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Preamble 

The objective of any programme at Higher Education Institute is to prepare their students for 

the society at large. The University of Delhi envisions all its programmes in the best interest 

of their students and in this endeavor, it offers a new vision to all its Under-Graduate courses. 

It imbibes a Learning Outcome-based Curriculum Framework (LOCF) for all its Under 

Graduate programmes.  

The LOCF approach is envisioned to provide a focussed, outcome-based syllabus at the 

undergraduate level with an agenda to structure the teaching-learning experiences in a more 

student-centric manner. The LOCF approach has been adopted to strengthen students’ 

experiences as they engage themselves in the programme of their choice. The Under-

Graduate Programmes will prepare the students for both academia and employability.  

Each programme vividly elaborates its nature and promises the outcomes that are to be 

accomplished by undertaking the courses. The programmes also state the attributes that it 

offers to inculcate at the graduation level. The graduate attributes encompass values related to 

well-being, emotional stability, critical thinking, social justice and also skills for 

employability. In short, each programme prepares students for sustainability and life-long 

learning.     

The new curriculum of B.A. (Hons) Bengali offers a variety of courses to enable students to 

pursue knowledge-based courses or skill-based employments after completing the course.  

The University of Delhi hopes that the LOCF approach of the programme will help students 

in making informed decisions regarding the goals that they wish to pursue in further 

education and in life, at large.  
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Introduction to the Programme 

The B.A. (Hons) Bengali programme has been designed adopting the latest Literature and 

Language Teaching methodologies adopted across the world in order to enable learners to 

attain the required language competency levels and the competency to understand literature 

critically. Each module aims at imparting specific critical ability as well as life skills that 

would help learners to develop their ability to use the language in critical and domain specific 

modes and use the critical approach adopted in literary studies. The curriculum intends to 

integrate critical thinking and critical writing in the class rooms with the help of concrete 

tasks and project based collaborative teaching-learning. 

Learning Outcome based approach to Curriculum Planning 

Nature and extent of the B.Sc/B.A./B.Com Programme 

The B.A. (Hons) Bengali programme seeks to cover these key areas of study, i.e. historical 

and descriptive Study of the language;  study of the language for specific purposes, such as 

Film Script, Advertisement, Official Writing, Creative Writing, Translation, Journalistic 

Writing, Writing for New Media etc.; study of specific areas like Manuscriptology, Teaching 

Methodology etc.; study of the theories of literature and criticism; and study of the history 

and important literary texts of Bengali Literature. 

The Programme seeks to develop both theoretical and practical knowledge in these fields in 

an interdisciplinary manner so as to develop a comprehensive understanding of the 

complexities of the language and literature in the context of socio-cultural, historical and 

professional specificities. 

Aims of B.A. (Hons) Bengali Programme 

The overall aims of B.A. (Hons) Bengali programme are to: 

 Enable learners to understand Bengali from historical and descriptive perspectives. 

 Enable learners to understand the theories of literature and literary criticism and understand 

literary production critically.  

 Develop the ability to apply their knowledge and linguistic skills in varied range of creative 

and domain specific writings. 

 Equip learners with appropriate and adequate tools to understand and analyse various issues 

related to socio-political, cultural, historical and literary movements of Bengali Literature. 
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 Provide learners with the knowledge to undertake further studies in Bengali or to develop 

required skill sets relevant to employment, self-employment and entrepreneurship. 

Graduate Attributes in Subject 

Disciplinary Knowledge 

 Capable of attaining required skill in the uses of the language in various domain specificities 

and critical study of literature. 

 Demonstrate a comprehensive knowledge and understanding of the society, history, culture, 

literature and other related aspects of Bengal and Bengali literature. 

Communication Skills 

 Capable of appreciating literary texts in Bengali. 

 Capable of presenting complex information in written form in a clear and concise manner. 

 Capable of using Bengali in an independent manner in a large variety of domain specific 

genres. 

Critical Thinking 

 Ability to critically assess different types of languages as well as texts pertaining to various 

social, cultural, political, economic, historical and literary contexts. 

 Ability to identify, discuss and present problems in each of the above-mentioned domains. 

Problem Solving 

 Capable of using problem solving abilities in domain specific writings acquired through task-

based learning. 

 Ability to use strategic competence to complete a task or attain a communicative goal by 

integrating declarative, procedural and conditional knowledge. 

Analytical Reasoning 

 Develops the capacity to critically analyse and evaluate the written and oral texts in Bengali. 

 Capacity to produce structured, argumentative texts in Bengali in a cohesive and coherent 

manner. 

 Develops skills at using contextual cues to understand the features of domain specific 

writings. 

Research-related Skills 

 Is skilled at using contextual cues to understand the features of domain specific writings. 

 Ability to collect, process and evaluate relevant information obtained through various media. 
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 Capacity to problematize, synthesize and articulate the outcomes of the research in an 

appropriately structured manner. 

Cooperation/Team Work 

Capable of working in a team, taking on leadership role, whenever required, while participating in the 

collaborative teaching-learning process and task-based activities both within and outside the 

classroom situation. 

Scientific Reasoning 

Ability to analyse, interpret and draw objective conclusions from various texts, literary 

corpus and socio-cultural contexts to identify, extract and generalise on existing linguistic, 

literary and cultural patterns. 

Reflective Thinking 

Demonstrates intercultural and co-cultural competence to generate awareness of the self and 

literary culture. 

Information/Digital Literacy 

 Ability to use various apps and tools for completing projects. 

 Capacity to effectively communicate across various social media platforms. 

Self-directed Learning 

 Capacity to reflect on and evaluate one’s learning process through structured self-evaluation 

provided by the teacher or available in the course material (text book) prescribed. 

 Capacity to adapt to the flipped classroom model by taking responsibility and ownership of 

one’s learning outside the classroom environment. 

Multicultural Competence 

Develops awareness and understanding of the values, beliefs, practices of the Bengali culture 

in the multicultural context of literary cultures in India and around the world, and understand 

those experiences in one’s own multicultural society. 

Moral and Ethical Awareness/Reasoning 

 Ability to take an informed position regarding various social and ethical issues such as 

discrimination, exclusions, marginalisation of various genders, castes, ethno-religious 

communities and social groups. 

 Capacity to adopt and generate awareness of environment friendly practices. 

 Develop an awareness of ethical practices to respect intellectual property rights by avoiding 

plagiarism. 
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Leadership Readiness/Qualities 

Enhances the capabilities of planning, mapping, identifying and mobilising resources to 

complete projects by demonstrating skills in organizing and delegating tasks amongst fellow 

group members. 

Lifelong Learning 

 Capacity to put in practice communicative, linguistic and literary competences in learning 

other languages and literatures. 

 Ability to enhance various specialised skills of professional domains, such as Creative 

Writing, Translation, Language Teaching, Official Writing, Advertisement, Script Writing, 

Journalistic Writing etc. using the knowledge of the language. 

Programme Learning Outcome in Course 

 Develop communication skills in the chosen language and help to acquire a broad 

understanding of the society, history and culture within which the language has developed 

and are used. 

 Integrate knowledge of social and political institutions, historical events, and cultural 

movements into the acquisition of the ability for critical understanding of literature.   

 Enable students to attain the linguistic skill for domain specific writings and critical writings. 

 Equip students to continue their studies in a postgraduate programme in language, literary, 

cultural and comparative studies. 

 Provide students with the competences necessary to immediately enter professional life for a 

variety of employment opportunities (in translation, interpretation, creative writing, official 

writing, language teaching at the school and equivalent levels, publishing, print and 

electronic media, journalistic writings, script writing, film criticism, manuscriptology and in 

other emerging areas where knowledge of a language is either required or seen as an 

advantage). 

Qualification Description 

 Ability to produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on 

a topical issue giving the advantages and disadvantages of various alternatives. 

 Demonstrate understanding about history, society, culture and literature of Bengal. 

 Demonstrate understanding of various approaches to the study of language and literature. 

 Ability to understand Bengali language and literature in the context of Indian and World 

literatures.  
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 Capacity to effectively communicate and establish a social interaction in a multicultural 

context. 

 Use knowledge, understanding and skills required to carry forward basic research on 

pertinent issues related to various relevant domains, collection of data, processing, analysing, 

documenting and reporting them in an appropriate format. 

 Capacity to undertake professional assignments in a number of fields requiring advance 

knowledge of language such as, translation, interpretation, creative writing, official writing, 

language teaching at the school and equivalent levels, publishing, print and electronic media, 

journalistic writings, script writing, film criticism, manuscriptology.  

Teaching-Learning Process 

The B.A. (Hons) Bengali programme aims to make the student proficient in the language 

and literature through the transfer of knowledge in the classroom in a collaborative mode. 

In the classroom this will be done through blackboard and chalk lectures, charts, power-

point presentations, and  the  use  of  audio-visual  resources  that  are  available  on  the  

internet.  An interactive mode of teaching will be used.  The  student  will  be  encouraged  

to  participate  in discussions  and  deliver  seminars  on  some  topics.  A problem-

solving approach will be adopted wherever suitable. The student  will  participate  in  field  

trips that will facilitate his/her understanding of  the  practical  aspects  of  the  programme  

and enable him/her to  gain  exposure  to  future  places/areas of employment. 

Assessment Methods 

The student will be assessed over the duration of the programme through different 

methods. These include short objectives-type quizzes, assignments, written and oral 

examinations, group discussions  and  presentations,  problem-solving  exercises,  case  

study  presentations, seminars,  preparation  of  reports,  and  presentation  of reports.  

Keywords 

Bangladesh, Bengal Renaissance, Bengali Language, Bengali Literature, Communication, 

Comparative Literature, Creative Writing, Criticism, Dalit Writings, Diaspora, Descriptive 

Linguistics, Drama, Fiction, Film Criticism, Folklore, Genres, Historical Linguistics, 

Language Teaching, Linguistics, Linguistic Skills, Literary History, Literary Theory, 

Manuscriptology, Modern, Nineteenth Century, Official Writing, Old and Medieval,  

Partition, Poetry, Popular Literature, Printing and Publication, Prose,  Rabindranath Tagore, 
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Sanskrit Poetics, Script Writing, Second Language, Stage, Textual Criticism, Theories of 

Criticism, Translation, Western Poetics, World Literature, Women’s Writings. 
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Structure of the Programme 
Credit Distribution  

Course *Credits 
 

Theory+ Practical Theory + Tutorial 

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

I. Core Course 
 

(14 Papers) 14X4= 56 14X5=70 
 

Core Course Practical / Tutorial* 
 

(14 Papers) 14X2=28 14X1=14 
 

II. Elective Course 
 

(8 Papers) 
 

A.1. Discipline Specific Elective 4X4=16 4X5=20 
 

(4 Papers) 
 

A.2. Discipline Specific Elective 
 

Practical/ Tutorial* 4 X 2=8 4X1=4 
 

(4 Papers) 
 

B.1. Generic Elective/ 
 

Interdisciplinary 4X4=16 4X5=20 
 

(4 Papers) 
 

B.2. Generic Elective 
 

Practical/ Tutorial* 4 X 2=8 4X1=4 
 

(4 Papers) 

 Optional Dissertation or project work in place of one Discipline Specific Elective 

paper (6 
 

credits) in 6th Semester 
 

III. Ability Enhancement Courses   
 

1. Ability Enhancement Compulsory 
 

(2 Papers of 2 credit each) 2 X 2=4 2 X 2=4 
 

Environmental Science 
 

English/MIL Communication 
 

2. Ability Enhancement Elective (Skill Based) 
 

(Minimum 2) 2 X 2=4 2 X 2=4 
 

(2 Papers of 2 credit each) 
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Total credit 
   

140 
  

140 
 

Institute should evolve A system/policy about ECA/ General 

Interest/Hobby/Sports/NCC/NSS/related courses on its own.  
 

* wherever there is a practical there will be no tutorial and vice-versa 

 

Semester-wise Distribution of Courses 

Core Courses 

Semester Course Code Title 

1st Semester BENHCC101 
 

বর্ণনাত্মক ভাষাববজ্ঞান : বাাংলা ভাষা 
(Barnanatmak Bhasabigyan : Bangla Bhasha) 

 BENHCC102 
 

বাাংলা কথাসাবিত্য 
(Bangla Kathasahitya) 

2nd Semester BENHCC201 
 

বাাংলা সাবিত্ত্যর ইবত্িাস : প্রাচীন ও মধ্যযুগ 
(Bangla Sahityer Itihas : Prachin O Madhyajug) 

 BENHCC202 প্রাচীন ও মধ্যযুত্গর বাাংলা সাবিত্য 
(Prachin O Madhyajuger Sahitya) 

3rd Semester BENHCC301 
 

ঐবত্িাবসক ভাষাববজ্ঞান 
(Oitihasik Bhashabigyan) 

 BENHCC302 
 

বাাংলা সাবিত্ত্যর ইবত্িাস : আধু্বনক যুগ ১ 
(Bangla Sahityer Itihas : Adhunik Jug 1) 

 BENHCC303 
 

রবীন্দ্রসাবিত্য 
(Rabindrasahitya) 

4th Semester BENHCC401 
 

বাাংলা সাবিত্ত্যর ইবত্িাস : আধু্বনক যুগ ২ 
(Bangla Sahityer Itihas : Adhunik Jug 2) 

 BENHCC402 
 

সাংসৃ্কত্ কাবযত্ত্ত্ব, ছন্দ ও অলাংকার 
(Sanskrita Kabyatatwa, Chanda O Alankar) 

 BENHCC403 
 

বাাংলা নাটক ও প্রিসন 
(Bangla Natak O Prahasan) 

5th Semester BENHCC501 
 

বাাংলা গদ্য ও প্রবন্ধ সাবিত্য 
(Bangla Gadya O Prabandha Sahitya) 
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 BENHCC502 
 

বাাংলা কববত্া 
 (Bangla Kabita)  

6th Semester BENHCC601 
 

পাশ্চাত্য সাবিত্যত্ত্ত্ব 
(Paschatya Sahityatatta) 

 BENHCC602 
 

বাাংলার সাবিত্য-ভাবনা ও সমাত্লাচনা  
(Banglar Sahity-bhabna O Samalochana) 

 
Discipline Specific Elective Courses  

Semester V/VI 
Course Code Title 

BENHDSE01 
 

BENHDSE02 
 

BENHDSE03 
 

BENHDSE04 
 

BENHDSE05 
 

BENHDSE06 
 

BENHDSE07 
 

BENHDSE08 
 

BENHDSE09 
 

ললাকসাবিত্য (Loksahitya) 
 

নারীসাবিত্য (Narisahitya) 
 

জনসাবিত্য — ১ (Janasahitya — 1) 
 

জনসাবিত্য — ২ (Janasahitya — 2) 
 

বাাংলাত্দ্ত্ের সাবিত্য (Bangladesher Sahitya) 
 

তু্লনামূলক সাবিত্য (Tulanamulak Sahitya) 
 

ববশ্বসাবিত্য (Biswasahitya) 
 

দ্বলত্সাবিত্য (Dalitsahitya) 
 

ববিবণত্ে বাাংলা সাবিত্য (Bahirbange Bangla Sahitya) 
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Skill Enhancement Courses 
Semester III/IV 

Course Code Title 

BENSEC01 
 

BENSEC02 
 

BENSEC03 
 

BENSEC04 
 

BENSEC05 
 

BENSEC06 
 

BENSEC07 
 

BENSEC08 
 

BENSEC09 
 

BENSEC10 
 

BENSEC11 
 

BENSEC12 
 

ববজ্ঞাপন ও ববজ্ঞাপন রচনা (Bigyapan O Bigyapan Rachana) 
 

অনুবাদ্ত্ত্ত্ব – ১ (Anubadtatwa - 1) 
 

অনুবাদ্ত্ত্ত্ব-২ (Anubadtatwa-2)  
 

পুবথপাঠ ও সম্পাদ্না (Puthipath O Sampadana) 
 

বাাংলা পুবথর ববত্েষ পাঠ (Bangla Puthir Bishesh Path) 
 

চলবিত্র সমাত্লাচনা ও বচত্রনাটয রচনা (Chalacchitra Samalochana O Chitranatya 
Rachana) 

গর্জ্ঞাপন ও সাাংবাবদ্কত্া (Ganagyapan O Sangbadikata) 
 

সৃজনাত্মক রচনা-১ (Srijanatmak Rachana-১) 
 

সৃজনাত্মক রচনা — ২ (Srijanatmak Rachana — ২) 
 

মুদ্রর্ ও প্রকােনা (Mudran O Prakashana) 
 

ভাষা বেক্ষর্ পদ্ধবত্ — ১ (Bhasha Sikkhan Paddhati — 1) 
 

ভাষা বেক্ষর্ পদ্ধবত্ — ২ (Bhasha Sikkhan Paddhati — 2) 
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Generic Elective Courses 
Semester I/II/III/IV 

Course Code Title 

BENGEC01 
 

BENGE02 
 

BENGE03 
 

BENGE04 
 

BENGE05 
 

BENGE06 
 

BENGE07 
 

BENGE08 
 

BENGE09 
 

BENGE10 
 

BENGE11 
 

BENGE12 
 

BENGE13 
 

গর্জ্ঞাপন ও সাাংবাবদ্কত্া (Ganagyapan O Sangbadikata) 
 

বযবিাবরক অনুবাদ্ (Byabaharik Anubad) 
 

সৃজনাত্মক রচনা (Srijanatmak Rachana) 
 

ববজ্ঞাপন ও ববজ্ঞাপন রচনা (Bigyapan O Bigyapan Rachana) 
 

বাাংলাভাষা ও সাবিত্ত্যর সাংবক্ষপ্ত পবরচয় (Banglabhasha O Sahityer Sankhipta 
Parichay) 

বাাংলা কথাসাবিত্য (Bangla Kathasahitya) 
 

বাাংলা কববত্া (Bangla Kabita) 
 

বাাংলা গদ্য ও নাটক (Bangla Gadya O Natak) 
 

প্রাবত্ষ্ঠাবনক বলখন (Pratisthanik Likan) 
 

Bengali for Beginners 
 

Pre-intermediate Bengali 
 

Intermediate Bengali 
 

Advance Bengali 
 

 
 
 



B.A. (Hons.) Bengali Syllabus 

15 
 

Ability Enhancement Compulsory Course 
Semester Title 

I/II Semester MIL (Bengali) Communication 
Option I 

[For Students who have studied Bengali in class VIII or above] 
 

MIL (Bengali) Communication 
Option II 

[For Students who have not studied Bengali in any level/Non-Bengali 
students] 
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Coureses for B.A. (Hons.) Bengali 

Core Courses 

BENHCC101 

বর্ণনাত্মক ভাষাববজ্ঞান : বাাংলা ভাষা 
(Barnanatmak Bhasabigyan : Bangla Bhasha) 

 
Course Objectives: To introduce students to the definition of Language and its’ varities, 
and the linguistic features of Bengali.   
Course Learning Outcomes: Students would be able to understand the Phonology, 
Morphology and syntax of Bengali language and able to  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                                                              10 
ভাষার সাংজ্ঞা ও বববেষ্ট্য : ভাষা, ভাষাত্গাষ্ঠী 
Unit II                                                                                             35 
ধ্ববনত্ত্ত্ব 

 আন্তজণাবত্ক ধ্ববনমূলক বর্ণমালা   
 ধ্ববন ও  বর্ণ,  স্বরধ্ববন ও বযঞ্জনধ্ববন : বববেষ্ট্য ও লেবর্ববভাগ, উিারর্ বববচত্রয ও স্ববনম 
 ধ্ববন পবরবত্ণন : কারর্, ধ্ারা ও সূত্র 
 ধ্ববনর  আগম : স্বরাগম — অবপবনবিবত্, স্বরভবি, বযঞ্জনাগম — শ্রুবত্ধ্ববন  
 ধ্ববনর বনগণমন বা ধ্ববনত্লাপ — স্বরত্লাপ, বযঞ্জনত্লাপ, সমাক্ষরত্লাপ  
 ধ্ববনর রূপান্তর — অবভশ্রুবত্, স্বরসেবত্, সমীভবন, নাবসকযভবন, মাত্রাপূরক দ্ীর্ণীভবন  
 ধ্ববনর স্থানান্তর — ধ্ববনর ববপযণাস 
 অক্ষর — সাংজ্ঞা ও গঠন   

