
The University of Burdwan 

 

 

Syllabus for B.A.(Hons.) 

in 

Bengali 

Under Semester with 

Choice Based Credit System 

w.e.f. 2017- 2018 

 

 

 

 

 

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 Course Type Credit Marks 

বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস(প্রাচীন ও মধ্েযুগ) Bangla 

SahityerItihash (Prachin & Madhyayug) 

CC-1 6 75 

ছন্দ, অলঙ্কার, Chhando, Alankar CC-2 6 75 

Any discipline other than Bengali GE-1 6 75 

ENVS AECC-1 4 100 

  22 325 

Semester - II 

Course Title Course Type Credit Marks 

ববষ্ণব পদাবহল, শাক্ত পদাবহল BaishnabPadabali, Shakto 

Padabali 

CC-3 6 75 

রামায়ণ, অন্নদামঙ্গল Ramayana, Annadamangal CC-4 6 75 

Any discipline other than Bengali GE-2 6 75 

Communicative English/MIL AECC-2 2 50 

  20 275 

Semester - III 

Course Title Course 

Type 

Credit Marks 

বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস ( ১৮০১-১৯৫০) 
[Bangla SahityerItihas (1801-1950)] 

CC-5 6 75 

ভাষাযত্ত্ব : (Bhasatattwa) CC-6 6 75 

উহনশ শযত্ের োবে  (UnishShatakerKabya) CC-7 6 75 

Any discipline other than Bengali GE-3 6 75 

বাাংলা বোেরণ (Bangla Byakaran) SEC-1 2 50 

  26 350 
 

Semester – IV 

Course Title Course 

Type 

Credit Marks 

েহবযা (Kabita) CC-8 6 75 

উপনোস (Upanyas) CC-9 6 75 

নাটে (Natak) CC-10 6 75 

Any discipline other than Bengali GE-2 6 75 

রচনা শক্তক্তর বনপুণে (Rachanashaktir Naipunya) SEC-2 2 50 

  26 350 

Semester – V 

Course Title Course 

Type 

Credit Marks 

গল্প (Galpo) CC-11 6 75 

প্রবন্ধ ও প্রাচে োবেযত্ত্ব (Prabandha O Prachya Kabyatattwa) CC-12 6 75 



উহনশ শযত্ের বাাংলা োবে ও প্রবন্ধ 

(Unish Sataker Bangla Kabya O Prabandha) 

DSE-1 6 75 

উহনশ শযত্ের বাাংলা নাটে ও েথাসাহিযে  

(Unish Sataker Bangla Natak O Kathasahitya) 

DSE-2 6 75 

  24 300 

Semester - VI 

Course Title Course 

Type 

Credit Marks 

সাংসৃ্কয ও ইাংত্রক্তি সাহিত্যের ইহযিাস  

(Sanskrita O   Ingreji Sahityer Itihas) 

CC-13 6 75 

সাহিত্যের রূপ- রীহয ও সাংরূপ  (Sahityer Rup- Riti O 

Sangrup) 

CC-14 6 75 

(হবশ শযত্ের স্বাধ্ীনযা-পূব ববযী বাাংলা েথাসাহিযে) 

(BishSataker Swadhinata-purbabarti Bangla Kathasahitya) 

DSE-3 6 75 

সাহিযেহবষয়ে প্রবন্ধ ও ললােসাহিযে  

(SahityaBisayakPrabandha O Lakasahitya) 

DSE-4 6 75 

  24 300 
 

 

 

 

 

B.A. Honours in Bengali 

 

Semester –I 

 
CC-1: বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস : প্রাচীন ও মধ্েযুগ (Bangla Sahityer Itihash : Prachin 

& Madhyayug)  Credit- 6 Class 60 

 

পাঠ্েহবষয়: চয বাগীহয, শ্রীেৃষ্ণেীযবন, অনুসারীসাহিযে (ভাগবয, রামায়ণ, মিাভারয); 

বচযনেিীবনী ও বাাংলা সাহিত্যে বচযনেপ্রভাব (বনৃ্দাবনদাস, েৃষ্ণদাস েহবরাি, 

িয়ানন্দ, ললাচনদাস); ববষ্ণবপদাবলী ও যার প্রধ্ান প্রধ্ান েহব (হবদোপহয, চণ্ডীদাস, 

লগাহবন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস); মনসামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল ও ধ্ম বমঙ্গত্লর 

