন, প্রাক সাধ্ারণ রগালত্য়র র্ুত্গ
প্রহত্হনহধ্স্থানীয় নাটককার ত্াাঁত্দর নাটত্কর সাধ্ারণ আত্লাচনা, সাধ্ারণ রগালত্য়র
র্ুত্গর বাাংলা নাটককার ত্াাঁত্দর নাটত্কর সাধ্ারণ আত্লাচনা।

অথবা
উহনশ শত্ত্কর বাাংলা প্রবন্ধ

উহনশ শত্ত্কর বাাংলা প্রবন্ধসাহিত্ত্যর উদ্ভব হবকাশ ও হববত্চন, হবষয় ও আহগকগত্
নবহশষ্ট্য, প্রহত্হনহধ্স্থানীয় প্রাবহন্ধক ও ত্াাঁত্দর প্রবন্ধ হবষয়ক সাধ্ারণ আত্লাচনা।

GE – 2 : উহনশ শত্টকর বাাংলা ভ্রমণসাহিত্য ও হচঠিপত্র (Unis Shataker Bangla
Bhramansahitya O Chithipatra) Class 60
উহনশ শত্ত্কর বাাংলা ভ্রমণসাহিত্য ও হচঠিপত্ত্রর উদ্ভব হবকাশ ও হববত্চন, প্রহত্হনহধ্স্থানীয়
সাহিহত্যকত্দর ভ্রমণসাহিত্য ও হচঠিপত্র সম্পত্কচ সাধ্ারণ আত্লাচনা।

SEC- 4 : বযবিাহরক বাাংলাচচচা ও অনুবাদচচচা (Byabaharik Bangla Charcha O
AnubadCharcha) Class 20
বযবিাহরক বাাংলাচচচা : পত্ররচনা, প্রহত্ত্বদন, অনুত্চ্ছদ
অনুবাদচচচা : কারণ, হবকাশ, প্রকারত্ভদ, আিহরক অনুবাদ, ভাবানুবাদ, কহবত্ার
অনুবাদ, অনুবাত্দর
সমসযা, সমাধ্ান

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