Unit III                                                                                             15 
রূপত্ত্ত্ব  

 রূবপম— বদ্ধ রূবপম ও মুি রূবপম  
 েব্দ— সাংজ্ঞা ও লেবর্ববভাগ (অথণ, জাবত্ ও গঠন) 

Unit IV                                                                                             15 
বাকযত্ত্ত্ব  

 বাত্কযর সাংজ্ঞা, ঐবত্িযাগত্ বযাকরত্র্ বাত্কযর গঠন ও লেবর্ববভাগ    
 উত্েেয ও ববত্ধ্য়   
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 বাত্কযর প্রকার — সরল, জবটল, লযৌবগক   
 শুদ্ধ বাত্কযর বত্রসূত্র  

 
Compulsory Readings: 
রাত্মশ্বর ে’, ১৪১৯ বোব্দ, সাধ্ারর্ ভাষাববজ্ঞান ও বাাংলা ভাষা, পুস্তক ববপবর্, কলকাত্া 
Additional Resources: 
পববত্র সরকার, ১৯৯৮, পত্কট বাাংলা বযাকরর্, আজকাল, কলকাত্া 
পববত্র সরকার, ২০১৪, বাাংলা বযাকরর্ প্রসে, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
পত্রেচন্দ্র মজুমদ্ার, ১৯৯২, বাঙলা ভাষা পবরক্রমা, প্রথম খণ্ড, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
পত্রেচন্দ্র মজুমদ্ার, ২০১২, বাঙলা ভাষা পবরক্রমা, বিত্ীয় খণ্ড, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
মুিম্মদ্ েিীদু্ল্লাহ্ , ২০১২, বাোলা ভাষার ইবত্বৃত্ত, মাওলা ব্রাদ্াসণ, ঢাকা 
বেবেরকুমার দ্াে, ১৯৯৯, ভাষাবজজ্ঞাসা, পযাবপরাস, কলকাত্া  
সুকুমার লসন, ২০০১, ভাষার ইবত্বৃত্ত, আনন্দ পাববলোসণ, কলকাত্া  
সুনীবত্কুমার চত্টাপাধ্যায়, ১৯৯৬, বাোলা ভাষাত্ত্ত্ত্বর ভূবমকা, কবলকাত্া ববশ্বববদ্যালয়, কলকাত্া 
সুনীবত্কুমার চত্টাপাধ্যায়, ২০০৩, ভাষা-প্রকাে বাোলা বযকরর্, রূপা, নতু্ন বদ্ল্লী 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs 
Unit I  Two weeks 
Unit II  Six weeks 
Unit III Two weeks 
Unit IV Four weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Phonology, Morphology, Syntax, Semantics 
 

BENHCC102 

বাাংলা কথাসাবিত্য 
(Bangla Kathasahitya) 

Course Objectives: The world of Bengali Fiction is growing day by day with authors 
experimenting the genre with various subjects and narrative styles. Bangla Kathasahitya 
dates back to the later part of nineteenth century. This paper will focus the development 
of this genre through reading of some Bengali Novels and Short stories. 
Course Learning Outcomes: Students who have just passed the 12th standard examination 
will be introduced to the abundance of their literature and they will be expected to know 
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after going through this paper that studying literature is not only to read some novels 
and stories but they have to inculcate the habit of working and  research of the given 
literature. Students will be able to study the development of their society and culture 
through literature. 

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                                                              15                                                                                                                                                 
উপনযাস ও লছাত্টাগল্প— সাংজ্ঞা, বববেষ্ট্য ও লেবর্ববভাগ   
Unit II                                                                                             30                                                                                                                                                   
উপনযাস  

 ববিমচন্দ্র চত্টাপাধ্যায় — কৃষ্ণকাত্ন্তর উইল   
 মাবনক বত্ন্দযাপাধ্যায় — পদ্মানদ্ীর মাবি  

Unit II                                                                                             30                                                                                                                                                   
লছাত্টাগল্প  

 প্রভাত্কুমার মুত্খাপাধ্যায় — লদ্বী 
 পরশুরাম — ভূেণ্ডীর মাত্ঠ 
 জগদ্ীে গুপ্ত — পত্য়ামুখম 
 ববভূবত্ভূষর্ বত্ন্দযাপাধ্যায় — বকন্নরদ্ল  
 ত্ারােির বত্ন্দযাপাধ্যায় — লবত্দ্নী 
 বনফুল — বনমগাছ  
 লপ্রত্মন্দ্র বমত্র — পুন্নাম    
 সুত্বাধ্ লর্াষ — ফবসল  

 
Compulsory Readings: 
অশ্রুকুমার বসকদ্ার ও কববত্া বসাংি (সাংক. ও সম্পা.), ২০১৩, বাাংলা গল্প সাংকলন, বিত্ীয় খণ্ড, সাবিত্য 
অকাত্দ্বম, নতু্ন বদ্বল্ল 
জগদ্ীে ভটাচাযণ (সম্পা.), ১৪২৪ বোব্দ, সুত্বাধ্ লর্াত্ষর লেষ্ঠ গল্প, প্রকাে ভবন, কলকাত্া  
জগদ্ীে ভটাচাযণ (সম্পা.), ১৪২৫ বোব্দ, প্রভাত্কুমার মুত্খাপাধ্যাত্য়র লেষ্ঠ গল্প, প্রকাে ভবন, কলকাত্া   
দ্ীপাংকর বসু (সম্পা.), ২০০৩, পরশুরাম গল্পসমগ্র, এম. বস. সরকার এন্ড সন্স, কলকাত্া 
ববিমচন্দ্র চত্টাপাধ্যায়, ২০০৬-২০০৭, কৃষ্ণকাত্ন্তর উইল, েোিত্েখর বাগচী (সম্পা.), মডার্ণ বুক এত্জন্সী, 
কলকাত্া 
বনফুল, ২০০৬, বনফুত্লর লেষ্ঠ গল্প, বার্ীবেল্প, কলকাত্া 
মাবনক বত্ন্দযাপাধ্যায়, ২০০৮, পদ্মানদ্ীর মাবি, লবেল পাববলোসণ, কলকাত্া 
সুবীর রায়ত্চৌধু্রী (সম্পা.), ২০১১, জগদ্ীে গুপ্তর গল্প, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া   
লসৌরীন ভটাচাযণ (সম্পা.), ২০১৫, লপ্রত্মন্দ্র বমত্ত্রর লেষ্ঠ গল্প, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া     
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Additional Resources: 
অবরন্দম লগাস্বামী, ২০১৮, সুত্বাধ্ লর্াষ : কথা সাবিত্য, ত্বুও প্রয়াস, চাপড়া 
অরুর্কুমার মুত্খাপাধ্যায়, ২০০২, মধ্যাহ্ন লথত্ক সায়াত্হ্ন : ববাংে েত্াব্দীর বাাংলা উপনযাস, লদ্’জ পাববলবোং, 
কলকাত্া  
অরুর্কুমার মুত্খাপাধ্যায়, ২০০৪, কাত্লর পুত্তবলকা : বাাংলা লছাটগত্ল্পর একে’ দ্ে বছর : ১৮৯১-২০০০, লদ্’জ 
পাববলবোং কলকাত্া 
অরুর্কুমার মুত্খাপাধ্যায়, ২০১০, কাত্লর প্রবত্মা : বাাংলা উপনযাত্সর পঁচাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, লদ্’জ 
পাববলবোং, কলকাত্া 
অত্লাক রায় (সম্পা.), ২০০৪, বগবরজাপ্রসন্ন রায়ত্চৌধু্রীর ববিমচন্দ্র, পুস্তক ববপবর্, কলকাত্া 
অশ্রুকুমার বসকদ্ার, ১৯৮৮, আধু্বনকত্া ও বাাংলা উপনযাস, অরুর্া প্রকােনী, কলকাত্া 
উজ্জ্বলকুমার মজুমদ্ার (সম্পা.), ২০০৮, গল্পচচণা, বেীয় সাবিত্য সাংসদ্, কলকাত্া 
উজ্জ্বলকুমার মজুমদ্ার, ২০১৬, সাবিত্য সমাত্লাচনার রূপ ও রীবত্, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
জগদ্ীে ভটাচাযণ, ১৯৯৪, আমার কাত্লর কত্য়কজন কথাবেল্পী, ভারবব, কলকাত্া 
ত্রুর্ মুত্খাপাধ্যায় ও েীত্ল লচৌধু্রী (সম্পা.), ২০০০, লপ্রত্মন্দ্র বমত্র ও আধু্বনক বাাংলা সাবিত্য, সাবিত্যত্লাক, 
কলকাত্া 
লদ্বীপদ্ ভটাচাযণ, ১৯৬১, উপনযাত্সর কথা, সুপ্রকাে, কলকাত্া 
নারায়র্ গত্োপাধ্যায়, ১৪০৫ বোব্দ, সাবিত্ত্য লছাটগল্প, বমত্র ও লর্াষ পাববলোসণ, কলকাত্া  
প্রমথনাথ ববেী, ১৪০৮ বোব্দ, ববিম-সরর্ী, বমত্র ও লর্াষ পাববলোসণ, কলকাত্া 
লমাবিত্লাল মজুমদ্ার, ২০০৫, ববিমচত্ন্দ্রর উপনযাস ও ববিমবরর্, করুর্া প্রকােনী, কলকাত্া 
রথীন্দ্রনাথ রায়, ১৯৯৬, লছাটগত্ল্পর কথা, পুস্তক ববপবর্, কলকাত্া 
রবফকউল্লাি খান, ২০০২, কথাসাবিত্ত্যর বববচত্র ববষয় ও নন্দনত্ত্ত্ব, অননযা, ঢাকা 
বেবের চত্টাপাধ্যায়, ১৯৬২, উপনযাস-পাত্ঠর ভূবমকা, বুকলযান্ড, কলকাত্া  
বেবেরকুমার দ্াে, ২০০৭, বাাংলা লছাটগল্প : ১৮৭৩ -১৯২৩, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
শ্রীকুমার বত্ন্দযাপাধ্যায়, ২০১০-২০১১, বেসাবিত্ত্য উপনযাত্সর ধ্ারা, মডার্ণ বুক এত্জন্সী, কলকাত্া 
সত্ত্যন্দ্রনাথ রায়, ২০০০, বাাংলা উপনযাস ও ত্ার আধু্বনকত্া, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া   
সত্রাজ বত্ন্দযাপাধ্যায়, ২০১২, বাাংলা উপনযাত্সর কালান্তর, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া  
সুত্বাধ্চন্দ্র লসনগুপ্ত, ১৯৭৫, ববিমচন্দ্র,  এ মুখাজণী, কলকাত্া 
Foster, E M. 1990, Aspects of Novel, Penguin press, London  
Helperin, John. (ed.), 1974, Theory of the Novel, OUP, New York  
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs 
Unit I  Two weeks 
Unit II  Six weeks 
Unit III Six weeks 
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Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Fiction, Novel, Short Story 
 
 
 
 

BENHCC201 

বাাংলা সাবিত্ত্যর ইবত্িাস : প্রাচীন ও মধ্যযুগ 
(Bangla Sahityer Itihas : Prachin O Madhyajug)                                                                                      

Course Objectives: The whole range of literary creations in Bangla cannot be searched and 
studied in detail by any student of Bengali Literature in 3-years of UG course.  A history 
of Literature, thus, is a holistic approach towards the development of the literature. This 
paper will discuss the old (ancient) and medieval period literature. 
Course Learning Outcomes:  It is impossible for a student of literature to know the vast 
number of written-literature intricately in a particular language. History of Literature will 
let the students know and study about the outline of Bengali literature and its 
development from time to time with special reference to its background.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                                                               15 
বাাংলা সাবিত্ত্যর ইবত্িাত্সর যুগববভাগ, প্রাচীন ও মধ্যযুত্গর যুগলক্ষর্ 
Unit II                                                                                              15 
চযণাপদ্, শ্রীকৃষ্ণকীত্ণন  
Unit III                                                                                             25 
সাংরূপ পবরবচবত্, উদ্ভব ও ক্রমববকাে, কববপবরবচবত্:  
অনুবাদ্ সাবিত্য (মালাধ্র বসু, কৃবত্তবাস, কােীরাম), বচত্নয জীবনীকাবয (বৃন্দাবন দ্াস, কৃষ্ণদ্াস কববরাজ), 
মেলকাবয (ববজয়গুপ্ত, মুকুন্দরাম, র্নরাম চক্রবত্ণী, ভারত্চন্দ্র), আরাকান রাজসভাবেত্ কাবয (আলাওল, লদ্ৌলত্ 
কাজী) 
Unit IV                                                                                             20 
সাংরূপ পবরবচবত্, উদ্ভব ও ক্রমববকাে, কববপবরবচবত্:  
ববষ্ণব পদ্াবলী (ববদ্যাপবত্, চণ্ডীদ্াস, জ্ঞানদ্াস, লগাববন্দদ্াস), োি পদ্াবলী (রামপ্রসাদ্ লসন, কমলাকান্ত ভটাচাযণ), 
ময়মনবসাংি গীবত্কা, কববওয়ালা ও কববগান  
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Compulsory Readings: 
অবসত্কুমার বত্ন্দযাপাধ্যায়, ২০০৪-২০০৫, বাাংলা সাবিত্ত্যর সমূ্পর্ণ ইবত্বৃত্ত, মডার্ণ বুক এত্জন্সী, কলকাত্া  
লক্ষত্র গুপ্ত, ২০০২, বাাংলা সাবিত্ত্যর সমগ্র ইবত্িাস, গ্রন্থবনলয়, কলকাত্া 
Additional Resources: 
অবসত্কুমার বত্ন্দযাপাধ্যায়, ২০০৬-০৭, বাাংলা সাবিত্ত্যর ইবত্বৃত্ত, বিত্ীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক এত্জন্সী, কলকাত্া 
অবসত্কুমার বত্ন্দযাপাধ্যায়, ২০০৮, বাাংলা সাবিত্ত্যর ইবত্বৃত্ত, প্রথম খণ্ড, মডার্ণ বুক এত্জন্সী, কলকাত্া 
অবসত্কুমার বত্ন্দযাপাধ্যায়, ২০০৯-২০১০, বাাংলা সাবিত্ত্যর ইবত্বৃত্ত, তৃ্ত্ীয় খণ্ড, প্রথম পবণ, মডার্ণ বুক এত্জন্সী, 
কলকাত্া 
অবসত্কুমার বত্ন্দযাপাধ্যায়, ২০০৯-২০১০, বাাংলা সাবিত্ত্যর ইবত্বৃত্ত, তৃ্ত্ীয় খণ্ড, বিত্ীয় পবণ, মডার্ণ বুক এত্জন্সী, 
কলকাত্া 
আবু্দল কবরম ও মুিম্মদ্  এনামুল্  িক্ , ২০১৭, আরাকান-রাজসভায় বাোলা সাবিত্য, লসাপান, কলকাত্া 
আশুত্ত্াষ ভটাচাযণ, ২০০৬, বাাংলা মেলকাত্বযর ইবত্িাস, এ. মুখাজণী, কলকাত্া  
আিমদ্ েরীফ, ২০১১, বাঙালী ও বাঙলা সাবিত্য, বিত্ীয় খণ্ড, নয়া উত্দ্যাগ, কলকাত্া   
আিমদ্ েরীফ, ২০১৪, বাঙালী ও বাঙলা সাবিত্য, প্রথম খণ্ড, নয়া উত্দ্যাগ, কলকাত্া 
লগাপাল িালদ্ার, ১৪০৪ বোব্দ, বাঙ লা সাবিত্ত্যর রূপ-লরখা, প্রথম খণ্ড, অরুর্া প্রকােনী, কলকাত্া   
দ্ীত্নেচন্দ্র লসন, ২০১৭, প্রাচীন বাোলা সাবিত্ত্য মুসলমাত্নর অবদ্ান, বাবত্র্র, চটগ্রাম 
লদ্ত্বে কুমার আচাযণয, ২০০৪, বাাংলা সাবিত্ত্যর ইবত্িাস, আবদ্ ও মধ্য যুগ, ইউনাইত্টড বুক এত্জবন্স, লকালকাত্া  
মুিম্মদ্ েিীেুল্লাহ্ , ২০০৬, বাাংলা সাবিত্ত্যর কথা, প্রথম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, মওলা ব্রাদ্াসণ, ঢাকা  
রমাকান্ত চক্রবত্ণী, ২০০৭, বত্ে ববষ্ণবধ্মণ, আনন্দ পাববলোসণ, কলকাত্া 
সুকুমার লসন, ২০০৯, বাোলা সাবিত্ত্যর ইবত্িাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ, কলকাত্া 
সুকুমার লসন, ১৪১৪ বোব্দ, বাোলা সাবিত্ত্যর ইবত্িাস, বিত্ীয় খণ্ড, আনন্দ, কলকাত্া 
সুখময় মুত্খাপাধ্যায়, ১৯৭৪, মধ্যযুত্গর বাাংলা সাবিত্ত্যর ত্থয ও কালক্রম, বজ ভরিাজ অযান্ড লকাাং, কলকাত্া 
 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs 
Unit I  Four weeks 
Unit II  Five weeks 
Unit III Five weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: History of Literature, Old and Medieval 
 

BENHCC202 

প্রাচীন ও মধ্যযুত্গর সাবিত্য 
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(Prachin O Madhyajuger Sahitya) 
Course Objectives: In accordance to the literary history, we ought to cater our students 
with a number of literary pieces from the ancient period to the end of the medieval 
period. This paper will include some best literary works starting from the Charyas. 
Course Learning Outcomes: Going through the literature of old and medieval period the 
students would be able to follow both the development of the language as well as the 
shifting of philosophical and aesthetics orientations through time.   