োহিহনপহরচয় ও প্রধ্ান প্রধ্ান েহব (হবিয়গুপ্ত, নারায়ণত্দব, লেযোদাস লেমানন্দ, 

হিিমাধ্ব, মুেুন্দ চক্রবযী, রূপরাম চক্রবযী, ঘনরাম চক্রবযী); হশবায়ন োবে 

(রাত্মশ্বর ভট্টাচায ব); ভারযচত্ের োবেপহরচয় ও অন্নদামঙ্গল োবে; চট্টগ্রাম লরাসাঙ 

রািসভার সাহিযে (আলাওল, লদৌলযোিী); নাথধ্ম ব ও সাহিত্যের সাংহেপ্ত পহরচয়; 

ময়মনহসাংি গীহযো; শক্তক্তসাধ্না ও শাক্তসাহিযে (রামপ্রসাদ, েমলাোন্ত); বাউলগান 

সম্পহেবয ধ্ারণা (লালনফহের)। 

 

(পঠ্নীয় গ্রন্থ: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহযিাস – সুেুমার লসন, বাাংলা সাহিত্যের ইহযবতৃ্ত – 

অহসযেুমার বত্ন্দোপাধ্োয়, বাাংলা সাহিত্যের রূপত্রখা – লগাপাল িালদার, বাাংলা সাহিত্যের 

ইহযেথা- ভূত্দব লচৌধ্ুরী) 

 

CC -2 : ছন্দ, অলাংকার   (Chhando, Alankar)                 Credit:6  Class 60 



ছন্দ:           Class 30 

ছন্দ-সম্পহেবয ধ্ারণা : 

ধ্বহন ও বণ ব, অের (দল), মাত্রা (েলা), শ্বাসাঘায (প্রস্বর), লছদ (অথ ব-সাত্পে হবরাম), 

যহয, পব ব, পব বাঙ্গ, অহযপব ব, চরণ, হমল, বাাংলা ছত্ন্দর রীহযগয হবভাগ, (হমশ্রেলাবতৃ্ত, 

েলাবতৃ্ত, দলবতৃ্ত), বাাংলা ছত্ন্দর গঠ্নগয হবভাগ (এেপদী, হিপদী, ক্তত্রপদী, লচৌপদী, 

পয়ার, মিাপয়ার, অহমত্রাের, মুক্তবন্ধ, গদেছন্দ, সত্নট)   

 

ছন্দ-হলহপেরণ:  
 

(পঠ্নীয় গ্রন্থ: ছন্দ পহরক্রমা- প্রত্বাধ্চে লসন, ছত্ন্দর বারান্দা- শঙ্খ লঘাষ, ছন্দযত্ত্ব ছন্দরূপ – 

পহবত্র সরোর) 

 

 

 

অলাংকার :          Class 30 

 

অলাংোর সম্পহেবয ধ্ারণা :  

শব্দালাংোর: অনুপ্রাস, যমে, লেষ বত্ক্রাক্তক্ত 

অথ বালাংোর : উপমা, উৎত্প্রো, রূপে, অপহু্নহয, সত্ন্দি, হনশ্চয়, ভ্রাহন্তমান, 

বেহযত্রে, সমাত্সাক্তক্ত, অহযশত্য়াক্তক্ত, হবষম, অসঙ্গহয, বোিস্তুহয, হবত্রাধ্াভাস,  দৃষ্টান্ত 

অলাংোর হনরূপণ: 
 

(পঠ্নীয় গ্রন্থ : অলঙ্কারচক্তেো – শোমাপদ চক্রবযী) 

 

Interdisciplinary/ Generic Elective (GE) 
(For the students of other subjects) 

Semester- I 

GE – 1: প্রবন্ধসাহিযে : বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ (PrabandhaSahitya:Bankimchandra& 

Rabindranath)   Class 60 

ে) বক্তঙ্কমচে চত্ট্টাপাধ্োয় : মনুষেফল, বসত্ন্তর লোহেল, হবড়াল  

ে) রবীেনাথ ঠ্ােুর : োত্বের উত্পহেযা, সাহিত্যের সামগ্রী, সাহিত্যের উত্েশে   

 

