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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) �ব� সািহত� : ব��মচ� ও রবী�নাথ:

Course Type
CC-1A

Credit
6

Marks
75

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

6
6
4
22

75
75
100
325

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

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

Semester -II
Course Title
Course Type
Discipline 1 (Bengali) গ� : �ভাতকুমার ও শরৎচ� Galpo : CC-1B

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

Semester- III
Course Title

Discipline 1 (Bengali) : বাংলা

সািহেত�র ইিতহাস (Bangla
Sahityer Itihas)

Discipline 2(Other than Bengali)
English Language (L1-2)

বাংলা ব�াকরণ (Bangla Byakaran)
Semester -IV
Course Title

Discipline 1 (Bengali) ভাষাত� (Bhasatattwa)
Discipline 2(Other than Bengali)

Hindi/ MIL (L2 - 2) বাংলা কিবতা (Bangla Kabita)

রচনাশ��র ৈনপুণ� (Rachanashaktir Naipunya)

Course Type
CC-1D

Credit Marks
6
75

CC-2D
CC-(L2-2)
SEC-2

6
6
2
20

75
75
50
275

Semester- V
Course Title

Discipline 1 (Bengali) বাংলা উপন�াস (Bangla Upanyas)

Course Type
DSE-1A

Credit Marks
6
75

DSE-2A
GE- 1

6
6

75
75

SEC-3

2

50

20

275

বাংলা েছােটাগ� (Bangla

OR,
Chatogalpo)

Discipline 2(Other than Bengali)

বাংলা উপন�াস (Bangla Upanyas )
�ব� ও �িতেবদন রচনা (Prabandha O Pratibedan
Rachana)
Semester -VI
Course Title

Discipline 1 (Bengali) বাংলা নাটক (Bangla Natak)

OR,

বাংলা �ব� (Bangla Prabandha)

Discipline 2(Other than Bengali)

বাংলা নাটক (Bangla Natak)
ব�বহািরক বাংলা চচ�া ও অনুবাদ চচ�া
(Byabaharik Bangla Charcha O Anubad Charcha)

Course Type
DSE-1B

Credit Marks
6
75

DSE-2B
GE-2

6
6

75
75

SEC-4

2

50

20

275

B.A General in Bengali
Semester -I

Discipline 1 : ( Bengali ) CC-1A: �ব� সািহত� : ব��মচ� ও রবী�নাথ
Class 60

Prabandha Sahitya : Bankimchandra & Rabindranath

ক. ব��মচ� চে�াপাধ�ায় – মনুষ�ফল ; বসে�র েকািকল ; িবড়াল
খ. রবী�নাথ ঠাকুর – কােব�র উেপি�তা; সািহেত�র সাম�ী ; সািহেত�র
উে�শ�

Semester -II

Discipline 1 : ( Bengali) CC- 1B: গ� : �ভাতকুমার ও শরৎচ�:

Class 60

Galpo : Pravat Kumar O Saratchandra

ক. �ভাতকুমার মুেখাপাধ�ায় – বাজীকর ; িভখারী সােহব; রসময়ীর রিসকতা
খ. শরৎচ� চে�াপাধ�ায় – ম��র ; অভাগীর �গ ;� মেহশ
(Hindi/ MIL (L2) CC-(L2-1) : বাংলা েছােটাগ�: Bangla Chhotogalpo
Class
60
�ভাতকুমার মুেখাপাধ�ায় – আদিরণী
তারাশ�র বে��াপাধ�ায় – তািরণী মা�ঝ
িবভূ িতভূ ষণ বে��াপাধ�ায় – েমৗরীফুল
মািনক বে��াপাধায় – হারােনর নাতজামাই
বনফুল – তাজমহল

AECC -2 Communicative English/ MIL
ভাষা অংশ:

Class 30

ক) েবাধ পরী�া:
(িন�িলিখত পাঁচ�ট �ব� পাঠ�)
�েদশী সমাজ- রবী�নাথ ঠাকুর, বাংলা ভাষা- �ামী িবেবকান�, বই পড়া- �মথ
েচৗধুরী, �ীজািতর অবনিত- েবগম েরােকয়া, অপিব�ান- রাজেশখর বসু
খ) সংবাদপে� �িতেবদন রচনা
গ) ইংের�জ েথেক বাংলায় অনুবাদ
সািহত� অংশ:
কিবতার ভাবেসৗ�য িবে�ষণ:
�
রবী�নাথ ঠাকুেরর ৈনেবদ� �ে�র ৪�ট কিবতা পাঠ�
(ৈবরাগ�সাধেন মু�� েস আমার নয়, শতা�ীর সূয �আ�জ, িচ� েযথা ভয়শূন�, শ�� দ�
�াথ েলাভ)
�
েছাটগে�র সািহত�মূল� িবচার:
রবী�নাথ ঠাকুেরর গ��� �ে�র ৩�ট গ� পাঠ�
(ছ��ট, বলাই, মিণহারা)