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                                                             10 
চযণাপদ্ — কা আ ত্রুবর পঞ্চ বব ডাল, কাত্িত্র বর্বর্ লমবল অচ্ছহ ঁকীস, নগর বাবিত্র লডাবি লত্াত্িাবর কুবড়আ, 
টালত্ লমার র্র নাবি পড়ত্বষী 
Unit II                                                                                            20 
শ্রীকৃষ্ণকীত্ণন — রাধ্াববরি (বদ্ত্নর সুরুজ লপাড়াআঁ মাত্র, লমর্ আন্ধারী অবত্ ভয়ির বনেী),  বাংেীখণ্ড (বড়াবয় 
লবয়আঁ রািা লগলী লসই থাত্ন... ত্ত্ভাঁ লত্ার ভাল মত্ত্/বাসলী বেত্র ববন্দ গাবিল চণ্ডীদ্াত্স।), রামায়র্ — 
কৃবত্তবাত্সর আত্মপবরচয়, চণ্ডীমেল — ফুল্লরার বারমাসযা, অন্নদ্ামেল — ভবানন্দ ভবত্ন যাত্রা, ইউসুফ লজাত্লখা — 
লজাত্লখার জন্ম বৃত্তান্ত, লজাত্লখার  আভরর্,  পদ্মাবত্ী — কনযা ববদ্ায়  
Unit III                                                                                           45 
ববষ্ণব পদ্াবলী — নীরদ্ নয়ত্ন নীর র্ন বসঞ্চত্ন, আজু িাম বক লপখলুঁ নবিীপচন্দ, সই লকবা শুনাইল েযাম-নাম, 
রাধ্ার বক বিল অন্তত্র বযথা, আত্লা মুবি জাত্না না, রূপ লাবগ আঁবখ িুত্র গুত্র্ মন লভার, কণ্টক গাবড় কমল-সম 
পদ্ত্ল, মবন্দর বাবির কবঠন কপাট, মাধ্ব বক কিব বদ্ব-ববপাক, অব মথুরাপুর মাধ্ব লগল, এ সবখ িামাবর দু্ত্খর 
নাবি ওর, বহবদ্ন পত্র বধু্য়া এত্ল, আজু রজনী িাম ভাত্গ লপািায়লুঁ 
োি পদ্াবলী — বক িত্লা নবমী বনবে, কত্ব যাত্ব বল বগবররাজ, লকবল আসার আো, বগবর, এবার আমার উমা, 
মা আমায় রু্রাত্ব কত্। 
 
Compulsory Readings: 
অমত্রন্দ্রনাথ রায় (সম্পা.), ২০০২, োি পদ্াবলী চয়ন, কবলকাত্া ববশ্বববদ্যালয়, কলকাত্া 
অবমত্রসূদ্ন ভটাচাযণ (সম্পা.), ২০০৪, বড়ু চণ্ডীদ্াত্সর শ্রীকৃষ্ণকীত্ণন সমগ্র, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া    
খত্গন্দ্রনাথ বমত্র প্রমুখ, (সম্পা.), ১৯৯০, ববষ্ণব পদ্াবলী চয়ন, কবলকাত্া ববশ্বববদ্যালয়, কবলকাত্া 
লদ্বনাথ বত্ন্দযাপাধ্যায়, ২০০১, রাজসভার কবব ও কাবয, বেীয় সাবিত্য সাংসদ্, কলকাত্া   
বনমণল দ্াে, ২০১০, চযণাগীবত্ পবরক্রমা, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
ব্রত্জন্দ্রনাথ বত্ন্দযাপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দ্াস (সম্পা.), ১৪২১ বোব্দ, ভারত্চন্দ্র-গ্রন্থাবলী, বেীয়-সাবিত্য-পবরষৎ, 
কলকাত্া 
মুিম্মদ্ এনামুল িক (সম্পা.), ১৯৯৯, োি মুিম্মদ্ সগীর ববরবচত্ ইউসুফ-লজাত্লখা, মাওলা ব্রাদ্াসণ, ঢাকা 
সুকুমার লসন (সম্পা.), ১৯৭৫, কববকিন মুকুন্দ ববরবচত্ চণ্ডীমেল, সাবিত্য অকাত্দ্বম, কলকাত্া  
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Additional Resources: 
আবেসকুমার লদ্, ১৯৯৭, মধ্যযুত্গর বাাংলা সাবিত্য : ভাষাপট ও ভাবকথা, প্রথম খণ্ড, বেলী, কলকাত্া 
আশুত্ত্াষ ভটাচাযণ, ২০০৬, বাাংলা মেলকাত্বযর ইবত্িাস, এ. মুখাজণী, কবলকাত্া  
আিমদ্ েরীফ, ২০০০, মধ্যযুত্গর সাবিত্ত্য সমাজ ও সাংসৃ্কবত্র রূপ, সময় প্রকােন, ঢাকা 
আিমদ্ েরীফ, ২০০২, মধ্যযুত্গর বাঙলা সাবিত্য, আগামী প্রকােনী, ঢাকা   
কাবলদ্াস রায়, ২০০৪, পদ্াবলী সাবিত্য, করুর্া, কলকাত্া 
কু্ষবদ্রাম দ্াে, ২০১৫, ববষ্ণব-রস-প্রকাে, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া  
জির লসনমজুমদ্ার, ২০০৯, মধ্যযুত্গর কাবয : স্বর ও সাংকট, বেীয় সাবিত্য সাংসদ্, কলকাত্া  
বত্রপুরােির লসনোস্ত্রী, ১৯৮৮, োিপদ্াবলী সাধ্নত্ত্ত্ব ও রস ববত্েষর্, এস বযনাজণী, কলকাত্া  
দ্ীত্নেচন্দ্র লসন, ২০১৭, প্রাচীন বাোলা সাবিত্ত্য মুসলমাত্নর অবদ্ান, বাবত্র্র, চটগ্রাম  
ধ্রুবকুমার মুত্খাপাধ্যায় (সম্পা.) ১৩৬৫ বোব্দ, োি পদ্াবলী, লবেল পাববলোসণ, কলকাত্া 
রমাকান্ত চক্রবত্ণী, ২০০৭, বত্ে ববষ্ণব ধ্মণ, আনন্দ, কলকাত্া  
েিরীপ্রসাদ্ বসু, ২০০৭, মধ্যযুত্গর কবব ও কাবয, লজনাত্রল, কলকাত্া 
েিরীপ্রসাদ্ বসু, ২০০৮, চণ্ডীদ্াস ও ববদ্যাপবত্, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
সত্যব্রত্ লদ্, ১৯৯৭, চযণাগীবত্ পবরচয়, বজজ্ঞাসা এত্জবন্সজ, কবলকাত্া 
সুকুমার লসন, ২০০৯, চযণাগীবত্ পদ্াবলী, আনন্দ, কলকাত্া  
সুখময় মুত্খাপাধ্যায়, ১৯৭৪, মধ্যযুত্গর বাাংলা সাবিত্ত্যর ত্থয ও কালক্রম, বজ ভরিাজ, কলকাত্া 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs 
Unit I  Three weeks 
Unit II  Five weeks 
Unit III Six weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Old and Medieval, Textual Analysis 

 
BENHCC301 

ঐবত্িাবসক ভাষাববজ্ঞান 
(Oitihasik Bhashabigyan) 

Course Objectives: Bengali language can be traced back to the 8th - 10th century AD. 
Charyapada is a collection of a bunch of mystical poems written by some Buddhist monks 
of Mahayana Buddhism, in which features of Bengali can be traced along with some other 
languages (Purvi-Magdhi group) in that period. The language has evoloved through time. 
This course will introduce Bengali language from the perspective of Historical Linguistics. 



B.A. (Hons.) Bengali Syllabus 

24 
 

Course Learning Outcomes: After studying this paper, students will know the historical 
development of the Indo-European Group of Languages. Students will be able to 
understand the development of Bengali language through various phases, development of 
Bengali script and the dialects of Bengali.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                                            20 
ইত্ন্দা-ইউত্রাপীয় ভাষাত্গাষ্ঠী লথত্ক নবয ভারত্ীয় আযণভাষা উদ্ভত্বর সাংবক্ষপ্ত ইবত্িাস, নবয ভারত্ীয় আযণভাষার 
বববেষ্ট্য 
Unit II                                                                                            20 
ভাষাত্াবত্ত্বক বববেষ্ট্য : প্রাচীন বাাংলা, মধ্য বাাংলা, আধু্বনক বাাংলা 
Unit III                                                                                           20 
বলবপর উদ্ভব ও প্রকারত্ভদ্, বাাংলা বলবপর উদ্ভব ও ক্রমববকাে 
Unit IV                                                                                            15 
বাাংলার লভৌত্গাবলক উপভাষার লেবর্ববভাগ ও বববেষ্ট্য 
 
Compulsory Readings: 
রাত্মশ্বর ে’, ১৪১৯ বোব্দ, সাধ্ারর্ ভাষাববজ্ঞান ও বাাংলা ভাষা, পুস্তক ববপবর্, কলকাত্া 
Additional Resources: 
কৃষ্ণপদ্ লগাস্বামী, ২০০১, বাাংলা ভাষাত্ত্ত্ত্বর ইবত্িাস, করুর্া প্রকােনী, কলকাত্া  
পববত্র সরকার, ১৪১২ বোব্দ, ভাষা, লদ্ে, কাল, বমত্র ও লর্াষ পাববলোসণ, কবলকাত্া 
পত্রশ্চন্দ্র মজুমদ্ার, ১৯৯২, বাঙলা ভাষা পবরক্রমা, প্রথম খণ্ড, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
পত্রেচন্দ্র মজুমদ্ার, ২০১২, বাঙলা ভাষা পবরক্রমা, বিত্ীয় খণ্ড, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া   
মবনরুজ্জামান, ১৯৯৪, উপভাষা চচণার ভূবমকা, বাাংলা একাত্ডমী, ঢাকা  
মুিম্মদ্ েিীদু্ল্লাহ্ , ২০১২, বাোলা ভাষার ইবত্বৃত্ত, মাওলা ব্রাদ্াসণ, ঢাকা 
মৃর্াল নাথ, ১৯৯৯, ভাষা ও সমাজ, নয়া উত্দ্যাগ, কলকাত্া  
সুকুমার লসন, ২০০১, ভাষার ইবত্বৃত্ত, আনন্দ পাববলোসণ, কলকাত্া  
সুবীর মন্ডল, ২০১০, বাাংলাবলবপর উদ্ভব ও ক্রমববকাে, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া  
হমায়ুন আজাদ্, ২০০৮, তু্লনামূলক ও ঐবত্িাবসক ভাষাববজ্ঞান, আগামী প্রকােনী, ঢাকা 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs 
Unit I  Five weeks 
Unit II         Four weeks 
Unit III        Three weeks 
Unit IV        Two weeks 
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Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Historical Linguistics, Bengali Language, Develeopment of Bengali Language, 
OIA, MIA, NIA 
 

BENHCC302 

বাাংলা সাবিত্ত্যর ইবত্িাস : আধু্বনক যুগ ১ 
(Bangla Sahityer Itihas : Adhunik Jug 1) 

Course Objectives: Bengali Literature in the 19th Century witnessed a scintillating outburst 
of various genres like poetry, drama, Novel, Essays etc. Emergence of Bengali prose took a 
much matured turn in the early 19th century. Bengali poetry entered a new era. Farces 
and Plays on social issues were written. Since then Bengali literature has evolved through 
various phases. The objective of introducing this paper is to get our students acquainted 
with the development of prose, essays and literary journals of the 19th-20th century. 
Course Learning Outcomes: By studying this paper, the students will know the social and 
the political history of Bengal during this period which led to the creation of a whole 
bunch of literary works. They will also be able to appreciate the major achievemnts 
Bengali prose, essays and literary journals in the 19th-20th century.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                                                                 15 
বাাংলা সাবিত্ত্যর ইবত্িাত্স আধু্বনক যুত্গর যুগলক্ষর্  
Unit II                                                                                                20 
বাাংলা গত্দ্যর ববকাে : শ্রীরামপুর বমেন, লফাটণ উইবলয়াম কত্লজ, রামত্মািন রায়, অক্ষয়কুমার দ্ত্ত, লদ্ত্বন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, ববদ্যাসাগর 
Unit III                                                                                               20 
প্রবন্ধ: ববিমচন্দ্র চত্টাপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, িরপ্রসাদ্ োস্ত্রী, রাত্মন্দ্রসুন্দর বত্রত্বদ্ী, প্রমথ লচৌধু্রী, অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, বসয়দ্ মুজত্বা আলী, বুদ্ধত্দ্ব বসু, েঙ্খ লর্াষ  
Unit IV                                                                                              20 
সামবয়ক পত্র: সাংবাদ্ প্রভাকর, ত্ত্ত্বত্বাবধ্নী, বেদ্েণন, ভারত্ী, বামাত্বাবধ্নী, সবুজপত্র, কত্ল্লাল, কাবলকলম, প্রগবত্, 
পবরচয়, কববত্া, েবনবাত্রর বচবঠ, কৃবত্তবাস   
 
Compulsory Readings: 
অবসত্কুমার বত্ন্দযাপাধ্যায়, ২০০৪-২০০৫, বাাংলা সাবিত্ত্যর সমূ্পর্ণ ইবত্বৃত্ত, মডার্ণ বুক এত্জন্সী, কলকাত্া 
লক্ষত্র গুপ্ত, ২০০২, বাাংলা সাবিত্ত্যর সমগ্র ইবত্িাস, গ্রন্থবনলয়, কলকাত্া 
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Additional Resources: 
অবসত্কুমার বত্ন্দযাপাধ্যায়, ১৯৯২, বাাংলা সাবিত্ত্যর ইবত্বৃত্ত, সপ্তম খণ্ড, মডার্ণ বুক এত্জন্সী, কলকাত্া 
অবসত্কুমার বত্ন্দযাপাধ্যায়, ২০০৭, বাাংলা সাবিত্ত্যর ইবত্বৃত্ত, ষষ্ঠ খণ্ড, মডার্ণ বুক এত্জন্সী, কলকাত্া 
অবসত্কুমার বত্ন্দযাপাধ্যায়, ২০০৭, বাাংলা সাবিত্ত্যর ইবত্বৃত্ত, অষ্ট্ম খণ্ড, মডার্ণ বুক এত্জন্সী, কলকাত্া 
অবসত্কুমার বত্ন্দযাপাধ্যায়, ২০০৯-২০১০, বাাংলা সাবিত্ত্যর ইবত্বৃত্ত, পঞ্চম খণ্ড, মডার্ণ বুক এত্জন্সী, কলকাত্া 
অরুর্কুমার মুত্খাপাধ্যায়, ২০০০, বাাংলা গদ্যরীবত্র ইবত্িাস, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
অরুর্কুমার মুত্খাপাধ্যায়, ২০১৭, ঊনববাংে েত্াব্দীর বাাংলা গীবত্কাবয, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
অত্লাক রায় ও লগৌত্ম বনত্য়াগী (সম্পা.), ২০১৮, উবনে েত্ত্কর বাাংলা, পারুল, কলকাত্া 
লগাপাল িালদ্ার, ১৪১২ বোব্দ, বাঙলা সাবিত্ত্যর রূপত্রখা, বিত্ীয় খণ্ড, অরুর্া প্রকােনী, কলকাত্া 
ত্ারাপদ্ মুত্খাপাধ্যায়, ১৪১৪ বোব্দ, আধু্বনক বাাংলা কাবয, বমত্র ও লর্াষ পাববলোসণ, কলকাত্া 
লদ্ত্বে কুমার আচাযণয, ২০০৭, বাাংলা সাবিত্ত্যর ইবত্িাস, আধু্বনক যুগ, ইউনাইত্টড বুক এত্জবন্স, কলকাত্া 
প্রমথনাথ ববেী ও বববজত্কুমার দ্ত্ত (সম্পা.), ১৪১৪ বোব্দ, বাাংলা গত্দ্যর পদ্াি, বমত্র ও লর্াষ পাববলোসণ, 
কলকাত্া 
ব্রত্জন্দ্রনাথ বত্ন্দযাপাধ্যায়, ২০১৩, বাাংলা সামবয়ক-পত্র, করুর্া প্রকােনী, কলকাত্া 
লমাবিত্লাল মজুমদ্ার, ২০০৮, বাাংলার নবযুগ, করুর্া প্রকােনী, কলকাত্া 
সজনীকান্ত দ্াস, ১৯৮৮, বাাংলা গদ্যসাবিত্ত্যর ইবত্িাস, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
সন্দীপ দ্ত্ত, ২০১৪, বাাংলা সামবয়কপত্ত্রর ইবত্বৃত্ত : ১৮১৮-১৮৯৯, গাঙবচল, কলকাত্া 
সুকুমার লসন, ১৯৯৮, বাোলা সাবিত্ত্য গদ্য, আনন্দ পাববলোসণ, কলকাত্া 
সুকুমার লসন, ১৪১৬ বোব্দ, বাোলা সাবিত্ত্যর ইবত্িাস, তৃ্ত্ীয় খণ্ড, আনন্দ, কলকাত্া 
সুত্োভন সরকার, ২০০৪, বাাংলার লরত্নসাঁস, দ্ীপায়ন, কলকাত্া 
সুত্রেচন্দ্র বমত্র, ২০১০, বাাংলা কববত্ার নবজন্ম : ১৮৫৮-১৮৯১, রত্নাবলী, কলকাত্া 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs 
Unit I  Four weeks 
Unit II  Three weeks 
Unit III        Three weeks 
Unit IV Four weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: History of Literature, 19th Century, Bengal Renaissance 
 

BENHCC303 

রবীন্দ্রসাবিত্য 
(Rabindrasahitya) 
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Course Objective: Rabindranath Tagore, the first Nobel-laureate in Literature (1913) from 
Asia, has contributed innumerable literary works in Bengali. No branch of literature exists 
where we do not get his works. His importance in Bangali literature is beyond question. 
So, a full paper containing his literature has been added in this syllabus. 
Course Learning Outcomes: Students will get the scope to know Rabindra-sahitya (along 
with his life) better as earlier they have studied only one or two of his short poems or 
stories in the school syllabus. Here they will be working on his Poems, Plays, Novels, 
Short stories and essays and see his overflowing philosophy through all these works.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
 
Unit I                                                                                              20 
কববত্া: বনিণত্রর স্বপ্নভে, লসানার ত্রী, অন্তযণামী, অপমাবনত্, সাজািান, লছত্লটা, ওরা কাজ কত্র, প্রথম বদ্ত্নর 
সূযণ  
Unit II                                                                                             25 
উপনযাস: র্ত্র-বাইত্র 
লছাত্টাগল্প: লপাস্টমাষ্ট্ার, খাত্া, বনেীত্থ  
Unit III                                                                                             35 
নাটক: রিকরবী 
প্রবন্ধ: বাত্জ কথা, কাত্বযর ত্াৎপযণ, সভযত্ার সাংকট 
 