 

Semester -II 
 

CC-3: পদাবহলসাহিযে : ববষ্ণবপদাবলী, শাক্তপদাবহল  Class 60 

BaishnabPadabali, ShaktoPadabali 

 

ববষ্ণবপদাবলী – েহলোযা হবশ্বহবদোলয় সাংেহলয    Class 30 



পাঠ্ে পদসমূি: নীরদ নয়ত্ন নীরঘন হসঞ্চত্ন; সিচর অত্ঙ্গ লগারা অঙ্গ লিলাইয়া; 

শ্রীদামসুদামদাম শুন ওত্র বলরাম, ঘত্রত্র বাহিত্র দত্ণ্ড শযবার; আত্লা মুক্তি িাত্না 

না; এমন হপরীহয েভু লদহখ নাহি শুহন; সহখ হে পুছহস অনুভব লমায়; েণ্টে গাহি 

েমলসম পদযল; গগত্ন অবঘন লমি দারুণ; মক্তন্দর বাহির েঠঠ্ন েপাট; এ লঘার 

রিনী লমত্ঘর ঘটা; হে লমাহিনী িান বধঁ্ু; সুত্খর লাহগয়া এ ঘর বাহঁধ্ন;ু বধঁ্ু লযামার 

গরত্ব গরহবনী িাম; এ সহখ িামাহর দুত্খর নাহি ওর; লপ্রমেঅঙ্েুর িায আয লভলা; 

হপয়া যব আওব এ মঝু লগত্ি; মাধ্ব বিুয হমনহয েহর লযায়; িহর িহর লিনহদন িইত্ব 

আমার  

 

শাক্তপদাবহল :         Class 30 

শাক্তপদাবলী – (অমত্রেনাথ রায় সাংেহলয) 

পাঠ্ে পদসমূি: হগহরবর, আর আহম পাহর লন লি; হগহর এবার আমার উমা এত্ল; োল 

স্বপত্ন শঙ্করী; বল হগহর এ লদত্ি হে আর প্রাণ রত্ি আর; েত্ব যাত্ব বল হগহররাি, 

লগৌরীত্র আহনত্য; হগহররাি লি িামাত্য় এত্না লমত্য়র সত্ঙ্গ; আর লেন োদঁরাহণ; আি 

শুভ হনহশ লপািাইল লযামার; যুহম লযামা হছত্ল ভুত্ল; হছলাম ভাল িননী লগা; ওত্র 

নবমী হনহশ; লযাত্য়া না রিহন আক্তি, লত্য় যারা দত্ল; ওত্ি প্রাণ নাথ হগহরবর লি; োলী 

িহল মা রাসহবিারী; মক্তিল মন ভ্রমরা োলী-পদ; লেবল আসার আশা ভত্ব আসা ; 

মাত্গা যারা ও শঙ্কহর; মা আমায় ঘুরাত্ব েয; এমন হদন হে িত্ব যারা; হৃদয়-রাস-

মক্তন্দত্র দাড়ঁাও মা ক্তত্রভঙ্গ িত্য়      

 

CC- 4: রামায়ণ, অন্নদামঙ্গল           Ramayana, Annadamangal      Class 60 

 

রামায়ণ        Class 30  

রামায়ণ (লঙ্কাোণ্ড) – েৃহত্তবাস ওঝা (সুখময় মুত্খাপাধ্োয় সম্পাহদয) 

 

অন্নদামঙ্গল       Class 30 

অন্নদামঙ্গল – ভারযচে রায় (অন্নদার ভবানন্দ ভবত্ন যাত্রা পয বন্ত) 

 

GE - 2 : গল্প : প্রভাকুমার ও শরৎচন্দ্র Galpo:Pravat Kumar O Saratchandra  Class 60 

 

ে) প্রভাযেুমার মুত্খাপাধ্োয় :  

বািীের, হভখারী সাত্িব, রসময়ীর রহসেযা   

খ) শরৎচে চত্ট্টাপাধ্োয় :   

মক্তন্দর, অভাগীর স্বগ ব, মত্িশ   

 