Semester III
Discipline 1 (Bengali)
CC-1C : বাংলা সািহেত�র ইিতহাস (Bangla Sahityer Itihas )

Class 60

চযাগীিত,
�
�ীকৃ�কীত �ন, কৃি�বাস, কিবক�ন, কাশীরাম, িবদ�াপিত, চ�ীদাস, েগািব�দাস,
ভারতচ�, েফাট� উহিলয়াম কেলেজর গদ�চচ� া, রাজা রামেমাহন রায়, িবদ�াসাগর
উপন�াস – ব��মচ�, রবী�নাথ, শরৎচ�
নাটক – মধুসূদন, িগিরশচ�, িবজন ভ�াচায �
েছােটাগ� – রবী�নাথ
�ব� – রােম�সু�র
কিবতা – জীবনান�, সুনীল গে�াপাধ�ায়

SEC-1 : বাংলা ব�াকরণ ( Bangla Byakaran)
পদ পিরচয়, সি�, সমাস, কারক িবভ��, বাচ� ও বাক� পিরবত�ন
Semester IV
CC- 1D : ভাষাত� (Bhasatattwa)

Class 20

Class 60

বাংলা ভাষার উৎস, ইিতহাস ও যুগিবভাগ; �াচীন বাংলা, মধ�বাংলা, আধুিনক
বাংলার কালিনণয়,
� সাধারণ ল�ণ ও ভাষাতা��ক ৈবিশ��; বাংলা শ�ভা�ার;
সাধু ও চিলত ভাষা; বাংলা উপভাষার সাধারণ পিরচয়
HINDI/ MIL(L2) CC -(L2 -2): বাংলা কিবতা (Bangla Kabita )
Class 60
আধুিনক বাংলা কিবতা – বধমান
�
িব�িবদ�ালয় �কািশত
বলাকা – রবী�নাথ ঠাকুর
বনলতা েসন – জীবনান� দাশ
আমার ৈকিফয়ত – নজ�ল ইসলাম
িবরহ – অ�দাশ�র রায়
�াথনা
� – অ�জত দ�
মহ�য়ার েদশ – সমর েসন
কাে� – দীেনশ দাস
পরান মা�ঝ হাঁক িদেয়েছ- রাম বসু
বাবেরর �াথনা
� – শ� েঘাষ
অবনী বািড় আছ – শ�� চে�াপাধ�ায়
SEC -2 : রচনাশ��র ৈনপুণ� (Rachanashaktir Naipunya)

Class

20

ক. ব���গত ব�বহািরক �ািত�ািনক প�িলখন
খ. সংবাদপে� �কােশর উপেযাগী �িতেবদন রচনা
গ. অনুে�দ রচনা
ঘ. ভাবাথ ও
� ভাবস�সারণ
Semester - V
DSE -1A : বাংলা উপন�াস (Bangla Upanyas)
Class 60

উিনশ শতেকর বাংলা উপন�াস
OR,
DSE -1A : বাংলা েছােটাগ� (Bangla Chatogalpa)
উিনশ শতেকর বাংলা েছােটাগ�
GE -1 :

বাংলা উপন�াস (Bangla Upanyas)

Class 60

Class

60

উিনশ শতেকর বাংলা উপন�াস
SEC- 3 : �ব� ও �িতেবদন রচনা (Prabandha O Pratibedan Rachana)
Semester-VI
DSE -1B: বাংলা নাটক (Bangla Natak)
60

উিনশ শতেকর বাংলা নাটক

Class 20

Class

OR,
DSE -1B : বাংলা �ব� (Bangla Prabandha)

Class 60

উিনশ শতেকর বাংলা �ব�

GE – 2 :

বাংলা নাটক (Bangla Natak)

Class 60

উিনশ শতেকর বাংলা নাটক
SEC- 4 : ব�বহািরক বাংলা চচ�া ও অনুবাদ চচ�া
20
(Byabaharik Bangla Charcha O Anubad Charcha)
ব�বহািরক বাংলা চচ�া- প� রচনা, �িতেবদন, অনুে�দ

Class

অনুবাদ চচ�া- কারণ, িবকাশ, �কারেভদ, আ�িরক অনুবাদ, ভাবানুবাদ,
কিবতার অনুবাদ, অনুবােদর সমস�া, সমাধান
==============