Compulsory Readings: 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৪২ বোব্দ, পঞ্চভূত্, ববশ্বভারত্ী, কবলকাত্া 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৪৮ বোব্দ, র্ত্র-বাইত্র, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্ট্ম খণ্ড, ববশ্বভারত্ী, কবলকাত্া 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৫৫ বোব্দ, কালান্তর, ববশ্বভারত্ী, কবলকাত্া 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৬২ বোব্দ, বববচত্র প্রবন্ধ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, ববশ্বভারত্ী, কবলকাত্া 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৭০ বোব্দ, রিকরবী, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চদ্ে খণ্ড, ববশ্বভারত্ী, কবলকাত্া 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪১২ বোব্দ, বচত্রা, ববশ্বভারত্ী গ্রন্থনববভাগ, কলকাত্া 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪১৬ বোব্দ, সঞ্চবয়ত্া, ববশ্বভারত্ী গ্রন্থনববভাগ, কলকাত্া 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২৪ বোব্দ, গল্পগুচ্ছ, অখণ্ড, ববশ্বভারত্ী, কলকাত্া 
Additional Resources:  
অমত্রে দ্াে, ২০০২, রবীন্দ্রনাত্থর উপনযাস : নবমূলযায়ন, পুস্তক ববপবর্, কলকাত্া 
অরুর্কুমার মুত্খাপাধ্যায়, ১৩৬৮ বোব্দ, রবীন্দ্রববত্ান, এ. মুখাজণী, কবলকাত্া 
অশ্রুকুমার বসকদ্ার, ২০১৬, রবীন্দ্রনাত্টয রূপান্তর ও ঐকয, আনন্দ, কলকাত্া 
অত্োককুমার বমে, ২০১১,  রবীন্দ্রনাত্টয রূপ : অরূপ, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
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অত্োক লসন, ২০০০, রবীন্দ্রনাটয-পবরক্রমা, এ মুখাজণী, কবলকাত্া 
উজ্জ্বলকুমার মজুমদ্ার, ১৪০০ বোব্দ, রবীন্দ্রনাথ : সৃবষ্ট্র উজ্জ্বল লরাত্ত্, আনন্দ পাববলোসণ, কলকাত্া 
উত্পন্দ্রনাথ ভটাচাযণ, ১৪১৪ বোব্দ, রবীন্দ্র-কাবয-পবরক্রমা, ওবরত্য়ন্ট বুক লকাম্পাবন, কলকাত্া 
বক্ষবত্ত্মািন লসন, ১৯৫৫, বলাকা-কাবয-পবরক্রমা, এ মুখাজণী, কবলকাত্া 
চারুচন্দ্র বত্ন্দযাপাধ্যায়, ১৪১০ বোব্দ, রবব রবি, প্রথম খণ্ড, লদ্ বুক লস্টার, কলকাত্া 
চারুচন্দ্র বত্ন্দযাপাধ্যায়, ১৪১০ বোব্দ, রবব রবি, বিত্ীয় খণ্ড, লদ্ বুক লস্টার, কলকাত্া 
জগদ্ীে ভটাচাযণ, ২০১৪, কববমানসী, বিত্ীয় খণ্ড, ভারবব, কলকাত্া  
জগদ্ীে ভটাচাযণ, ২০১৫, কববমানসী, প্রথম খণ্ড, ভারবব, কলকাত্া  
ত্ত্পাব্রত্ লর্াষ, ২০১৬, রবীন্দ্র-লছাটগত্ল্পর বেল্পরূপ, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
নীিাররঞ্জন রায়, ১৪১০ বোব্দ, রবীন্দ্র সাবিত্ত্যর ভূবমকা, ওবরত্য়ন্ট বুক লকাম্পাবন, কলকাত্া 
প্রমথনাথ ববেী, ১৯৩৯, রবীন্দ্র-কাবযপ্রবাি, কবলকাত্া ববশ্বববদ্যালয়, কবলকাত্া 
প্রমথনাথ ববেী, ১৯৫৮, রবীন্দ্রনাটযপ্রবাি, ওবরত্য়ন্ট বুক লকাম্পাবন, কবলকাত্া 
প্রমথনাথ ববেী, ১৩৬৮ বোব্দ, রবীন্দ্রসাবিত্য বববচত্রা, ওবরত্য়ন্ট বুক লকাম্পাবন, কলকাত্া 
বুদ্ধত্দ্ব বসু, ১৯৮৩, রবীন্দ্রনাথ : কথাসাবিত্য, বনউ এজ পাববলোসণ, কবলকাত্া 
বুদ্ধত্দ্ব বসু, ২০০১, কবব রবীন্দ্রনাথ, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া,  
সত্যব্রত্ লদ্, ১৯৭১, রবীন্দ্র উপনযাস সমীক্ষা, বজজ্ঞাসা, কবলকাত্া 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs 
Unit I  Four weeks 
Unit II  Six weeks 
Unit III Four weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.  
Keywords: Rabindranath Tagore, Tagore Literature  
 

BENHCC401 

বাাংলা সাবিত্ত্যর ইবত্িাস : আধু্বনক যুগ ২ 
(Bangla Sahityer Itihas : Adhunik Jug 2) 

Course Objectives: This paper introduces the history of Bengali poetry, drama and fiction 
in 19th-20th century.  
Course Learning Outcomes: The students will be able to critically appreciate the 
achievents of Bengali poetry, drama and fiction of 19th-20th century.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit)  
Unit I                                                                                                 25 
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কাবয কববত্া: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, লিমচন্দ্র বত্ন্দযাপাধ্যায়, মধু্সূদ্ন দ্ত্ত, নবীনচন্দ্র লসন, ববিারীলাল চক্রবত্ণী, 
বগরীন্দ্রত্মাবিনী দ্াসী, মানকুমারী বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাবমনী রায়, যত্ীন্দ্রনাথ লসনগুপ্ত, সত্ত্যন্দ্রনাথ দ্ত্ত, 
লমাবিত্লাল মজুমদ্ার, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দ্াে, সুধ্ীন্দ্রনাথ দ্ত্ত, বুদ্ধত্দ্ব বসু, ববষু্ণ লদ্, সমর লসন, 
োমসুর রািমান  
Unit II                                                                                                20 
নাটক ও প্রিসন: মধু্সূদ্ন দ্ত্ত, দ্ীনবনু্ধ বমত্র, অমৃত্লাল বসু, বগবরেচন্দ্র লর্াষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিত্জন্দ্রলাল রায়, 
বেবের ভাদু্ড়ী, েমু্ভ বমত্র, ববজন ভটাচাযণ, বাদ্ল সরকার, উৎপল দ্ত্ত, মত্নাজ বমত্র 
Unit III                                                                                               30 
কথাসাবিত্য:: ভবানীচরর্ বত্ন্দযাপাধ্যায়, পযারীচাঁদ্ বমত্র, কালীপ্রসন্ন বসাংি, ববিমচন্দ্র চত্টাপাধ্যায়, ভূত্দ্ব মুত্খাপাধ্ায়, 
স্বর্ণকুমারী লদ্বী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, েরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্যায়, ববভূবত্ভূষর্ বত্ন্দযাপাধ্যায়, ত্ারােির বত্ন্দযাপাধ্যায়, 
মাবনক বত্ন্দযাপাধ্যায়, সত্ীনাথ ভাদু্ড়ী, আোপূর্ণা লদ্বী, মিাত্শ্বত্া লদ্বী   
 
Compulsory Readings: 
অবসত্কুমার বত্ন্দযাপাধ্যায়, ২০০৪-২০০৫, বাাংলা সাবিত্ত্যর সমূ্পর্ণ ইবত্বৃত্ত, মডার্ণ বুক এত্জন্সী, কলকাত্া 
লক্ষত্র গুপ্ত, ২০০২, বাাংলা সাবিত্ত্যর সমগ্র ইবত্িাস, গ্রন্থবনলয়, কলকাত্া 
Additional Resources: 
অবজত্ কুমার লর্াষ, ২০০৫, বাাংলা নাটত্কর ইবত্িাস, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া  
অধ্ীর লদ্, ২০১০, আধু্বনক বাাংলা প্রবন্ধ-সাবিত্ত্যর ধ্ারা, বিত্ীয় খণ্ড, উজ্জ্বল সাবিত্য মবন্দর, কবলকাত্া 
অধ্ীর লদ্, ২০১২, আধু্বনক বাাংলা প্রবন্ধ-সাবিত্ত্যর ধ্ারা, প্রথম খণ্ড, উজ্জ্বল সাবিত্য মবন্দর, কবলকাত্া    
অত্লাকরঞ্জন দ্ােগুপ্ত ও লদ্বীপ্রসাদ্ বত্ন্দযাপাধ্যায় (সম্পা.), ২০১১, আধু্বনক কববত্ার ইবত্িাস, লদ্’জ পাববলবোং, 
কলকাত্া  
আজািার ইসলাম, ২০১৫, বাাংলা সাবিত্ত্যর ইবত্িাস, আধু্বনক যুগ, অননযা, ঢাকা  
লগাপাল িালদ্ার, ১৪১২ বোব্দ, বাঙলা সাবিত্ত্যর রূপত্রখা, বিত্ীয় খণ্ড, অরুর্া প্রকােনী, কলকাত্া 
লদ্ত্বে কুমার আচাযণয, ২০০৭, বাাংলা সাবিত্ত্যর ইবত্িাস, আধু্বনক যুগ, ইউনাইত্টড বুক এত্জবন্স, কলকাত্া 
পাথণবজৎ গত্োপাধ্যায়, ২০১০, সামবয়কপত্র প্রসত্ে, পারুল, কলকাত্া 
লমাবিত্লাল মজুমদ্ার, ২০০৮, বাাংলার নবযুগ, করুর্া প্রকােনী, কলকাত্া 
শ্রীকুমার বত্ন্দযাপাধ্যায়, ২০১০-২০১১, বেসাবিত্ত্য উপনযাত্সর ধ্ারা, মডার্ণ বুক এত্জন্সী, কলকাত্া 
সন্দীপ দ্ত্ত, ২০১৬, বাাংলা সামবয়কপত্ত্রর ইবত্বৃত্ত : ১৯০০-১৯৫০, গাঙবচল, কলকাত্া 
সুকুমার লসন, ২০০৯, বাোলা সাবিত্ত্যর ইবত্িাস, পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ, কলকাত্া 
  
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs 
Unit I  Four weeks 
Unit II  Three weeks 
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Unit III Three weeks 
Unit IV Four weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test, Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: History of Bengali Literature, Twentieth Century, Modernism 
 

BENHCC402 

সাংসৃ্কত্ কাবযত্ত্ত্ব, ছন্দ ও অলাংকার 
(Sanskrita Kabyatatwa, Chanda O Alankar) 

Course Objectives: This paper is a special one which must be studied by every student of 
Indian Literature because this paper talks about the Indian theory of Literature based on 
early Indian Poetry. The principles and methods we use in literature are defined by the 
theorists of literature.  Theories like Alamkara, Riti, Dhvani, Rasa etc. can guide one 
towards a concrete, comprehensive understanding of literature. Also, a knowledge of 
Bengali Prosody and Rhetoric will add to the learning. 
Course Learning Outcomes:  After studying this paper, students will be equipped with the 
theories of Literature that grew in India in ancient times. They will learn about the 
‘Vachyarth’ and ‘Vyangyarth’ in poetry. The students will then become able to judge 
poetry by applying these theories on their reading materials which is very necessary. 
Students will find it interesting after being acquainted with the metre and rhetorics used 
in Bangla from time to time. 

Maximum Marks 75 (5+1 Credit)  
Unit I                                                                                              25 
সাংসৃ্কত্ কাবযত্ত্ত্ত্বর বববভন্ন প্রস্থাত্নর পবরচয়: অলাংকার, রীবত্, ধ্ববন, রস   
Unit II                                                                                             25 
ছন্দ: সাংজ্ঞা, বাাংলা ছত্ন্দর উপাদ্ান ও লেবর্ববভাগ, ছন্দ বনর্ণয় ও ছত্ন্দাবলবপ রচনা 
Unit III                                                                                            25 
অলাংকার: সাংজ্ঞা, লেবর্ববভাগ, েব্দালাংকার, অথণালাংকার (উপমা, রূপক, উৎত্প্রক্ষা, সমাত্সাবি, অবত্েত্য়াবি, 
ববত্রাধ্াভাস, বযাজস্তুবত্) 
 
Compulsory Readings: 
অতু্লচন্দ্র গুপ্ত, ১৪২১ বোব্দ, কাবযবজজ্ঞাসা, ববশ্বভারত্ী গ্রন্থনববভাগ, কলকাত্া  
অমূলযধ্ন মুত্খাপাধ্যায়, ১৯৯৭, বাাংলা ছত্ন্দর মূলসূত্র, কবলকাত্া ববশ্বববদ্যালয়, কবলকাত্া 
করুর্াবসনু্ধ দ্াস, ২০০৭, কাবযবজজ্ঞাসার রূপত্রখা, রত্নাবলী, কলকাত্া 
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েযামাপদ্ চক্রবত্ণী, ২০১৫, অলিার-চবন্দ্রকা, কৃত্াঞ্জবল, কলকাত্া   
Additional Resources: 
আবদু্ল মান্নান বসয়দ্, ২০১৬, ছন্দ, অবসর, ঢাকা 
উত্তম দ্াে, ২০০১, বাাংলা ছত্ন্দর অন্তপ্রকৃবত্, মিাবদ্গন্ত, কলকাত্া  
কাবলদ্াস রায়, ২০০৬, ছত্ন্দর কথা, অপর্ণা বুক বডবিববউটাসণ, কলকাত্া 
জীত্বন্দ্র বসাংি রায়, ১৯৬৪, বাঙলা অলিার, মডার্ণ বুক এত্জবন্স, কবলকাত্া 
দু্গণােির মুত্খাপাধ্যায়, ২০০১, কাবযত্ত্ত্ব-ববচার, মডার্ণ বুক এত্জন্সী, কলকাত্া 
নীলরত্ন লসন, ১৯৮৪, বাাংলা ছন্দ-পবরচয়, পুবথপত্র, কবলকাত্া 
প্রবাসজীবন লচৌধু্রী, ১৯৮২, কাবয মীমাাংসা, পবশ্চমবে রাজয পুস্তক পষণৎ, কলকাত্া 
প্রত্বাধ্চন্দ্র লসন, ২০০২, নূত্ন ছন্দ–পবরক্রমা, আনন্দ, কলকাত্া  
ববষু্ণপদ্ ভটাচাযণ, ১৩৬৭ বোব্দ, সাবিত্য-মীমাাংসা, ববশ্বভারত্ী গ্রন্থালয়, কবলকাত্া 
বমবির লচৌধু্রী কাবমলযা, ২০০৫ , বাাংলা ছন্দ : রূপ ও রীবত্, সন্দীপ, কলকাত্া 
বমবির লচৌধু্রী কাবমলযা, ২০০৬, বাাংলা অলিার রূপ ও স্বরূপ, সন্দীপ, কলকাত্া 
শুদ্ধসত্ত্ব বসু, ১৯৬২, অলিার-বজজ্ঞাসা, সুপ্রকাে, কবলকাত্া 
সুধ্ীরকুমার দ্ােগুপ্ত, ২০১২, কাবযাত্লাক, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া  
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs 
Unit I  Five weeks 
Unit II  Five weeks 
Unit III Four   weeks 
Assessment Methods: Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Sanskrit Poetics, Dhvani, Rasa, Riti, Prosody, Rhetoric 
 

BENHCC403 

বাাংলা নাটক ও প্রিসন 
(Bangla Natak O Prahasan) 

Course Objectives: Bengali stage came into being much before British came to India but 
the 19th century saw an all-round development of Bengali Theatre. 19th century Bengal 
had undergone great social changes due to the change in the political scenario which led 
to the evolution of a farces based on social issues and a number of Plays. This continued 
in the following centuries too. Plays had a great influence in the Bengali society and 
culture. This paper would let the students know about some of the dramatic masterpieces, 
starting from the 19th century.  
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Course Learning Outcomes: After going through this paper, the students will know about 
the evolution of Bengali Stage, its development, personalities who contributed in the 
progress and expansion of Bengali Theatre. They will be familiar with some of the 
greatest dramatic works of both 19th and 20th Century Bengal.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                                                              15 
বাাংলা রেমত্ঞ্চর ইবত্িাস  
Unit II                                                                                              30 

 মধু্সূদ্ন দ্ত্ত — এত্কই বক বত্ল সভযত্া 
 দ্ীনবনু্ধ বমত্র — নীল দ্পণর্ 

Unit III                                                                                             30 
 বিত্জন্দ্রলাল রায় — সাজািান 
 ববজন ভটাচাযণ — নবান্ন 

 
Compulsory Readings: 
লক্ষত্র গুপ্ত (সম্পা.), ২০১২, মধু্সূদ্ন রচনাবলী, সাবিত্য সাংসদ্, কবলকাত্া  
জগন্নাথ লর্াষ (সম্পা.), ২০০২, দ্ীনবনু্ধ বমত্ত্রর নীলদ্পণর্, সাবিত্য সেী, কলকাত্া 
পুবলন দ্াস, ১৪০৩ বোব্দ, বে রেমঞ্চ ও বাাংলা নাটক, এম. বস। সরকার, কবলকাত্া  
প্রমথনাথ ববেী (সম্পা.), ১৩৭২ বোব্দ, বিত্জন্দ্রলাল-রচনাসম্ভার, বমত্র ও লর্াষ, কবলকাত্া 
ববজন ভটাচাযণ, ১৯৮৮, নবান্ন, প্রমা, কলকাত্া  
Additional Resources: 
অবজত্কুমার লর্াষ, ১৯৯৭, নাটযত্ত্ত্ব ও নাটযমঞ্চ, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
অবজত্ কুমার লর্াষ, ২০১৬, বাাংলা নাটত্কর ইবত্িাস, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
আশুত্ত্াষ ভটাচাযণ, ১৯৬০, বাাংলা নাটযসাবিত্ত্যর ইবত্িাস, প্রথম খণ্ড, এ, মুখাজণী, কবলকাত্া 
আশুত্ত্াষ ভটাচাযণ, ১৯৬১, বাাংলা নাটযসাবিত্ত্যর ইবত্িাস, বিত্ীয় খণ্ড, এ, মুখাজণী, কবলকাত্া  
লগালাম মুরবেদ্, ১৯৮৪, সমাজ সাংস্কার আত্ন্দালন ও বাাংলা নাটক, বাাংলা একাত্ডমী, ঢাকা 
দ্েণন লচৌধু্রী, ১৯৮৫, উবনে েত্ত্কর নাটযববষয়, পুস্তক ববপবর্, কবলকাত্া 
বমবিরকুমার দ্াে, ১৯৬৮, দ্ীনবনু্ধ বমত্র : কবব ও নাটযকার, বুকলযান্ড, কলকাত্া 
রথীন্দ্রনাথ রায়, ১৯৬০, িীত্জন্দ্রলাল : কবব ও নাটযকার, সুপ্রকাে, কলকাত্া  
  
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs 
Unit I   Two weeks 
Unit II  Six weeks 
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Unit III Six weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Bengali Drama, History of Stage 
 

BENHCC501 

বাাংলা গদ্য ও প্রবন্ধ সাবিত্য 
(Bangla Gadya O Prabandha Sahitya) 

Course Objectives: Bengali Non-fictional Prose, though emerged in the 17th and 18th 
centuries, flourished in the 19th century, mostly because of arguments surrounding social 
issues. New ideas were taken from the western world by the newly visible elites, opinions 
were debated in the periodicals and a strong prose came into being. In this paper we 
have introduced some of the famous non-fiction prose and essays for the students, from 
the previous two centuries.  
Course Learning Outcomes: Students will study and know the various forms of prose: 
polemical prose, Sketches, Letters, journals, biographies etc. They will be acquainted with 
some of the most interesting and famous essays and sketches of 19th and 20th Century. 