AECC -2      Communicative English/ MIL  Class 30 

 

ভাষা অাংশ: 

ে) লবাধ্পরীো : (হনম্নহলহখয পাচঁঠট প্রবন্ধপাঠ্ে) 



স্বত্দশী সমাি- রবীেনাথ ঠ্ােুর, বাাংলা ভাষা- স্বামী হবত্বোনন্দ, বই পড়া- প্রমথ 

লচৌধ্ুরী, স্ত্রী িাহযর অবনহয- লবগম লরাত্েয়া, অপহবজ্ঞান- রািত্শখর বসু 

খ) সাংবাদপত্ত্র প্রহযত্বদন রচনা 

গ) ইাংত্রক্তি লথত্ে বাাংলায় অনুবাদ 

 

সাহিযে অাংশ: 

েহবযার ভাবত্সৌন্দয ব হবত্েষণ :  

রবীেনাথ ঠ্ােুত্রর বনত্বদে গ্রত্ন্থর ৪ঠট েহবযা পাঠ্ে : (ববরাগে সাধ্ত্ন মুক্তক্ত লস আমার 

নয়, শযাব্দীর সূয ব আক্তি, হচত্ত লযথা ভয় শূনে, শক্তক্ত দম্ভ স্বাথ ব ললাভ) 

 

লছাটগত্ল্পর সাহিযেমূলে হবচার:  

রবীেনাথ ঠ্ােুত্রর গল্পগুচ্ছ গ্রত্ন্থর ৩ঠট গল্পপাঠ্ে : (ছুঠট, বলাই, মহণিারা)                       

  

 

 

 

 

 

Semester III 
 

CC-5 : বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস ( ১৮০১ – ১৯৫০) [Bangla SahityerItihas (1801-1950)]   

Class 60 

   

বাাংলা গত্দের উৎপহত্ত ও হবোশ আত্লাচনা-সূত্ত্র হনব বাহচয প্রহযষ্ঠান ও বেক্তক্তর 

অবদান :  

শ্রীরামপুর হমশন, লফাটব উইহলয়াম েত্লি, রামত্মািন রায়, ঈশ্বরচে হবদোসাগর, 

ভবানীচরণ বত্ন্দোপাধ্োয়, পোরীচাদঁ হমত্র, োলীপ্রসন্ন হসাংি 

 

েহবযা (উহিহখয বেক্তক্তর অবদান-সম্পহেবয আত্লাচনা) :  

ঈশ্বরচে গুপ্ত, রঙ্গলাল বত্ন্দোপাধ্োয়, মাইত্েল মধ্ুসূদন দত্ত, লিমচে বত্ন্দোপাধ্োয়, 

নবীনচে লসন, হবিারীলাল চক্রবযী, রবীেনাথ ঠ্ােুর 

েথাসাহিযে :  

েথাসাহিত্যের উদ্ভব ও হবোশ: বক্তঙ্কমচে চত্ট্টাপাধ্োয়, রবীেনাথ ঠ্ােুর, শরৎচে 

চত্ট্টাপাধ্োয়, হবভূহযভূষণ বত্ন্দোপাধ্োয়, যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োয় ও মাহনে 

বত্ন্দোপাধ্োত্য়র েথাসাহিযে সম্পহেবয আত্লাচনা 

নাটে :  

বাাংলা নাটত্ের উদ্ভব ও ক্রমহবোশ-সম্পহেবয ধ্ারণা: মাইত্েল মধ্ুসূদন দত্ত, 

দীনবনু্ধহমত্র, লিোহযহরেনাথ ঠ্ােুর, হগহরশচে লঘাষ, হিত্িেলাল রায়, েীত্রাদপ্রসাদ 



হবদোহবত্নাদ ও রবীেনাথ ঠ্ােুত্রর নাটে-রচনায় অবদান; ভারযীয় গণনাটে সাংত্ঘর 

ভূহমো 

প্রবন্ধ :  

অেয় েুমার দত্ত, লদত্বেনাথ ঠ্ােুর, ভূত্দব মুত্খাপাধ্োয়, বক্তঙ্কমচে চত্ট্টাপাধ্োয়, 