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                                                              15 
বাাংলা গত্দ্যর বববভন্ন সাংরূপ: ববত্কণমূলক, নকো, জীবনী, ডায়াবর, প্রবন্ধ, ভ্রমর্, পত্র সাবিত্য, জানণাল  
 
Unit II                                                                                             60 
গদ্য ও প্রবন্ধ 

 ঈশ্বরচন্দ্র ববদ্যাসাগর — বালযবববাত্ির লদ্াষ  
 ববিমচন্দ্র চত্টাপাধ্যায় — ববড়াল  
 কালীপ্রসন্ন বসাংি — চড়ক পাবণর্  
 স্বর্ণকুমারী লদ্বী — আমাত্দ্র গৃত্ির অন্তঃপুর বেক্ষা ও ত্ািার সাংস্কার  
 প্রমথ লচৌধু্রী — আমরা ও লত্ামরা  
 বত্লন্দ্রনাথ ঠাকুর — বনমন্ত্রর্ সভা  
 লবগম লরাত্কয়া সাখাওয়াত্ লিাত্সন — অলিার, না ‘badge of slavery’  
 ত্পন রায়ত্চৌধু্রী — রসনা সাংসৃ্কবত্র ইবত্কথা   
 কলযার্ী দ্ত্ত — লভত্র বাবড়  
 েঙ্খ লর্াষ — মত্ণয কাত্ছ স্বগণ যা চায়  
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Compulsory Readings: 
আত্লাক রায় প্রমুখ (সম্পা.), ২০০২, দু্ে বছত্রর বাাংলা প্রবন্ধসাবিত্য, প্রথম খণ্ড, সাবিত্য অকাত্দ্বম, নতু্ন বদ্বল্ল  
আত্লাক রায় প্রমুখ (সম্পা.), ২০১৭, দু্ে বছত্রর বাাংলা প্রবন্ধসাবিত্য, বিত্ীয় খণ্ড, সাবিত্য অকাত্দ্বম, নতু্ন বদ্বল্ল 
কলযার্ী দ্ত্ত, ১৯৯৫, লথাড় ববড় খাড়া, থীমা, কলকাত্া 
ত্পন রায়ত্চৌধু্রী, ২০১৬, প্রবন্ধ সাংগ্রি, আনন্দ পাববলোসণ, কলকাত্া  
ব্রত্জন্দ্রনাথ বত্ন্দযাপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দ্াস (সম্পা.), ১৩৭০ বোব্দ, কমলাকান্ত, ববিমচন্দ্র চত্টাপাধ্যায়, বেীয়-
সাবিত্য-পবরষৎ, কবলকাত্া 
েঙ্খ লর্াষ, ১৯৮০, এ আবমর আবরর্, পযাবপরাস, কলকাত্া   
সুত্পা ভটাচাযণ (সাংক. ও সম্পা.), ২০১১, বাঙাবল লমত্য়র ভাবনামূলক গদ্য, সাবিত্য অকাত্দ্বম, নতু্ন বদ্বল্ল 
Additional Resources:  
অধ্ীর লদ্, ২০১০, আধু্বনক বাাংলা প্রবন্ধ-সাবিত্ত্যর ধ্ারা, বিত্ীয় খণ্ড, উজ্জ্বল সাবিত্য মবন্দর, কলকাত্া 
অধ্ীর লদ্, ২০১২, আধু্বনক বাাংলা প্রবন্ধ-সাবিত্ত্যর ধ্ারা, প্রথম খণ্ড, উজ্জ্বল সাবিত্য মবন্দর, কলকাত্া 
অধ্ীর লদ্, ২০১২, আধু্বনক বাাংলা প্রবন্ধ-সাবিত্ত্যর ধ্ারা, তৃ্ত্ীয় খণ্ড, উজ্জ্বল সাবিত্য মবন্দর, কলকাত্া  
অরুর্ নাগ (সম্পা.), ২০১৬, সটীক হত্ত্াম পযাঁচার নকো, আনন্দ, কলকাত্া  
আত্নায়ার লিাত্সন, ২০০৬, লবগম লরাত্কয়া : নারী জাগরত্র্র অগ্রদূ্ত্, প্রত্গ্রবসভ পাববলোসণ, কলকাত্া 
উজ্জ্বলকুমার মজুমদ্ার, ২০১৬, সাবিত্য সমাত্লাচনার রূপ ও রীবত্, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
বচত্রা লদ্ব, ২০০৬, ঠাকুরবাবড়র অন্দরমিল, আনন্দ, কলকাত্া 
ত্ত্পাধ্ীর ভটাচাযণ, ২০০৭, প্রবত্ন্ধর ভুবন : বযবি ও সৃবষ্ট্, বেীয় সাবিত্য সাংসদ্, কলকাত্া  
বদ্লীপকুমার রায় (সম্পা.), ২০০৭, ববিমচন্দ্র চত্টাপাধ্যায় রবচত্ কমলাকাত্ন্তর দ্প্তর, পুনশ্চ, কলকাত্া  
ববমলকুমার মুত্খাপাধ্যায়, ২০০৬, সাবিত্য-ববত্বক, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
বেবেরকুমার দ্াে, ১৩৯২ বোব্দ, গদ্য ও পত্দ্যর িন্দ্ব, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
িীত্রন চত্টাপাধ্যায়, ১৪১৯ বোব্দ, সাবিত্য প্রকরর্, বেীয় সাবিত্য সাংসদ্, কলকাত্া   
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs 
Unit I  Four weeks 
Unit II  Ten weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Prose Genres, Bengali Prose 
 

BENHCC502 

বাাংলা কববত্া 
(Bangla Kabita) 
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Course Objectives: The form of Bengali poetry has changed from time to time. Narrative 
poems, Lyrics, Ballads, Sonnets etc. are some of them which are ought to be mentioned 
here. This paper holds a historical approach towards Bengali Poetry since the 19th century. 
Course Learning Outcomes:  After going through this paper, the students will be able to 
follow the development of Bengali Poetry from the 19th century to the contemporary time 
with a thorough reading of some of the masterpieces of different phases. 

Maximum Marks 75 (5+1 Credit)  
 Unit I                                                                                             15 

 মাইত্কল মধু্সূদ্ন দ্ত্ত — লসাত্মর প্রবত্ ত্ারা  
 মানকুমারী বসু — মাত্য়র কুবটর 
 কাবমনী রায় — পাত্ছ ললাত্ক বকছু বত্ল  
 জসীমউবেন — রাখালী (এই গাঁত্য়র এক চাষার লছত্ল ... িাওয়ায় লদ্ালায় বযথার ভত্র)  

Unit II                                                                                              30 
 যত্ীন্দ্রনাথ লসনগুপ্ত — দু্ঃখবাদ্ী   
 সত্ত্যন্দ্রনাথ দ্ত্ত — চম্পা 
 লমাবিত্লাল মজুমদ্ার — কাল ববোখী                                                                                          
 কাজী নজরুল ইসলাম — কুবল-মজুর  
 জীবনানন্দ দ্াে — আট বছর আত্গর একবদ্ন 
 সুধ্ীন্দ্রনাথ দ্ত্ত — উটপাবখ  
 অপরাবজত্া লদ্বী — কত্লজ লবাবডণাং  
 ববষু্ণ লদ্ — লর্াড়সওয়ার   
 সুভাষ মুত্খাপাধ্যায় — ফুল ফুটুক না ফুটুক  

Unit III                                                                                              30                                
 কববত্া বসাংি — আজীবন পাথর প্রবত্মা 
 েঙ্খ লর্াষ — বাবত্রর প্রাথণনা 
 েবি চত্টাপাধ্যায় — অবনী বাবড় আত্ছা  
 সুনীল গত্োপাধ্যায় —লকউ কথা রাত্খবন 
 তু্ষার রায় — বযান্ড মাষ্ট্ার 
 রবফক আজাদ্ — ভাত্ লদ্ িারামজাদ্া  
 ভাস্কর চক্রবত্ণী — েীত্কাল কত্ব আসত্ব, সুপর্ণা    

 
Compulsory Readings: 
এ. এল. বযানাজণী (সম্পা.), ১৯৫৯, মাইত্কল মধু্সূদ্ন দ্ত্ত প্রর্ীত্ বীরােনা কাবয, মডার্ণ বুক এত্জন্সী, কবলকাত্া 
কাজী নজরুল ইসলাম, ২০১৮, সবঞ্চত্া, মাওলা ব্রাদ্াসণ, ঢাকা 
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জগন্নাথ চক্রবত্ণী (সম্পা.), ২০১১, সুধ্ীন্দ্রনাথ দ্ত্ত্তর লেষ্ঠ কববত্া, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
তু্ষার রায়, 20০৩, কাবয সাংগ্রি, ভারবব, কলকাত্া 
নবনীত্া লদ্বত্সন (সম্পা.), ১৯৮৪, অপরাবজত্া লদ্বীর লেষ্ঠ কববত্া, করুর্া প্রকােনী, কলকাত্া 
নবনীত্া লদ্বত্সন (সম্পা.), ২০০২, রাধ্ারানী লদ্বীর লেষ্ঠ কববত্া, ভারবব, কলকাত্া 
বাবরদ্বরর্ লর্াষ (সম্পা.), ২০০১, মানকুমারী বসুর লেষ্ঠ কববত্া, ভারবব, কলকাত্া  
বাবরদ্বরর্ লর্াষ (সম্পা.), ২০০১, কাবমনী রাত্য়র লেষ্ঠ কববত্া, ভারবব, কলকাত্া    
বুদ্ধত্দ্ব বসু (সম্পা.), ১৯৯৮, আধু্বনক বাাংলা কববত্া, এম. বস. সরকার অযান্ড সন্স, কবলকাত্া  
ভবত্ত্াষ দ্ত্ত (সম্পা.), ১৯৯৯, লমাবিত্লাল মজুমদ্াত্রর লেষ্ঠ কববত্া, কলকাত্া : ভারবব  
সত্ত্যন্দ্রনাথ দ্ত্ত, ১৩৯৭ বোব্দ, কাবয-সঞ্চয়ন, লদ্ বুক লস্টার, কলকাত্া 
সুনীলকাবন্ত লসন (সম্পা.), ১৯৯৯, যত্ীন্দ্রনাথ লসনগুত্প্তর কববত্া সাংকলন, পবশ্চমবে রাজয পুস্তক পষণৎ, কবলকাত্া 
সুধ্াশুাংত্েখর লদ্ (প্রকােক), ১৯৯৯, সুনীল গত্োপাধ্যাত্য়র লেষ্ঠ কববত্া, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া  
সুধ্াশুাংত্েখর লদ্ (প্রকােক), ২০০৮, েঙ্খ লর্াত্ষর লেষ্ঠ কববত্া, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
সুধ্াশুাংত্েখর লদ্ (প্রকােক), ২০০৮, সুভাষ মুত্খাপাধ্যাত্য়র লেষ্ঠ কববত্া, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া  
সুধ্াাংশুত্েখর লদ্ (প্রকােক), ২০০৮, ভাস্কর চক্রবত্ণীর লেষ্ঠ কববত্া, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
সুধ্াশুাংত্েখর লদ্ (প্রকােক), ২০০৯, েবি চত্টাপাধ্যাত্য়র লেষ্ঠ কববত্া, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
সুধ্াাংশুত্েখর লদ্ (প্রকােক), ২০০৯, কববত্া বসাংত্ির লেষ্ঠ কববত্া, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া  
সুধ্াাংশুত্েখর লদ্ (প্রকােক), ২০১৫, জসীমউবেত্নর লেষ্ঠ কববত্া, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
Additional Resources: 
অমত্রন্দ্র গর্াই, ২০১০, যত্ীন্দ্রনাত্থর কববমানস ও কাবযবেল্প, ভাষা ও সাবিত্য, কলকাত্া 
অত্লাকরঞ্জন দ্ােগুপ্ত ও লদ্বীপ্রসাদ্ বত্ন্দযাপাধ্যায় (সম্পা.), ২০১১, আধু্বনক কববত্ার ইবত্িাস, লদ্’জ পাববলবোং, 
কলকাত্া  
অত্োককুমার বমে, ২০০২, আধু্বনক বাাংলা কববত্ার রূপত্রখা : ১৯০১-২০০০, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
অশ্রুকুমার বসকদ্ার, ১৪১০ বোব্দ, কববর কথা কববত্ার কথা, অরুর্া প্রকােনী, কলকাত্া 
অশ্রুকুমার বসকদ্ার, ১৪১১ বোব্দ, আধু্বনক কববত্ার বদ্গ্ বলয়, অরুর্া প্রকােনী, কলকাত্া 
লককা র্টক, ২০০১, লমাবিত্লাল : কবব ও কববত্া, রত্নাবলী, কলকাত্া 
লক্ষত্র গুপ্ত, ১৪১২ বোব্দ, মধু্সূদ্ত্নর কবব-আত্মা ও কাবযবেল্প, এ. লক. সরকার, কলকাত্া 
জগদ্ীে ভটাচাযণ, ২০১৪, আমার কাত্লর কত্য়কজন কবব, ভারবব, কলকাত্া   
জির লসনমজুমদ্ার, ১৯৯৮, বাাংলা কববত্া : লমজাজ ও মত্নাবীজ, পুস্তক ববপবর্, কলকাত্া 
জীবনানন্দ দ্াে, ১৪১৩ বোব্দ, কববত্ার কথা, বসগত্নট লপ্রস, কলকাত্া  
ত্রুর্ মুত্খাপাধ্যায় (সাংক. ও সম্পা.), ১৪১৬ বোব্দ, বাঙাবলর মধু্সূদ্ন চচণা, তু্লসী প্রকােনী, কলকাত্া    
দ্ীবপ্ত বত্রপাঠী, ২০০৩, আধু্বনক বাাংলা কাবযপবরচয়, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া  
বাসন্তীকুমার মুত্খাপাধ্যায়, ২০১২, আধু্বনক বাাংলা কববত্ার রূপত্রখা, প্রকাে ভবন, কলকাত্া 
বুদ্ধত্দ্ব বসু, ২০১০, কাত্লর পুতু্ল, বনউ এজ পাববলোসণ, কলকাত্া 
লমাবিত্লাল মজুমদ্ার, ২০০৪, কবব শ্রীমধু্সূদ্ন, ববত্দ্যাদ্য় লাইত্ব্ররী, কবলকাত্া   
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রবফক আজাদ্, ২০১৮, গত্দ্যর গিন অরত্র্য, বচত্রা প্রকােনী, ঢাকা 
েবেভূষর্ দ্ােগুপ্ত, ১৩৭১ বোব্দ, কবব যত্ীন্দ্রনাথ ও আধু্বনক বাাংলা কববত্ার প্রথম পযণায়, এ মুখাজণী, কবলকাত্া  
সুবমত্া চক্রবত্ণী, ১৯৯৯, কববত্ার অন্তরে পাঠ, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
লযাত্গন্দ্রনাথ গুপ্ত, (২০০৪), বত্ের মবিলা কবব, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া   
Teaching Learning Process: Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-5 
Hrs. 
Unit I  Two weeks 
Unit II  Five weeks 
Unit III Five weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Poetry, Bengali Poetry 
 

BENHCC601 

পাশ্চাত্য সাবিত্যত্ত্ত্ব 
(Paschatya Sahityatatta) 

Course Objectives: One cannot deny the role of Western theories of Literature in Modern 
world. In this age of inter-disciplinary learning, one has to be familiar with the theories 
produced in the West. Since long, Bengali authors followed theories of Western thinkers 
in making of their own literature. Specially, Western Literary theories like Imitation, 
Sublimity, Classicism, Romanticism, Marxism, Post-colonialism etc. have influenced Bengali 
writers in many ways. So, studying Bengali literature takes us to those theories as well. 
Western Theory of Literature is a vast canvas from which, some theories which are mosly 
relevant, have been included in this course.   
Course Learning Outcomes: The students will study some of the Western Theories and 
their application in Bengali literature. They will be able to compare the theories that 
evolved in the Western world and Sanskrit theories of literature. Thus their study of 
literature will be more objective. 

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                                                              25 
মাইত্মবসস, সাববলবমবট  
ট্র্যাত্জবডর সাংজ্ঞা ও বববেষ্ট্য,  
Unit II                                                                                             25 
ক্লাবসবসজম, লরামাবন্টবসজম, আধু্বনকত্াবাদ্ 
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Unit III                                                                                            25 
মাকণসবাদ্, নারীবাদ্, উপবনত্বত্োত্তর লচত্না  
 
Additional Resources: 
আফজালুল বাসার (অনু.), ২০০৩, ববে েত্ত্কর সাবিত্যত্ত্ত্ব, বাাংলা একাত্ডমী, ঢাকা 
আনন্দ লর্াষ িাজরা, ২০০৮, সাবিত্য ববচাত্র অবয়ববাদ্, উত্তরাধু্বনকত্া ও উপবনত্বেবাদ্, একুে েত্ক, কলকাত্া  
বচরঞ্জীব েূর (সাংক.), ২০১৬, প্রত্ীত্চযর সাবিত্যত্ত্ত্ব ও সাবিত্য সমাত্লাচনা, আত্লাচনা চক্র, কলকাত্া 
ত্ত্পাধ্ীর ভটাচাযণ, ২০০৪, আধু্বনকত্া: পবণ লথত্ক পবণান্তর, পুস্তক ববপবর্, কলকাত্া 
ত্ত্পাধ্ীর ভটাচাযণ, ২০১১, প্রত্ীত্চযর সাবিত্যত্ত্ত্ব, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
নত্বনু্দ লসন (সম্পা.), ২০০৯, পাশ্চাত্য সাবিত্যত্ত্ত্ব ও সাবিত্যভাবনা, রত্নাবলী, কলকাত্া  
ফকরুল লচৌধু্রী, ২০১৪, প্রাচযত্ত্ত্ব ও উত্তর ঔপবনত্ববেক সমাজ, কথা প্রকাে, ঢাকা  
ববদ্উর রিমান (অনু.), ২০০৯, ধ্রুপদ্ী সাবিত্যত্ত্ত্ব, পযাবপরাস, ঢাকা 
ববমলকুমার মুত্খাপাধ্যায়, ২০০৩, সাবিত্য-ববত্বক, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
ববমলকুমার মুত্খাপাধ্যায়, ২০০৬, মাকণসীয় সাবিত্যত্ত্ত্ব, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
লবগম আখত্ার কামাল (সম্পা.), ২০১৪, ববে েত্ত্কর প্রত্ীচয সাবিত্য ও সমাত্লাচনা ত্ত্ত্ব, অবসর, ঢাকা  
মাসউদ্ ইমরান প্রমুখ (সম্পা.), ২০১০, বক্রবটকযাল ত্ত্ত্ববচন্তা, মাওলা ব্রাদ্াসণ, ঢাকা  
রাবেদ্ আসকারী, ২০০৩, উত্তরাধু্বনক সাবিত্য ও সমাত্লাচনা ত্ত্ত্ব, লেন্ডস বুক কর্ণার, ঢাকা   
বেবেরকুমার দ্াে (অনু.), ১৯৮৬, আবরস্টটল : কাবযত্ত্ত্ব, পযাবপরাস, কলকাত্া  
লেফালী বমত্র, ২০০৭, বনবত্কত্া ও নারীবাদ্ : দ্ােণবনক লপ্রবক্ষত্ত্র নানা মাত্রা, বনউ এজ পাববলোসণ, কলকাত্া  
সাধ্নকুমার ভটাচাযণ, ২০০২, এবরস্টটত্লর লপাত্য়বটক্স ও সাবিত্যত্ত্ত্ব, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
সুধ্ীর চক্রবত্ণী (সম্পা.), ২০১৪, বুবদ্ধজীবীর লনাটবই, নবযুগ, কলকাত্া  
সুধ্ীরকুমার নন্দী, ১৯৯৬, নন্দন ত্ত্ত্ব, পবশ্চমবে রাজয পুস্তক পষণৎ, কলকাত্া 
িীত্রন চত্টাপাধ্যায়, ২০১৬, সাবিত্যত্ত্ত্ব : প্রাচয ও পাশ্চাত্য, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
Abrams, M.H. 1999, A Glossary of Literary Terms, Heinle and Heinle, USA 
Barry, Peter. 2018, Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory, 
Viva Books, New Delhi  
Butler, Christopher. 2010, Modernism: A Very Short Introduction, OUP, New York 
Eagleton, Terry. 1996, Literary Theory: An Introduction, University of Minnesota, 
Minneapolis  
Ferber, Michael. 2010, Romanticism: A Very Short Introduction, OUP, New York    
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs 
Unit I  Four weeks 
Unit II  Six weeks 
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Unit III Four weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Western, Literary Theory, Poetics, Mimesis, Tragedy, Sublimity, Modernims, 
Romanticism, Classicism, Realism, Feminism, Marxism, Postcolonialism 
 

BENHCC602 

বাাংলার সাবিত্য-ভাবনা ও সমাত্লাচনা  
(Banglar Sahity-bhabna O Samalochana) 

Course Objectives: Criticism of Bengali can be found since 19th century. Starting from 
Bankim Chandra Chatterjee, many critics contributed towards this genre. In this paper, we 
have included some of the literary critiques, like, Bankimchandra, Rabindranath, 
Buddhadeb Basu, Ahomed Sharif and some more.  
Course Learning Outcomes: Students will get to know that there are differences between 
Theory and Criticism in literature. They will also know about the theories of Criticism. 
Some of the greatest Bengali Critical works can be studied in this paper. 

Maximum Marks 75 (5+1 Credit)  
Unit I                                                                                             30 
সাবিত্যত্ত্ত্ব: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লমাবিত্লাল মজুমদ্ার   
Unit II                                                                                             45 
সমাত্লাচনা সাবিত্য  

 ববিমচন্দ্র চত্টাপাধ্যায় — েকুন্তলা, বমরন্দা এবাং লদ্স্ বদ্ত্মানা 
 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — রামায়র্  
 প্রমথ লচৌধু্রী — ভারত্চন্দ্র  
 বুদ্ধত্দ্ব বসু — বাাংলা বেশু সাবিত্য  
 েিরীপ্রসাদ্ বসু — ববদ্যাপবত্ 
 আিমদ্ েরীফ — চযণাগীবত্ পাত্ঠর ভূবমকা  

 
Compulsory Reading:  
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৬৯, বাত্গশ্বরী বেল্প প্রবন্ধাবলী, রূপা অযান্ড লকাম্পানী, কলকাত্া   
আিমদ্ কবীর (সম্পা.), ২০১০, আিমদ্ েরীফ রচনাবলী, আগামী, ঢাকা  
জয়ন্ত বত্ন্দযাপাধ্যায় (সম্পা.), ২০০৫, ববিমচত্ন্দ্রর ববববধ্ প্রবন্ধ, বামা, কলকাত্া   
প্রমথ লচৌধু্রী, ২০০৮, প্রবন্ধ সাংগ্রি, ববশ্বভারত্ী গ্রন্থনববভাগ, কলকাত্া  
বুদ্ধত্দ্ব বসু, ২০০৯, সাবিত্যচচণা, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া   
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রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩১৪ বোব্দ, প্রাচীন সাবিত্য, ববশ্বভারত্ী, কলকাত্া  
েিরীপ্রসাদ্ বসু, ২০০৭, মধ্যযুত্গর কবব ও কাবয, লজনাত্রল, কবলকাত্া    
Additional Resources:    
অরুর্কুমার মুত্খাপাধ্যায়, ২০১২, বাাংলা সমাত্লাচনার ইবত্িাস, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া  
অরুর্কুমার মুত্খাপাধ্যায়, ১৩৬৮ বোব্দ, রবীন্দ্রববত্ান, এ. মুখাজণী, কবলকাত্া 
উজ্জ্বলকুমার মজুমদ্ার, ২০১৬, সাবিত্য ও সমাত্লাচনার রূপ-রীবত্, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
ববমলকুমার মুত্খাপাধ্যায়, ২০০৬, সাবিত্য-ববচার : ত্ত্ত্ব ও প্রত্য়াগ, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া  
ববমলকুমার মুত্খাপাধ্যায়, ২০০৯, সাবিত্য-ববত্বক, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া  
সত্ত্যন্দ্রনাথ রায়, ২০০৩, সাবিত্য সমাত্লাচনায় ববিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া    
সত্ত্যন্দ্রনাথ রায়, ২০০৭, সাবিত্যত্ত্ত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া  
সববত্া পাল, ১৯৯৪, বাাংলা সমাত্লাচনা সাবিত্ত্যর ইবত্িাস, আবদ্ পবণ, ফামণা লক এল এম, কবলকাত্া 
Hough, Graham. 1966, An Essay on Criticism, Norton, New York 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs 
Unit I  Six weeks 
Unit II  Eight weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Theory of Criticism, Bengali Criticism 
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Discipline Specific Elective 
BENHDSE01 

ললাকসাবিত্য 
(Loksahitya) 

Course Objectives: Bengali folk Literature is an important component of Bengali Literature. 
All those myths, fables, folk-tales, ballads, proverbs and riddles etc. were told and passed 
down verbally from generations to generations by the members of rural Bengal through 
ages. Folk literature has been collected in Bengal since 19th century and now it is being 
studied as a genre. In the following paper we would like our students to study this 
literature and know the richness of our culture.  
Course Learning Outcomes: Students will find it interesting to know and study this 
literature of Rural Bengal from where their roots had spread out wide. They will also 
know how some writings like folk-tales and fables, whose authors are not known, have 
preserved the cultural history of rural Bengal. 

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                                                              15    
লমৌবখক সাবিত্ত্যর সাধ্ারর্ পবরচয়, সাংজ্ঞা, স্বরূপ, লেবর্করর্ 
Unit II                                                                                             20 
ললাককথা: সাংজ্ঞা ও উদ্ািরর্, প্রকার — রূপকথা, পশুকথা, উপকথা, ব্রত্কথা   
দ্বক্ষর্ারঞ্জন বমত্রমজুমদ্ার — লালকমল ও নীলকমল(রূপকথা), বেয়ালপবণ্ডত্(পশুকথা), পুবর্যপুকুর ব্রত্, বেবরাবত্র 
ব্রত্, লকাজাগরী(ব্রত্কথা)   
Unit III                                                                                            20 
ললাকগান ও ললাকনৃত্য: সাংজ্ঞা ও উদ্ািরর্, বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাবটয়ালী, ভাদু্, িুমুর, টুসু 
Unit IV                                                                                             20 
ছড়া, ধ্াধঁ্া প্রবাদ্: সাংজ্ঞা, উদ্ািরর্, বববেষ্ট্য, লেবর্ববভাগ, সমাজ মনস্তত্ত্ব   
ললাকপুরার্- সাংজ্ঞা ও ববষয়বস্তু 
  
Compulsory Reading: 
আশুত্ত্াষ ভটাচাযণ, ১৯৬২, বাাংলার ললাক–সাবিত্য, কযালকাটা বুক িাউস, কবলকাত্া  
প্রবীর লর্াষ (সম্পা.), ২০০৯, দ্বক্ষর্ারঞ্জন রচনাসমগ্র : ঠাকুমার িুবল, বমত্র ও লর্াষ প্রকােন, কলকাত্া 
Additional Resources: 
অবচন্তয ববশ্বাস, ২০০৬, ললাকসাংসৃ্কবত্ববদ্যা, অঞ্জবল, কলকাত্া 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪১২ বোব্দ, বাাংলার ব্রত্, ববশ্বভারত্ী, কলকাত্া 
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অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০১২, বাাংলার ব্রত্ ও অনযানয ব্রত্কথা, দ্ীপায়ন, কলকাত্া  
অবমত্ ভটাচাযণ (সম্পা.), ২০১৬, লমত্য়ত্দ্র ব্রত্কথা, আশুত্ত্াষ মুত্খাপাধ্যায়, পারুল, কলকাত্া  
আসরাফ বসবেকী, ১৯৯৪, ললাকসাবিত্য, প্রথম খণ্ড, গবত্ধ্ারা, ঢাকা 
আসরাফ বসবেকী, ১৯৯৫, ললাকসাবিত্য, বিত্ীয় খণ্ড, গবত্ধ্ারা, ঢাকা  
উত্পন্দ্রনাথ ভটাচাযণ, ২০১৫, বাাংলার বাউল ও বাউলগান, ওবরত্য়ন্ট বুক লকাম্পাবন, কলকাত্া 
ওয়াবকল আিমদ্, ১৯৯৭, বাাংলা ললাকসাংগীত্ : ভাবটয়ালী গান, বাাংলাত্দ্ে বেল্পকলা একাত্ডমী, ঢাকা 
ওয়াবকল আিমদ্, ২০০০, বাউল গান, বাাংলাত্দ্ে বেল্পকলা একাত্ডমী, ঢাকা  
ওয়াবকল আিত্মদ্, ২০১৪, ললাককলা ত্ত্ত্ব ও মত্বাদ্, বইপত্র, ঢাকা  
তু্ষার চত্টাপাধ্যায়, ২০০১, ললাকসাংসৃ্কবত্ পাত্ঠর ভূবমকা, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
বদ্বযত্জযাবত্ মজুমদ্ার (সম্পা.), ২০০৫, টুসু : ইবত্িাত্স ও সাংগীত্ত্, একুে েত্ক, কলকাত্া 
বনমণত্লনু্দ লভৌবমক (সাংক.), ২০০৯, বাঙলা ধ্াঁধ্ার ভূবমকা, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া  
বরুর্কুমার চক্রবত্ণী (সম্পা.), ২০০৫, বেীয় ললাকসাংসৃ্কবত্ লকাষ, অপর্ণা বুক বডবিববউটাসণ, কলকাত্া  
বরুর্কুমার চক্রবত্ণী, ২০০৮, বাাংলা ললাকসাবিত্য চচণার ইবত্িাস, পুস্তক ববপবর্, কলকাত্া 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪১৯ বোব্দ, ললাকসাবিত্য, ববশ্বভারত্ী গ্রন্থনববভাগ, কলকাত্া 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I  Two weeks 
Unit II  Four weeks 
Unit III Four weeks 
Unit IV Four weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Folklore, Oral Literature, Folk Generes, Bengali Folklore 
 

BENHDSE02 

নারীসাবিত্য 
(Narisahitya) 

Course Objectives: Literature written by women in Bengali (like other languages in and 
outside India) has not been treated as equal to the Literature written by their male-
counterparts since long but the feminist movements all over the world demanded the 
literature written by women to be studied with care, to discover issues very different 
from other texts. There is a new trend (particularly after 60s) to study these texts 
intensely and work upon the language used, discuss the issues in them like the fear of the 
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male gaze in them etc. Our main objective is to make the students study these kinds of 
Texts. 
Course Learning Outcomes: While reading these texts, students will find the arguments 
interesting, substantial and strong which will lead them to understand the issues of 
feminist writings and its importance. A bunch of grand literary texts by women will be a 
gift to kindle their rational thinking. 

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                                                             15 
নারী সাবিত্ত্যর পটভূবম: বপতৃ্ত্ন্ত্র, নারীমুবি আত্ন্দালন, নারীত্চত্নাবাদ্,বাাংলায় নারীত্চত্নার ইবত্িাস                                                                 
Unit II                                                                                            20 
উপনযাস: আোপূর্ণা লদ্বী  — প্রথম প্রবত্শ্রুবত্                                         
Unit III                                                                                           30 
গল্প 

 প্রবত্ভা বসু — প্রবত্ভূ 
 মিাত্শ্বত্া লদ্বী — লদ্রৌপদ্ী 

কববত্া  
 অপরাবজত্া লদ্বী — গৃবির্ী 
 কববত্া বসাংি — না 
 মবল্লকা লসনগুপ্ত — লছত্লত্ক বিবি পড়াত্ত্ বগত্য় 

Unit IV                                                                                            10 
গদ্য  

 বগরীন্দ্রত্মাবিনী দ্াসী — ববষম সমসযা 
 ত্সবলমা নাসবরন — আর ররখ োনো আঁধোখর আমোয় রে খে েোও  

 
Compulsory Reading: 
আোপূর্ণা লদ্বী ১৪১৪ বোব্দ, প্রথম প্রবত্শ্রুবত্, বমত্র ও লর্াষ পাববলোসণ, কলকাত্া 
ত্সবলমা নাসবরন, ২০০৭, নষ্ট্ লমত্য়র নষ্ট্ গদ্য, আনন্দ, কলকাত্া 
নবনীত্া লদ্বত্সন (সম্পা.), ১৯৮৪, অপরাবজত্া লদ্বীর লেষ্ঠ কববত্া, করুর্া প্রকােনী, কলকাত্া 
প্রবত্ভা বসু, ১৯৯৬, গল্পসমগ্র-১, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
মিাত্শ্বত্া লদ্বী, ২০০৪, লেষ্ঠ গল্প, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
সুত্পা ভটাচাযণ (সাংক. ও সম্পা.), ২০১১, বাঙালী লমত্য়র ভাবনামূলক গদ্য, সাবিত্য অকাত্দ্মী, নতু্ন বদ্বল্ল 
সুধ্াাংশুত্েখর লদ্ (প্রকােক), ২০০৯, কববত্া বসাংত্ির লেষ্ঠ কববত্া, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
সুধ্াাংশুত্েখর লদ্ (প্রকােক), ২০১২, মবল্লকা লসনগুত্প্তর লেষ্ঠ কববত্া, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
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Additional Readings: 
অনুসূয়া গুি (অনু), ২০০২, ভাবজণবনয়া উলফ- বনজস্ব এক র্র, পযাবপরাস, কলকাত্া 
অপু দ্াস, ২০০৬, নারীবাদ্ী পাঠ, বার্ীবেল্প, কলকাত্া 
ঊবমণ রিমান, ১৯৯৬, পাশ্চাত্ত্য নারী আত্ন্দালন, নয়া উত্দ্যাগ, কলকাত্া 
লগালাম মুরবেদ্, ২০০২, আধু্বনকত্ার অবভর্াত্ত্ বেরমর্ী, নয়া উত্দ্যাগ, কলকাত্া 
জির লসনমজুমদ্ার, ২০০১, উপনযাত্সর র্রবাবড়, পুস্তক ববপবর্, কলকাত্া 
ত্ত্পাধ্ীর ভটাচাযণ, ২০০৭, নারীত্চত্না : মনত্ন ও সাবিত্ত্য, পুস্তক ববপবর্, কলকাত্া 
ত্ত্পাধ্ীর ভটাচাযণ (সম্পা.), ২০০৭, আোপূর্ণা : নারী পবরসর, পুস্তক ববপবর্, কলকাত্া 
ভারত্ী রায় (সম্পা.), ২০০২, নারী ও পবরবার : বামাত্বাবধ্নী পবত্রকা : ১২৭০-১৩২৯ বোব্দ, আনন্দ পাববলোসণ, 
কলকাত্া 
মবল্লকা লসনগুপ্ত, ২০১৪, স্ত্রীবলে বনমণার্, আনন্দ পাববলোসণ, কলকাত্া 
রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবত্ণী, ২০০৮, প্রসে : মানবীববদ্যা, ঊবণী প্রকােন, কলকাত্া 
সিুদ্ধ চক্রবত্ণী, ১৯৯৮, অন্দত্র- অন্তত্র : উবনে েত্ত্ক বাঙাবল ভদ্রমবিলা, স্ত্রী, কলকাত্া 
সুদ্বক্ষর্া লর্াষ, ২০০৮, লমত্য়ত্দ্র উপনযাত্স লমত্য়ত্দ্র কথা, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
হমায়ুন আজাদ্ (অনু.), ২০০২, বসত্মান দ্য লবাত্ভায়ার বিত্ীয় বলে, আগামী প্রকােনী, ঢাকা 
হমায়ুন আজাদ্, ২০০৫, নারী, আগামী প্রকােনী, ঢাকা 
Ray, Bharati. (ed.), 1997, From the Seams of History: Essays on Indian Women, Oxford 
India Press, Delhi 
Teaching Learning Process: Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-5 
Hrs  
Unit I  Two weeks 
Unit II  Five weeks 
Unit III Five weeks 
Unit IV Two weeks 
Assessment Methods: Assignments, Class Tests and Presentations 
Keywords: Women’s Movements, Women’s Writings, Feminism, Bengal Rennaissance  

 
BENHDSE03 

জনসাবিত্য — ১ 
(Janasahitya — 1) 

Course Objectives: This course will introduce the definition of Popular Literature, salient 
features of the genres of Popular Literature. This course will also introduce the students 
to some masterpieces of Bengali Children’s Literature.   



B.A. (Hons.) Bengali Syllabus 

45 
 

Course Learning Outcomes: Students will be guided to read and discuss the concept of 
Popular literature and its’ geners. They would also understand the features of children’s 
Literature and would be able to critically appreciate selected Bengali Children’s Literature.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                                                             20 
জনসাবিত্ত্যর সাংজ্ঞা, বববেষ্ট্য ও সাংরূপ পবরবচবত্  
Unit II                                                                                            30 
কথাসাবিত্য                                                                    

 উত্পন্দ্রবকত্োর রায়ত্চৌধু্রী — টুনটুবনর বই 
 অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ক্ষীত্রর পুতু্ল 
 েীত্ষণনু্দ মুত্খাপাধ্যায় — মত্নাজত্দ্র অদু্ভত্ বাবড়  
 লীলা মজুমদ্ার — অেরীরী, ভূতু্ত্ড় গল্প  

Unit III                                                                                           20 
ছড়া ও কববত্া                                                                       

 সুকুমার রায় — লগাঁফচুবর, আত্বাল ত্াত্বাল 
 লযাগীন্দ্রনাথ সরকার — কাত্জর লছত্ল 
 অন্নদ্ােির রায় — লখাকা ও খুকু, লত্ত্লর বেবে   

Unit IV                                                                                            15 
নাটক                                                                         
সুকুমার রায় — লক্ষত্র্র েবিত্েল  
 
Compulsory Reading: 
অত্োককুমার বমত্র (সম্পা.), ২০১৩, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বকত্োর রচনাসমগ্র, পুনশ্চ, কলকাত্া 
উত্পন্দ্রবকত্োর রায়ত্চৌধু্রী, ২০০০, উত্পন্দ্রবকত্োর রচনাবলী, সাবিত্যম্ , কবলকাত্া 
প্রবীর লর্াষ (সম্পা.), ২০০৯, দ্বক্ষর্ারঞ্জন রচনাসমগ্র, বমত্র ও লর্াষ প্রকােন, কলকাত্া 
েীত্ষণনু্দ মুত্খাপাধ্যায়, ২০১১, বকত্োর রচনা সমগ্র, আনন্দ পাববলোসণ, কলকাত্া 
সুকুমার রায়, ২০১০, সুকুমার রচনাসমগ্র, শুভম প্রকােনী, কলকাত্া 
লযাগীন্দ্রনাথ সরকার, ১৯৯৮, লছাটত্দ্র অমবনবাস, এবেয়া পাববলবোং লকাাং, কলকাত্া  
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I  Two weeks 
Unit II  Eight weeks 
Unit III Two weeks 
Unit IV Two weeks 
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Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Popular Literature, Genres of Popular Literature, Children’s Literature 
 

BENHDSE03 

জনসাবিত্য — ২ 
(Janasahitya — 2) 

Course Objectives: Following the first course on popular literature, this course will 
introduce students to selected texts of Bengali Detective Fiction, Science Fiction, 
Adventure Stories, and Ghost Stories.   
Course Learning Outcomes: This course will enable students to critically appreciate Bengali 
Detective Fiction, Science Fiction, Adventure Stories, and Ghost Stories.   