রবীেনাথ ঠ্ােুর ও প্রমথ লচৌধ্ুরীর প্রবন্ধ 

 

(পঠ্নীয়গ্রন্থ: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহযিাস- সুেুমার লসন, বাাংলা সাহিত্যের ইহযবতৃ্ত- 

অহসযেুমার বত্ন্দোপাধ্োয়, বাাংলা সাহিত্যের রূপত্রখা- লগাপাল িালদার, বাাংলা সাহিত্যের 

ইহযেথা- ভূত্দব লচৌধ্ুরী)  

 

CC-6: ভাষাযত্ত্ব (Bhasatattwa)      Class 60 

বাাংলা ভাষার উৎস, ইহযিাস ও যুগহবভাগ: প্রাচীনবাাংলা, মধ্েবাাংলা, আধ্ুহনে বাাংলার 

োলহনণ বয়, সাধ্ারণ লেণ ও ভাষাযাক্তত্ত্বে ববহশষ্টে; ধ্বহনর উচ্চারণ স্থান; ধ্বহনর 

বগীেরণ ও ধ্বহনর পহরবযবন; শব্দাথ বযত্ত্ব, সাধ্ু-চহলয; বাাংলা শব্দভাণ্ডার; বােেযত্ত্ব; 

বাাংলা উপভাষা। 

 

(পঠ্নীয়গ্রন্থ : ভাষার ইহযবতৃ্ত- সুেুমারত্সন, ভাষাযত্ত্ব- অযীে মিমুদার, আধ্ুহনে 

ভাষাহবজ্ঞান ও বাাংলাভাষা- রাত্মশ্বর শ’, যুলনামূলে ও ঐহযিাহসে ভাষাহবজ্ঞান – িুমায়ুন 

আিাদ) 

 

CC-7: উহনশ শযত্কর কাবে (UnishShatakerkabya) Class 60 

বীরাঙ্গনা োবে – মাইত্েল মধ্ুসূদন দত্ত    Class 30 

(দুষ্মত্ন্তর প্রহয শেুন্তলা, লসাত্মর প্রহয যারা, দশরত্থর প্রহয লেেয়ী, লক্ষ্মত্ণর প্রহয 

সূপ বণখা, পুরুরবার 

প্রহয উব বশী, নীলধ্বত্ির প্রহয িনা)   

 

সারদামঙ্গল—হবিারীলাল চক্রবযী     Class 30 

 

 

GE -3 : বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (Bangla Sahityer Itihas) Class  60 

চয বাগীহয, শ্রীেৃষ্ণেীযবন, েৃহত্তবাস, েহবেঙ্কণ, োশীরাম, হবদোপহয, চণ্ডীদাস, 

লগাহবন্দদাস, ভারযচে, লফাটব উইহলয়াম েত্লত্ির গদেচচবা, রািা রামত্মািন রায়, 

হবদোসাগর 

উপনোস : বক্তঙ্কমচে, রবীেনাথ, শরৎচে 

নাটে : মধ্ুসূদন, হগহরশচে, হবিন ভট্টাচায ব 

লছাত্টাগল্প : রবীেনাথ 

প্রবন্ধ : রাত্মেসুন্দর ক্তত্রত্বদী 

েহবযা : িীবনানন্দ দাশ, সুনীল গত্ঙ্গাপাধ্োয় 

 



SEC-1 : বাাংলা বোকরণ ( Bangla Byakaran)   Class 20 

পদপহরচয়, সহন্ধ, সমাস 

োরে, হবভক্তক্ত, বাচে ও বােে পহরবযবন 

 

 

Semester IV 
 

CC-8 :কহবযা (Kabita)       Class 60 

রবীেনাত্থর েহবযা        Class 30 

(পাঠ্ে েহবযাসমূি: হনঝ বত্রর স্বপ্নভঙ্গ , লমঘদযূ, দুইপাহখ, হবদায় অহভশাপ, ব্রাহ্মণ, 

িাহরত্য় যাওয়া, লছত্লটা, পহৃথবী ) 

 

আধু্হনে বাাংলা েহবযা – বধ্ বমান হবশ্বহবদোলয় প্রোহশয   Class 30 

(পাঠ্েেহবযা : বনলযা লসন- িীবনানন্দ দাশ, মানুষ – োিী নিরুল ইসলাম, শাশ্বযী- 

সুধ্ীেনাথ দত্ত, সাংগহয – অহময় চক্রবযী, িাহরত্য় – লপ্রত্মে হমত্র, এেখানা িায – 

বুদ্ধত্দব বস,ু যুহম শুধ্ ুপহঁচত্শ ববশাখ – হবষু্ণ লদ, ভারযবষ ব – হদত্নশ দাস , এেঠট 

েহবযার িনে – সুভাষ মুত্খাপাধ্োয়, েলোযার যীশু – নীত্রেনাথ চক্রবযী, 

হপ্রয়যমাস ু– সুোন্ত ভট্টাচায ব, িন্মভূহমত্েই – শামসুর রািমান, বাবত্রর প্রাথ বনা – শঙ্খ 

লঘাষ, লযত্য পাহর হেন্তু লেন যাব – শক্তক্ত চত্ট্টাপাধ্োয়, উত্তরাহধ্োর – সুনীল 

গত্ঙ্গাপাধ্োয়) 

 

CC – 9 : উপনোস (Upanyas)      Class 60 

 

চেত্শখর – বক্তঙ্কমচে চত্ট্টাপাধ্োয়      Class 30 

গণত্দবযা – যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োয়                    Class 30 

 

CC – 10 : নাটক (Natak)       Class 60 

 

নীলদপ বণ – দীনবনু্ধ হমত্র       Class 30 

শারত্দাৎসব  – রবীেনাথ ঠ্ােুর      Class 30 

 

 

GE- 4 : ভাষাযত্ত্ব (Bhasatattwa)    Class 60 

বাাংলা ভাষার উৎস, ইহযিাস ও যুগহবভাগ; প্রাচীন বাাংলা, মধ্েবাাংলা, আধ্ুহনে বাাংলার 

োলহনণ বয়, সাধ্ারণ লেণ ও ভাষাযাক্তত্ত্বে ববহশষ্টে; বাাংলা শব্দভাণ্ডার; সাধ্ু ও চহলয 

ভাষা; বাাংলা উপভাষার সাধ্ারণ পহরচয়। 

 



SEC -2 : রচনাশঙ্কক্তর বনপুণে (Rachanashaktir Naipunya)  Class 20 

    

ে. বেক্তক্তগয বেবিাহরে প্রাহযষ্ঠাহনে পত্রহলখন 

খ. সাংবাদপত্ত্র প্রোত্শর উপত্যাগী প্রহযত্বদন রচনা 

গ. অনুত্চ্ছদ রচনা 

ঘ. ভাবাথ ব ও ভাবসম্প্রসারণ 

 

Semester V 
CC – 11 : গল্প (Galpo)       Class 60 

গল্পগুচ্ছ : রবীেনাথ ঠ্ােুর       Class 30 

লপাস্টমাস্টার, েঙ্কাল, যোগ, এেরাক্তত্র, অনহধ্োর প্রত্বশ, লমঘ ও লরৌদ্র, হনশীত্থ, 

অহযহথ, স্ত্রীর পত্র, লোবত্রটহর 

 

এোত্লর গল্প  (বধ্ বমান হবশ্বহবদোলয় প্রোহশয)     Class 30 

পুইঁমাচা – হবভূহযভূষণ বত্ন্দোপাধ্োয় 

িলসাঘর – যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োয় 

প্রাগগহযিাহসে – মাহনে বত্ন্দোপাধ্োয় 

লযত্লনাত্পাযা আহবষ্কার – লপ্রত্মে হমত্র 

ফহসল -  সুত্বাধ্ লঘাষ 

রস – নত্রেনাথ হমত্র 

লটাপ – নারায়ণ গত্ঙ্গাপাধ্োয় 

লভত্বহছলাম – সত্ন্তাষেুমার লঘাষ 

আদাব – সমত্রশ বসু 

সাঝঁ সোত্লর মা – মিাত্শ্বযা লদবী 

 

CC- 12 : প্রবন্ধ ও প্রাচে কাবেযত্ত্ব (Prabandha O Prachya Kabyatattwa)        Class 