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                                                             20 
লগাত্য়ন্দা সাবিত্য  

 েরবদ্নু্দ বত্ন্দযাপাধ্যায় — বচবড়য়াখানা  
 সত্যবজৎ রায় — জয়বাবা লফলুনাথ  

Unit II                                                                                             20 
কল্পববজ্ঞান  

 জগদ্ীেচন্দ্র বসু — পলাত্ক তু্ফান 
 লপ্রত্মন্দ্র বমত্র — বপঁপত্ড় পুরার্ 
 সত্যবজৎ রায় — আশ্চজণন্তু  
 অদ্রীে বধ্ণন — লরানা  

Unit III                                                                                             15 
রিসয-লরামাঞ্চ  

 ববভূবত্ভূষর্ বত্ন্দযাপাধ্যায় — চাঁত্দ্র পািাড়  
Unit IV                                                                                            20 
ভূত্ত্র গল্প  

 মবনলাল গত্োপাধ্যায় — িরত্ত্নর লগালাম  
 ববভূবত্ভূষর্ বত্ন্দযাপাধ্যায় — গোধ্ত্রর ববপদ্  
 েরবদ্নু্দ বত্ন্দযাপাধ্যায় — বপনু্ট  
 সত্যবজৎ রায় — ভুত্ত্া 

 
Compulsory Reading:  
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অনীে লদ্ব (সম্পা.), ২০১৪, লসরা কল্পববজ্ঞান, আনন্দ, কলকাত্া  
ববভূবত্ভূষর্ বত্ন্দযাপাধ্যায়, ১৪১৬ বোব্দ, উপনযাস সমগ্র, বিত্ীয় খণ্ড, বমত্র ও লর্াষ পাববলোসণ, কলকাত্া  
েরবদ্নু্দ বত্ন্দযাপাধ্যায়, ২০১৩, লবযামত্কে সমগ্র, আনন্দ, কলকাত্া  
বেলত্েখর বমত্র (সম্পা.), ১৯৯৮, িরর আমবনবাস, এবেয়া পাববলত্কেন, কলকাত্া 
সুরবজৎ দ্ােগুপ্ত (সম্পা.), ২০১৩, কল্পববজ্ঞান সমগ্র, লপ্রত্মন্দ্র বমত্র, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া  
Additional Resource: 
লকৌবেক মজুমদ্ার ও লদ্বত্জযাবত্ গুি (সম্পা.), ২০১৭, বসদ্ধাথণ লর্াষ প্রবন্ধ সাংগ্রি, খণ্ড ১, বুকফামণ, কলকাত্া 
লকৌবেক মজুমদ্ার ও লদ্বত্জযাবত্ গুি (সম্পা.), ২০১৭, বসদ্ধাথণ লর্াষ প্রবন্ধ সাংগ্রি, খণ্ড ২, বুকফামণ। কলকাতা 
নত্বনু্দ লসন, ২০০০, বাাংলা বেশু সাবিত্য : রূপ ও ববত্েষর্, পুবথপত্র, কলকাত্া  
সুকুমার লসন, ২০১২, ক্রাইম কাবিবনর কালক্রাবন্ত, আনন্দ, কলকাত্া   
Kimberley, Reynolds. 2011, Children’s Literature: A Very Short Introduction, Oxford, New 
York 
Strinati, Dominic. 2004, An Introduction to Theories of Popular Culture, Routledge, London 
and New York  
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I  Four weeks 
Unit II  Four weeks 
Unit III Two weeks 
Unit IV Four weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Popular Literature, Detecttive Fiction, Adventure, Science Fiction, Ghost Stories 
 

BENHDSE05 

বাাংলাত্দ্ত্ের সাবিত্য 
(Bangladesher Sahitya) 

Course Objectives: The partition of Bengal in 1947 divided the Bengali intelligentsia, the 
Artists, the Poets, the Academicians who shared the same culture and language, but had 
to be in different sides of the border. People from every walk of life strove to get their 
Mother-language Bangla which resulted in East Pakistan emerging as Bangladesh in 1971. 
Bengali literature has been created and nurtured in Bangladesh with great esteem. In this 
paper we will get our students learn the short history of the country and read some of 
the glorious Literature. 
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Course Learning Outcomes: The students will get to know the history of Bangladesh which 
had been same as ours upto 1947 and then followed a different trajectory. The students 
will also be able to read and research upon some of their greatest literary works till date. 

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                                                              15 
পটভূবম: লদ্েভাগ, ভাষা আত্ন্দালন, মুবিযুদ্ধ, বাাংলাত্দ্ত্ের জন্ম 
Unit II                                                                                              20 
উপনযাস: লসবলনা লিাত্সন  — নীলময়ূত্রর লযৌবন 
লছাত্টাগল্প 

 লজাঁক — আবু ইসিাক 
 েকুন — িাসান আবজজুল িক  
 মুিূত্ণ নাবয়কা — মািমুদু্ল িক  
 দু্ধ্ভাত্ত্ উৎপাত্ — আখত্ারুজ্জামান ইবলয়াস  

Unit III                                                                                            20 
কববত্া  

 োমসুর রািমান — স্বাধ্ীনত্া তু্বম 
 আল মািমুদ্ — কববত্া এমন  
 বসয়দ্ োমসূল িক — পরাত্র্র গিীন বভত্র 
 দ্াউদ্ িায়দ্ার — ববশ্ব ভূত্গাল, মানবচত্র 
 নুরুন্নািার বেরীন — জয় লকাত্না ভত্য় নত্ নয় 

Unit IV                                                                                            20 
নাটক ও প্রবন্ধ   

 মুবনরত্চৌধু্রী — কবর  
 আিমদ্ েরীফ — বাঙালীর মনন বববেষ্ট্য  
 বদ্রুবেন উমর — বাাংলাত্দ্ত্ের ইবত্িাসচচণা 

 
Compulsory Reading: 
পারত্ভজ লিাত্সন (সম্পা.), ২০১৮, বাাংলাত্দ্ত্ের লছাটগল্প, নবযুগ প্রকােনী, ঢাকা 
মনজুত্র মওলা, ২০১৮, বাাংলাত্দ্ত্ের কববত্া : ১৯৪৭-২০১৭, মূধ্ণর্য, ঢাকা  
রবফকুল্লাি খান (সম্পা.), ২০০৫, বাাংলাত্দ্ত্ের বত্ন দ্েত্কর কববত্া : ১৯৭১-২০০০, একুত্ে পাববলত্কেন্স, ঢাকা  
সয়ীদ্ আবুবক্কর (সম্পা.), ২০০৯, আধু্বনক বাাংলা কববত্া, ইত্যাবদ্, ঢাকা 
লসবলনা লিাত্সন, ২০০৯, নীল ময়ূত্রর লযৌবন, স্বরবৃত্ত, ঢাকা 
আখত্ারুজ্জামান ইবলয়াস, ২০১৩, জাল স্বপ্ন ও স্বত্প্নর জাল, মাওলা ব্রাদ্াসণ, ঢাকা 
িাসান আবজজুল িক, ২০১৫, বনবণাবচত্ গল্প, ইত্যাবদ্ গ্রন্থ প্রকাে, ঢাকা 
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আল মািমুদ্, ২০১০, লেষ্ঠ কববত্া, আদ্েণ, ঢাকা 
োমসুর রািমান, ২০০৫, কববত্া সমগ্র ১, অননযা, ঢাকা   
রাত্মনু্দ মজুমদ্ার (সম্পা.), ২০১৮, বাাংলাত্দ্ত্ের বনবণাবচত্ নাটক, নবযুগ প্রকােনী, ঢাকা 
Additional Resources: 
ববভাগ কতৃ্ণক সাংকবলত্ পাঠ-সামগ্রী।  
আবু জাফর (অনু.), ২০১৬, লদ্েভাত্গর অজণন : বাাংলা ও ভারত্, মাওলা ব্রাদ্াসণ, ঢাকা 
আিমদ্ রবফক, ২০১৫, লদ্েববভাগ : বফত্র লদ্খা, অবনন্দযপ্রকাে, ঢাকা  
নীবলমা ইব্রাবিম, ২০১৮, আবম বীরােনা বলবছ, জাগৃবত্ প্রকােনী, ঢাকা 
বদ্রুবেন ওমর, ১৯৮৭, বেভে সাম্প্রদ্াবয়ক রাজনীবত্, বচরায়ত্, কলকাত্া  
বদ্রুেীন উমর, (২০১০), আমাত্দ্র ভাষার লড়াই, ঢাকা : জাত্ীয় সাবিত্য প্রকাে 
বদ্রুেীন উমর, ২০১৯, পূবণবাাংলার ভাষা আত্ন্দালন ও ত্ৎকালীন রাজনীবত্ ১, সুবর্ণ, ঢাকা   
মবত্উর রিমান, ২০১৫, খাপড়া ওয়াউ িত্যাকাণ্ড ১৯৫০, প্রথমা, ঢাকা  
মাত্লকা লবগম, ১৯৯০, একাত্তত্রর নারী, বদ্বয প্রকাে, ঢাকা 
মািবুবুর রিমান, ২০১৩, বাাংলাত্দ্ত্ের ইবত্িাস, লমবরট লফয়ার প্রকােন, ঢাকা 
বমজান রিমান, ২০১৪, ভাষা আত্ন্দালত্নর ইবত্কথা, ভাষা প্রকাে, ঢাকা 
মুিম্মদ্ জাফর ইকবাল, ২০০৭, মুবিযুত্দ্ধর ইবত্িাস, প্রত্ীবত্, ঢাকা 
লমািাম্মদ্ আবদু্ল জব্বার, ২০১৯, বাাংলাত্দ্ত্ের স্বাধ্ীনত্া লর্াষর্া ও প্রাসবেক ববত্কণ, সাবিত্য প্রকাে, ঢাকা 
লমািাম্মদ্ িাননান, ২০১৭, বাাংলাত্দ্ত্ের ছাত্র আত্ন্দালত্নর ইবত্িাস : এরোত্দ্র সময়কাল, আগামী প্রকােনী, ঢাকা  
েিীদু্ল িক খান, ২০১৬, ভাষা আত্ন্দালন মুবিযুদ্ধ ও লেখ মুবজব, বদ্ স্কাই পাববলোসণ, ঢাকা 
বসরাজুল ইসলাম (সম্পা.), বাাংলাত্দ্ত্ের ইবত্িাস : ১৭০৪-১৯৭১ : রাজননবত্ক ইবত্িাস, প্রথম খণ্ড, সময় প্রকােন, 
ঢাকা 
দ্ীবপ্ত বত্রপাঠী, ১৯৯৪, বাাংলাত্দ্ত্ের আধু্বনক কাবযপবরচয়, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
অচুযৎ লগাস্বামী, ২০১৮, বাাংলা উপনযাত্সর ধ্ারা, ভাষাপ্রকাে, ঢাকা  
আজিার ইসলাম, ১৯৯৬, বাাংলাত্দ্ত্ের লছাটগল্প : ববষয়ভাবনা স্বরূপ ও বেল্পমূলয, বাাংলা একাত্ডমী, ঢাকা 
আবু জাফর, ২০০৫, িাসান আবজজুল িত্কর গত্ল্পর সমাজ বাস্তবত্া, বাাংলা একাত্ডমী, ঢাকা  
চঞ্চলকুমার লবাস, ২০১৬, বাাংলাত্দ্ত্ের লছাটগল্প : জীবনজলবধ্র বেল্প, সুচয়নী পাববলোসণ, ঢাকা  
জাফর আিমদ্ রাত্েদ্, ২০১২, আখত্াররুজ্জামান ইবলয়াত্সর লছাটগল্প, ইত্যাবদ্ গ্রন্থ প্রকাে, ঢাকা 
মুিাম্মদ্ জাবিদ্ লিাত্সন, ২০০১, বাাংলাত্দ্ত্ের লছাটগল্প জীবন ও সমাজ, বাাংলা একাত্ডমী, ঢাকা 
বমজানুর রিমান খান, ২০১৮, বাাংলা লছাটগল্প : ভাষয ও রূপকল্প, অবনন্দয প্রকাে, ঢাকা 
গাউসুর রিমান, ২০১৩, আল মািমুত্দ্র কববত্ার ববষয়-আেয়, অযাডণন পাববলত্কেন, ঢাকা  
ফজলুল িক তু্বিন, ২০১৪, আল মািমুত্দ্র কববত্া : ববষয় ও বেল্পরূপ, মাওলা ব্রাদ্াসণ, ঢাকা  
লবগম আকত্ার কামাল, ২০১৪, োমসুর রিমাত্নর কববত্া অবভজ্ঞান ও সাংত্বদ্, কথাপ্রকাে, ঢাকা 
েিীদ্ ইকবাল, ২০১৫, বাাংলাত্দ্ত্ের কববত্ার ইবত্িাস : ১৯৪৭-২০০০, লরাত্দ্লা, ঢাকা 
হমায়ুন আজাদ্, ২০১৪, বনঃসে লেরপা : োমসুর রািমান, আগামী প্রকােনী, ঢাকা 
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অরুর্ লসন, ২০১৩, সাবিত্ত্যর বাাংলাত্দ্ে : উপনযাস কববত্া নাটক, প্রথমা প্রকােন, ঢাকা 
আবনসুজ্জামান, ২০০০, মুনীর লচৌধু্রী, অনযপ্রকাে, ঢাকা 
বজয়াউল িাসান, ২০১৫, মুনীর লচৌধু্রী নাটক, মনন প্রকাে, ঢাকা 
োন্তনু কায়সার, ২০১৪, বাাংলাত্দ্ত্ের নাটক ও নাটয িত্ন্দ্বর ইবত্িাস, কথাপ্রকাে, ঢাকা 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I  Two weeks 
Unit II  Four weeks 
Unit III Four weeks 
Unit IV Four weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Bangladesh, Partition, Language Movement, Liberation War, Bangladeshi 
Literature  
 

BENHDSE06 

তু্লনামূলক সাবিত্য 
(Tulanamulak Sahitya) 

Course Objectives: In this paper a comparative approach is taken towards reading of texts 
across languages and cultures in and outside India. In Bengali, works of Bankim Chandra 
and Rabindranath can be seen holding cross-lingual and cross-cultural approach in some 
of their critical essays on Literature. Later on, many critics made a comparative study of 
Bengali with other Indian literatures (written in other languages) or with other Texts 
which have been created in a similar context outside India. It is a very rich and popular 
discipline these days. 
Course Learning Outcomes: After completion of this paper, students would get a basic 
knowledge of what comparative Literature is about and how it can be studied. We hope to 
make the students of Bengali Literature interested towards this discipline so that they 
may think of further research in this field. 

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                                                              20 
তু্লনামূলক পদ্ধবত্র উদ্ভব ও ক্রমববকাত্ের ইবত্িাস, বববভন্ন র্রানার সাধ্ারর্ পবরচয় ও র্রানাসমূত্ির পদ্ধবত্গত্ 
পাথণকয  
Unit II                                                                                             20 
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ইবত্িাস সাংরচনা, সাংজ্ঞা ও সীমানা, ইবত্িাস সাংরচনার প্রধ্ান ধ্ারাগুবলর পবরচয়: 
 সুকুমার লসন — ইবত্িাত্সর দ্াঁড়া  
 অবমত্রসূদ্ন ভটাচাযণ — বাাংলা সাবিত্ত্য ইবত্িাস চচণা   

Unit III                                                                                            15 
বথমযাত্টালবজ                                                                     
সাধ্ারর্ পবরচয়, প্রধ্ান উপাদ্ান-বগণগুবলর পবরচয়, বথমযাত্টালবজ চচণার ইবত্িাস 

 সুবীর রায়ত্চৌধু্রী- চতু্রে ও ফাদ্ার সাবজণয়াস  
 নবনীত্া লদ্বত্সন- ঈশ্বত্রর প্রত্ীিন্দ্বী: েেী ও বরউ 

Unit IV                                                                                             20 
গ্রির্-প্রবত্গ্রির্, সাধ্ারর্ ধ্ারর্া 

 প্রদু্যম্ন ভটাচাযণ — বাাংলায় আবন্তত্গাত্ন  
 সুবীর রায় লচৌধু্রী — বাাংলাত্দ্ত্ে মবলত্য়রচচণা  
 স্বপন চক্রবত্ণী — বাঙাবলর ইাংত্রবজ সাবিত্যচচণা: সূচনাপত্বণর পুনববণচার    

 
Compulsory Reading:  
সুবীর রায় লচৌধু্রী, ১৯৯৯, সাদৃ্ত্েযর সন্ধাত্ন, পবশ্চমবে বাাংলা আকাত্দ্বম, কলকাত্া 
স্বপন চক্রবত্ণী, ২০০৬, বাঙাবলর ইাংত্রবজ সাবিত্যচচণা, অনুষু্ট্প, কলকাত্া  
প্রদু্যম্ন ভটাচাযণ, ২০১৬, টীকা-বটপ্পনী, নবযুগ প্রকােনী, ঢাকা  
Additional Resource: 
Bandopadhy, Sibaji. 2004, Literary Studies in Indian: Thematology, Department of 
Comparative Literature, Jadavpur University, Kolkata 
Chada, Ipshita. 2004, Literary Studies in Indian: Historiography, Department of 
Comparative Literature, Jadavpur University, Kolkata 
Chakraborty, Subha Dasgupta. 2004, Literary Studies in Indian: Genology, Department of 
Comparative Literature, Jadavpur University, Kolkata 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I  Four weeks 
Unit II  Four weeks 
Unit III Two weeks 
Unit IV Four weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Comparative Literature, Historiography, Thematology, Reception Studies 

BENHDSE07 



B.A. (Hons.) Bengali Syllabus 

52 
 

ববশ্বসাবিত্য 
(Biswasahitya) 

Course Objectives: In an age of cross-discipline studies, no student of Literature can limit 
him/herself within the sphere of a literature written in a particular language. One 
literature must be studied in the broader canvas of world literature. Also, this has been a 
practice of the Bengali Litterateurs that from 19th century onwards, after the emergence 
of the Britishers, poets and writers have studied world Literature a lot (sometimes 
through English and otherwise also) and were influenced by their works. A student of 
Bangla must read World Literature for a better understanding of his/her own literature. 
Course Learning Outcomes: The students shall be acquainted with some wonderful texts of 
World Literature and improve the understanding of their own Literature in this context. 

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                                                            15 
ববশ্বসাবিত্ত্যর ত্াবত্ত্বক পটভূবম , বাাংলায় ববশ্বসাবিত্য চচণার ধ্ারা 

 ববশ্বসাবিত্য — রবীন্দ্রনাথ 
 কববগুরু লগযত্ট — কাজী আবদু্ল ওদু্দ্ 

Unit II                                                                                            15              
উপনযাস: লপ্রত্মন্দ্র বমত্র — অত্চনা  
নাটক: বেবেরকুমার দ্াে — আবন্তত্গাত্ন                                                    
 Unit III                                                                                           45 
গল্প: অবমত্াভ রায় — গাববরত্য়ল গাবসণয়া মাত্কণজ গল্পসমগ্র (বনবণাবচত্), বদ্লওয়ার িাসান — িারুবক মুরাকাবমর লেষ্ঠ গল্প 
(বনবণাবচত্) 
কববত্া: ফত্য়জ আিত্মদ্ — লেষ্ঠ চীনা কববত্া (বনবণাবচত্), বসয়দ্ লমািাম্মদ্ োত্িদ্ — আবেকার কববত্া (বনবণাবচত্) 

  
Compulsory Readings: 
অবভবজৎ লসন, ২০১২, এক ডজন মুরাকাবম, যাদ্পুর ববশ্বববদ্যালয়, কলকাত্া 
অবমত্াভ রায় (অনু.), ২০১০, গযাববরত্য়ল গাবসণয়া মাত্কণজ গল্পসমগ্র, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
লপ্রত্মন্দ্র বমত্র (অনু.), ১৯৬৪, অত্চনা আলবযার কামুয, রূপা, কলকাত্া 
ফত্য়জ আিত্মদ্ (অনু.), ২০০৮, লেষ্ঠ চীনা কববত্া, আগামী প্রকােনী, ঢাকা  
বেবেরকুমার দ্াে (অনু.), ১৯৯১, সাবিত্য সাংসদ্ গ্রন্থমালা-৩, আবন্তত্গাত্ন:লসাত্ফাত্ক্লস, প্রমা প্রকােনী, কলকাত্া 
বসয়দ্ লমািাম্মদ্ োত্িদ্ (অনু.), ২০১২, আবেকার কববত্া, কথাপ্রকাে, ঢাকা 
Additional Resources: 
লদ্বব্রত্ চত্টাপাধ্যায় (সম্পা.), ২০১৩, পবরকথা, পঞ্চদ্ে বষণ, বিত্ীয় সাংখযা, সাউথ গবড়য়া, দ্বক্ষর্ ২৪ পরগর্া।   
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (১২৯৯) সাবিত্য (বনবণাবচত্ অাংে),  
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                (১২৮৮-১৩০১) আধু্বনক সাবিত্য (বনবণাবচত্ অাংে) 
রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মেত্বাবষণক সাংস্করর্,(১৯৬১)পবশ্চমবে সরকার 
Alok Yadav (2009), Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) on Weitliteratur, George 
Mason University, Documents available at : http://mason.gmu.edu/~ayadav/ 
(Goethe’s Letters to his friend Adolph Friedrich Carl Streckfuss 
Conversation with Eckermann in 1827….) 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I  Three weeks 
Unit II  Four weeks 
Unit III Seven weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: World Literature, Euoropean Literature, Latin American Literature, African 
Literature, Asian Literature 

 
BENHDSE08 

দ্বলত্সাবিত্য 
(Dalitsahitya) 