60 

প্রবন্ধ সাংেলন (বধ্ বমান হবশ্বহবদোলয় প্রোহশয)                  Class 30 

ললােহশো – বক্তঙ্কমচে চত্ট্টাপাধ্োয় 

সৎ-প্রসঙ্গ – মীর মশাররফ লিাত্সন 

আমাত্দর ভাষা-সাংেট – প্রমথ লচৌধ্ুরী 

বাাংলারব্রয – অবনীেনাথ ঠ্ােুর 

উপনোত্সর পূব বসূচনা – শ্রীেুমার বত্ন্দোপাধ্োয় 

পাহরবাহরে নারী সমসো – অন্নদাশঙ্কর রায় 

বাাংলাোত্বের লগাড়ার েথা – িুমায়ুনেবীর 

ক্লাইভ হিত্ট চাদঁ – বুদ্ধত্দব বসু 

হনিঃশত্ব্দর যিবনী – শঙ্খ লঘাষ 

 

োবে ক্তিজ্ঞাসা – অযুলচে গুপ্ত     Class 30 

(পাঠ্ে অাংশ ধ্বহন, রস) 



 

DSE–1: উহনশ শযত্কর বাাংলা কাবে ও প্রবন্ধ(Unish Sataker Bangla Kabya O 

Prabandha) Class 60 

     

১। উহনশ শযত্ের বাাংলা আখোনোবে ও গীহযেহবযা           Class 30 

উহনশ শযত্ের আখোনোবে উদ্ভত্বর সামাক্তিে ঐহযিাহসে ও সাাংসৃ্কহযে লপ্রোপট, 

হবষয় ও আহঙ্গেগয ববহশষ্টে, আখোনোত্বের হবত্লাপ, উহনশ শযত্ের আখোনোত্বের 

প্রহযহনহধ্স্থানীয় েহব ও যাতঁ্দর োবেগবহশষ্টে। 

 

উহনশ শযত্ের গীহযেহবযার উদ্ভত্বর লপ্ররণা, সামাক্তিে ঐহযিাহসে ও সাাংসৃ্কহযে 

লপ্রোপট, হবষয় ও আহঙ্গেগয ববহশষ্টে, আখোনোত্বের হবত্লাপ, উহনশ শযত্ের 

গীহযেহবযার প্রহযহনহধ্স্থানীয় েহব ও যাতঁ্দর োবেগবহশষ্টে। 

  

২। উহনশ শযত্ের বাাংলা প্রবন্ধ                           Class 30 

উহনশ শযত্ের বাাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের উদ্ভব হবোশ ও হববযবন, হবষয় ও আহঙ্গেগয 

ববহশষ্টে, প্রহযহনহধ্স্থানীয় প্রাবহন্ধে ও যাতঁ্দর প্রবন্ধ হবষয়ে সাধ্ারণ আত্লাচনা। 

 

DSE-2 : উহনশ শযত্কর বাাংলা নাটক ও কথাসাহিযে (UnishSataker Bangla Natak O 

Kathasahitya)   Class 60 
   

১। উহনশ শযত্ের বাাংলা নাটে            Class 30 

উহনশ শযত্ের বাাংলা নাটত্ের উদ্ভব ও হববযবন, প্রাে সাধ্ারণ রঙ্গালত্য়র যুত্গ 

প্রহযহনহধ্স্থানীয় নাটেোর যাতঁ্দর নাটত্ের সাধ্ারণ আত্লাচনা, সাধ্ারণ রঙ্গালত্য়র 

যুত্গর বাাংলা নাটেোর যাতঁ্দর নাটত্ের সাধ্ারণ আত্লাচনা। 

২। উহনশ শযত্ের বাাংলা উপনোস ও গল্প           Class 30 

উহনশ শযত্ে বাাংলা উপনোত্সর উদ্ভব ও ক্রমহবোশ, বক্তঙ্কমযুত্গর বাাংলা উপনোত্সর 

হবষয় ও আহঙ্গেগয সাধ্ারণ লেণ, বক্তঙ্কমযুত্গর প্রহযহনহধ্স্থানীয় ঔপনোহসে ও 

যাতঁ্দর উপনোস হবষত্য় আত্লাচনা। 

উহনশ শযত্ে বাাংলা গত্ল্পর উদ্ভব ও ক্রমহবোশ, এই পত্ব বর বাাংলা লছাত্টাগত্ল্পর হবষয় 

ও আহঙ্গেগয সাধ্ারণ লেণ, প্রহযহনহধ্স্থানীয় গল্পোর ও যাতঁ্দর গল্প হবষত্য় 

আত্লাচনা। 

 

 

Semester VI 



CC-13 :সাংসৃ্কয ও ইাংত্রঙ্কি সাহিত্যের ইহযিাস (Sanskrita O   Ingreji Sahityer Itihas)  

Class 60 

 

১। সাংসৃ্কয সাহিত্যের ইহযিাস    Class 30 

রামায়ণ, মিাভারয, োহলদাস, শূদ্রে, বাণ, ভাস, িয়ত্দব 

 

২। ইাংত্রক্তি সাহিত্যের ইহযিাস     Class 30 

চসার, লশেসহপয়ার, হমলটন, ওয়ার্বসওয়াথ ব, লশহল, েীটস, স্কট, ঠট.এস. এহলয়ট, টমাস 

িাহর্ব,  

চাল বস হর্ত্েন্স, চাল বস লোম্ব  

 

CC – 14: সাহিত্যের রূপ-রীহয ও সাংরূপ  (Sahityer Rup- Riti O Sangrup)      Class 60 

 

১। সাহিত্যের রূপ- রীহয       Class 30 

পাঠ্ে হবষয়সমূি : ক্লাহসহসিম, লরামাহিহসিম, হরয়াহলিম, সুেরহরয়াহলিম, 

হসম্বহলিম, এহপে, হলহরে, ট্রাত্িহর্, েত্মহর্, ফাস ব 

 

২। সাহিত্যের সাংরূপ সাংক্রান্ত ধ্ারণা      Class 30 

বাাংলা েহবযা, নাটে, উপনোস, লছাত্টাগল্প, প্রবন্ধ ( স্বরূপ, উদ্ভব, হবোশ) 

 

DSE -3 : (হবশ শযত্কর স্বাধ্ীনযা-পূব ববযী বাাংলা কথাসাহিযে)  (BishSataker 

Swadhinata-purbabarti Bangla Kathasahitya)   Class 60 

 

১। হবশ শযত্ের স্বাধ্ীনযা-পূব ববযী বাাংলা গল্প   Class 30  

হবশ শযত্ের স্বাধ্ীনযা-পূব ব বাাংলা গত্ল্পর ক্রমহবোশ ও হববযবন, হবষয় ও আহঙ্গেগয 

সাধ্ারণ লেণ, এই পত্ব বর প্রহযহনহধ্স্থানীয় বাাংলা গল্পোর ও যাতঁ্দর গত্ল্পর সাধ্ারণ 

আত্লাচনা। 

২। হবশ শযত্ের স্বাধ্ীনযা-পূব ববযী বাাংলা উপনোস Class 30 

হবশ শযত্ের স্বাধ্ীনযা-পূব ববযী বাাংলা উপনোত্সর ক্রমহবোশ ও হববযবন, হবষয় ও 

আহঙ্গেগয সাধ্ারণ লেণ, এই পত্ব বর প্রহযহনহধ্স্থানীয় ঔপনোহসে ও যাতঁ্দর 

উপনোত্সর সাধ্ারণ আত্লাচনা।  

 

DSE-4: সাহিযে হবষয়ক প্রবন্ধ ও ললাকসাহিযে (SahityaBisayakPrabandha O 

Lakasahitya) Class 60 

 

১। প্রবন্ধ রচনা                Class 30 

 

২। ললােসাংসৃ্কহয ও ললােসাহিযে (প্রাথহমে ধ্ারণা)    Class 30 



ললাে সাংসৃ্কহয হে, ললােসাংসৃ্কহযর লশ্রহণহবভাগ, ললােসাহিত্যের সাংজ্ঞা ও ববহশষ্টে, 

উপেরণ- ছড়া, প্রবাদ, ধ্াধঁ্া, ললােসাংগীয, ললােনাটে, মন্ত্র, ময়মনহসাংি গীহযো  
 

                                                                       ……………………………….. 

 

 

 