Course Objectives:  To introduce students to the Dalit movements in India and Bengal, 
Dalit poetics, and Bengali Dalit literary works through selected readings.  
Course Learning Outcomes: This course will enable students to critically understand Dalit 
social movements and Bengali Dalit literary works.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                                                            20 
পটভূবম, বর্ণবযবস্থা, বর্ণবাদ্ববত্রাধ্ী আত্ন্দালন, বর্ণবযবস্থাববত্রাধ্ী আত্ন্দালন, দ্বলত্ আত্ন্দালন, দ্বলত্সাবিত্য ও 
দ্বলত্সাবিত্যত্ত্ত্ব 
Unit II                                                                                            30 

 লববব িালদ্ার — আত্লা আঁধ্ারী 
 মত্নারঞ্জন বযাপারী — ইবত্বৃত্ত্ত চণ্ডাল জীবন 

Unit III                                                                                           25 
 নীবত্ে ববশ্বাস — চুবন লকাটাল  
 অবনল সরকার — িীরা বসাং িবরজন 
 িবরেির জলদ্াস — র্ত্টাৎকচ — বিবড়িা সাংলাপ 

http://mason.gmu.edu/~ayadav/
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 মত্নাির লমৌবল ববশ্বাস — লত্ামাত্ক স্মরত্র্ লরত্খ  
 
Compulsory Reading:  
মত্নারঞ্জন বযাপারী, ২০১৬, ইবত্বৃত্ত্ত চণ্ডাল জীবন, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
মত্নাির লমৌবল ববশ্বাস (সম্পা.), েত্বত্ষণর বাাংলা দ্বলত্ সাবিত্য, চতু্থণ দু্বনয়া, কলকাত্া 
মত্নাির লমৌবল ববশ্বাস, ২০১৩, ববক্ষত্ কাত্লর বাঁবে, চতু্থণ দু্বনয়া, কলকাত্া 
অবনল সরকার, ২০০৮, িীরা বসাং িবরজন, লেষ্ঠ কববত্া, বুক ওয়ার্ল্ণ, আগরত্লা   
Additional Resources: 
লদ্ত্বে রায় (সাংক ও সম্পা), ২০০৪, দ্বলত্, সাবিত্য অকাত্দ্বম, বদ্বল্ল  
লেখর বত্ন্দযাপাধ্ায় ও অবভবজৎ দ্ােগুপ্ত (সম্পা), ১৯৯৮, জাবত্, বর্ণ ও বাঙাবল সমাজ, নয়া উত্দ্যাগ, কলকাত্া  
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I  Four weeks  
Unit II  Six weeks 
Unit III Four weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Dalit Literature, Dalit Movement, Dalit Poetics 
 

BENHDSE09 

ববিবণত্ে বাাংলা সাবিত্য 
(Bahirbange Bangla Sahitya) 

Course Objectives:  To introduce students to Bengali culture and literature, that flourished 
outside the traditional geo-cultural terrain of Bengal through detailed introduction to the 
socio-cultural context and close reading of selected literary texts.  
Course Learning Outcomes: This course will enable the students to critically understand 
the socio-cultural context of Bengali culture and literature that flourished outside the 
traditional geo-cultural terrain of Bengal, both in India and aborad.   

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                                     20 
পটভূবম: বে ও ববিবণে, ববিবণত্ে বাঙাবল অবভবাসত্নর অথণননবত্ক ও রাজননবত্ক ইবত্িাস, ববিবণত্ে বেভাষী 
জনসাংখযার ববনযাস, ববিবণত্ে বাঙাবল সাংসৃ্কবত্চচণা: সাাংসৃ্কবত্ক সাংগঠন, নাটয আত্ন্দালন, পত্র-পবত্রকা  
Unit II                                                                            30 
বনবণাবচত্ কথাসাবিত্য   
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Unit III                                                                             25 
বনবণাবচত্ কববত্া ও নাটক   
 
Compulsory Readings: 
ববভাগ কতৃ্ণক প্রকাবেত্বয সাংকলন  
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I  Three weeks 
Unit II  Six weeks 
Unit III Five weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Diasporic, Migration, Language Movement, Partition, Poetry, Short Story, 
Diaspora  
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Skill Enhancement Courses 
 

BENSEC01 

ববজ্ঞাপন ও ববজ্ঞাপন রচনা 
(Bigyapan O Bigyapan Rachana) 

Course Objectives:  To introduce the basic features and types of Communication and Mass 
Communication, Advertisement as communication, types of advertisement, advertisement 
in India, Society and Advertisement, creation of advertisement.    
Course Learning Outcomes: This course will enable students to understand the basic 
features of advertisement, types of advertisement, advertisement and society and the 
ability to create advertisement.  

Maximum Marks 75 (4 Credit) 
Unit I                                                                                             15  
জ্ঞাপন ও গর্জ্ঞাপন: সাংজ্ঞা, সাংবক্ষপ্ত ইবত্িাস, উত্েেয ও সমাত্জ ত্ার প্রবত্ফলন 
Unit II                                                                                             30 
ববজ্ঞাপন: সাংজ্ঞা, সাংবক্ষপ্ত ইবত্িাস, ভারত্বত্ষণ ববজ্ঞাপন, প্রকারত্ভদ্, মাধ্যম (মুদ্রর্ ও ববদু্যবত্ন) 
Unit III                                                                                            10 
ববজ্ঞাপন ও সমাজ: জীবননেলী ও মূলযত্বাধ্, ববজ্ঞাপত্নর সামাবজক প্রভাব, ববজ্ঞাপন ও অথণনীবত্, ববজ্ঞাপন ও 
আইবন নীবত্  
Unit IV                                                                                            20 
ববজ্ঞাপন রচনা  
 
Compulsory Readings: 
ববভাগ কতৃ্ণক প্রকাবেত্বয সাংকলন  
পাথণ চত্টাপাধ্যায়, ২০১৮, গর্জ্ঞাপন : ত্ত্ত্ত্ব ও প্রত্য়াত্গ, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
নন্দলাল ভটাচাযণ, ২০১৫, ববজ্ঞাপন ও ববপর্ন, অক্ষর ববনযাস, কলকাত্া 
অনুপম অবধ্কারী, ২০১২, সাাংবাবদ্কত্া বযবিাবরক প্রত্য়াগ, এন্টারপ্রাইজ, কলকাত্া 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I  Three weeks 
Unit II  Five weeks 
Unit III Two weeks 
Unit IV Four weeks 
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Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Communication and Mass Communication, Advertisement, Advertisement in 
India, Society and Advertisement. 
 

BENSEC02 

অনুবাদ্ত্ত্ত্ব – ১ 
(Anubadtatwa - 1) 

Course Objectives:  To introduce the basic features and types of Translation, 
Transcreation, Transliteration, and the relation between Translation and Comparative 
Literature.  
Course Learning Outcomes: This course will enable students to understand the basic 
features of translation and related theoretical aspects.  

Maximum Marks 75 (4 Credit) 
 

Unit I                                                                                             20 
অনুবাদ্: সাধ্ারর্ পবরচয়  
Unit II                                                                                             15 
অনুবাত্দ্র লেবর্: আক্ষবরক ও মুি, সাববণক ও সীবমত্  
Unit III                                                                                             20 
অনুবাত্দ্র জনয রচনার বনবণাচন ও ববত্েষর্  
Unit IV                                                                                             20 
অনুবাদ্ ও তু্লনামূলক সাবিত্য  
আন্ত:সাবিবত্যক সাংত্যাত্গর মাধ্যম বিত্সত্ব অনূবদ্ত্ রচনা, গ্রিীত্া সাংসৃ্কবত্ত্ত্ অনূবদ্ত্ রচনা।  
 
Compulsory Readings: 
ববভাগ কতৃ্ণক প্রকাবেত্বয সাংকলন  
Additional Resources:  
িায়াৎ মামুদ্, ২০০৭, লবঈমান ত্জণমা, চারুবলবপ, ঢাকা 
Chaudhuri, Sukanta. 1999, Translation and Understanding, Oxford University Press, New 
Delhi 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I   Three weeks 
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Unit II  Two weeks 
Unit III Three weeks 
Unit IV Three weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Translation, Theories of Translation, Comparative Literature, Intercultural 
Communication 
 

BENSEC03 

অনুবাদ্ত্ত্ত্ব-২ 
(Anubadtatwa-2)  

Course Objectives:  To introduce the basic features and the types of Transcreation, 
problems of translation, historical and generic changes, machine translation.  
Course Learning Outcomes: This course will enable students to understand the basic 
features and problems of translation and practical modes of dealing with these problems.  

Maximum Marks 75 (4 Credit) 
Unit I                                                                                              15 
রূপান্তরর্, অনুসৃবষ্ট্, বলপযন্তরর্ 
Unit II                                                                                             15 
সমরূপত্া, পাঠগত্, ভাষাত্াবত্ত্বক ও সাাংসৃ্কবত্ক  
Unit III                                                                                            15 
ভাষা-বববচত্রয ও ভাষা-দূ্রত্ব  
Unit IV                                                                                            15 
ঐবত্িাবসক ও রূপগত্ রূপান্তর  
Unit V                                                                                            15 
যন্ত্র-অনুবাদ্  
 
Compulsory Readings: 
ববভাগ কতৃ্ণক প্রকাবেত্বয সাংকলন  
Additional Resources:  
িায়াৎ মামুদ্, ২০০৭, লবঈমান ত্জণমা, চারুবলবপ, ঢাকা 
Chaudhuri, Sukanta. 1999, Translation and Understanding, Oxford University Press, New 
Delhi 
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Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I  Two weeks 
Unit II  Three weeks 
Unit III Three weeks  
Unit IV Three Weeks 
Unit V  Three Weeks  
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.  
Keywords: Translation, Interpretation, Transcreation, Equivalance, Machine Translation. 
 

BENSEC04 

পুবথপাঠ ও সম্পাদ্না 
(Puthipath O Sampadana) 

Course Objectives: To introduce the students to the definition and aspects of manuscripts, 
evolution of script and Bengali script, basic principles of reading and editing manuscripts, 
basic principles of the preservation and cataloguing of manuscripts.  
Course Learning Outcomes: Students will know the definition and aspects of manuscripts, 
evolution of script and Bengali script, basic principles of reading and editing manuscripts, 
basic principles of the preservation and cataloguing of manuscripts. 

Maximum Marks 75 (4 Credit) 
 
Unit I                                                                                              20 
পুবথ পবরবচবত্: পুবথর সাংজ্ঞা, উপাদ্ান, পুবথ ললখার পদ্ধবত্, লত্ালাপাঠ, পুবিকা, বচত্রপুবথ 
Unit II                                                                                             15 
বলবপ: বলবপর উদ্ভব, ভারত্ীয় বলবপ, বাাংলা বলবপর বববত্ণন  
Unit III                                                                                            20 
পুবথপাঠ ও সম্পাদ্না পদ্ধবত্   
Unit IV                                                                                            20 
পুবথ সাংরক্ষর্ ও ত্াবলকা রচনা  
 
Additional Resources:  
অবচন্তয ববশ্বাস, ২০০৩, বাাংলা পুবথর কথা, রত্নাবলী, কলকাত্া 
অবনমা মুত্খাপাধ্যায়, ২০০১, পুবথপাঠ ও সম্পাদ্নারীবত্, পুনশ্চ, কলকাত্া  
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অবনল আচাযণ (সম্পাঃ), ২০১৫, অনুষু্ট্প, ববত্েষ বাাংলা পুবথ সাংখযা, অনুষু্ট্প, কলকাত্া  
কল্পনা লভৌবমক (িালদ্ার), ২০০৭, পানু্ডবলবপ পঠন সিাবয়কা, মাওলা ব্রাদ্াসণ, ঢাকা 
খন্দকার মুজ্জাবম্মল িক, ২০০০, পানু্ডবলবপ পাঠ ও পাঠ-সম্পাদ্না, অবসর, ঢাকা 
বত্রপুরা বসু, ২০০৩, বাাংলা পানু্ডবলবপ পাঠপবরক্রমা, পুস্তক ববপবর্, ঢাকা  
মুিম্মদ্ োিজািান বময়া, ১৯৯৪, বাাংলা পানু্ডবলবপ পাঠসমীক্ষা, বাাংলা একাত্ডমী, ঢাকা 
লমািাম্মদ্ আবদু্ল কাইউম, ২০০০, পানু্ডবলবপ পাঠ ও পাঠ-সমাত্লাচনা, গবত্ধ্ারা, ঢাকা 
যূবথকা বসু লভৌবমক, ১৯৯৯, বাাংলা পুবথর পুবিকা, সুবর্ণত্রখা, কলকাত্া 
সুবীর মন্ডল, ২০১০, বাাংলাবলবপর উদ্ভব ও ক্রমববকাে, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া  
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I  Three weeks 
Unit II  Two weeks 
Unit III Three weeks 
Unit IV Three weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Manuscriptology, Development of Script, Bengali Script, Editing, Catalouging.  
 

BENSEC05 

বাাংলা পুবথর ববত্েষ পাঠ 
(Bangla Puthir Bishesh Path) 

Course Objectives: To train the students in the history of script in Bengali manuscripts 
and practical ability of reading manuscripts.  
Course Learning Outcomes: Students will know the history of script in Bengali 
manuscripts and practical ability of reading manuscripts.  

Maximum Marks 75 (4 Credit) 
Unit I                                                                                              20 
বাাংলা পুবথত্ত্ বযবহৃত্ বলবপ পবরবচবত্  
Unit II                                                                                             30                    
বাাংলা বলবপর বববত্ণন  
Unit III                                                                                            15 
বাাংলা পুবথত্ত্ বযবহৃত্ ববত্েষ বচত্হ্নর বববত্ণন  
Unit IV                                                                                            20 
বযবিাবরক পুবথপাঠ  
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Additional Resources:  
Study materials prepared by the department. 
অবনমা মুত্খাপাধ্যায়, ২০০১, পুবথপাঠ ও সম্পাদ্নারীবত্, পুনশ্চ, কলকাত্া  
অবনল আচাযণ (সম্পাঃ), ২০১৫, অনুষু্ট্প, ববত্েষ বাাংলা পুবথ সাংখযা, অনুষু্ট্প, কলকাত্া  
কল্পনা লভৌবমক (িালদ্ার), ২০০৭, পানু্ডবলবপ পঠন সিাবয়কা, মাওলা ব্রাদ্াসণ, ঢাকা 
খন্দকার মুজ্জাবম্মল িক, ২০০০, পানু্ডবলবপ পাঠ ও পাঠ-সম্পাদ্না, অবসর, ঢাকা 
বত্রপুরা বসু, ২০০৩, বাাংলা পানু্ডবলবপ পাঠপবরক্রমা, পুস্তক ববপবর্, ঢাকা  
মুিম্মদ্ োিজািান বময়া, ১৯৯৪, বাাংলা পানু্ডবলবপ পাঠসমীক্ষা, বাাংলা একাত্ডমী, ঢাকা 
লমািাম্মদ্ আবদু্ল কাইউম, ২০০০, পানু্ডবলবপ পাঠ ও পাঠ-সমাত্লাচনা, গবত্ধ্ারা, ঢাকা 
সুবীর মন্ডল, ২০১০, বাাংলাবলবপর উদ্ভব ও ক্রমববকাে, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্াTeaching Learning 
Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-5 Hrs  
Unit I   Three weeks 
Unit II  Six weeks 
Unit III Two weeks 
Unit IV Three Weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Development of Bengali Script, Bengal Manuscripts, Manuscript Reading.  
 

BENSEC06 

চলবিত্র সমাত্লাচনা ও বচত্রনাটয রচনা 
(Chalacchitra Samalochana O Chitranatya Rachana) 

Course Objectives: To introduce students to the history of film, movements of film, history 
and movements of Indian film, techniques of film-making, writing screenplay and basic 
principles of film-criticism.  
Course Learning Outcomes: Students will have an understanding of the history of film and 
the techniques of film-making, which they would be able to use in film-criticism and 
screenplay writing.  

Maximum Marks 75 (4 Credit) 
Unit I                                                                                             20 
চলবিত্ত্রর ইবত্িাস ও আত্ন্দালন 
ক) ববশ্ব চলবিত্র: বস্থরবচত্র লথত্ক বসত্নমাত্টাগ্রাফ, আত্মবরকান চলবিত্র — বগ্রবফথ লথত্ক চযাপবলন, রাবেয়ান মন্তাজ, 
জামণান প্রকােবাদ্, ইত্ালীয় নবয-বাস্তববাদ্, ফরাবস বনউওত্য়ভ, ত্থযবচত্র 
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খ) ভারত্ীয় ও বাাংলা চলবিত্র: িীরালাল লসন — দ্াদ্া সাত্িব ফালত্ক, সৃবষ্ট্েীল সু্টবডও – বনউ বথত্য়টাসণ, ববমল 
রায়, ঋবত্বক র্টক, সত্যবজৎ রায়, মৃর্াল লসন। 
Unit II                                                                                            25 
চলবিত্ত্রর বববভন্ন লটকবনক ও প্রকােভবে 
ক) শুবটাংত্য়র সময়: বমজ-অঁ-লসন, বসত্নমাত্টাগ্রাবফ 
খ) শুবটাং পরবত্ণী: সম্পাদ্না, ধ্ববনর বযবিার  
Unit III                                                                                           30 
বচত্রনাটয রচনা ও চলবিত্র সমাত্লাচনা  
বচত্রনাটয রচনা: সাংজ্ঞা, উপাদ্ান ও রীবত্-নীবত্, সাবিত্য লথত্ক বচত্রনাটয  
চলবিত্র সমাত্লাচনা: চলবিত্র সমাত্লাচনার ত্ত্ত্ব ও পদ্ধবত্   
 
Compulsory Readings: 
ববভাগ কতৃ্ণক প্রকাবেত্বয সাংকলন  
Additional Resources: 
অজয় সরকার (সম্পা.), ১৯৯৯, চলবিত্র সমাত্লাচনা, বার্ীবেল্প, কলকাত্া    
অঞ্জন দ্াস মজুমদ্ার (সম্পা.), ২০১৮, প্রসে চলবিত্র এবাং, ১ম বষণ, ১ম সাংখযা, বসত্ন বগর্ল্, বাবল 
কালীে মুত্খাপাধ্যায়, ২০১২, বাাংলা চলবিত্র বেত্ল্পর ইবত্িাস, পত্র ভারত্ী, কলকাত্া 
গাস্তঁ লরাত্বজ, ১৯৯৫, বসত্নমার কথা, বার্ীবেল্প, কলকাত্া    
ধ্ীমান দ্ােগুপ্ত (সম্পা.), ১৯৯৭, চলবিত্র অবভধ্ান, বার্ীবেল্প প্রকােনী, কলকাত্া    
ধ্ীমান দ্ােগুপ্ত, ২০০৯, বসত্নমার অ আ ক খ, সুজন প্রকােনী, কলকাত্া 
বনমণালয আচাযণ ও বদ্ত্বযনু্দ পাবলত্ (সম্পা.), ১৯৯৮, েত্বত্ষণর চলবিত্র ২, আনন্দ পাববলোসণ, কলকাত্া  
ববধ্ান বরত্বরু, ২০১৪, চলবিত্র ববচার, কথাপ্রকাে, ঢাকা    
সত্যবজৎ রায়, ১৯৮২, ববষয় চলবিত্র, আনন্দ পাববলোসণ, কলকাত্া 
লসাত্মন লর্াষ, ২০০৮, চলবিত্ত্রর র্র ও বাবির, বার্ীবেল্প, কলকাত্া 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I  Three weeks 
Unit II         Six weeks  
Unit III Five weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: World Cinema, Indian Cinema, Bengali Cinema, Film Movements, Script Writing, 
Film Criticism. 
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BENSEC07 

গর্জ্ঞাপন ও সাাংবাবদ্কত্া 
(Ganagyapan O Sangbadikata) 

Course Objectives:  To introduce the basic features of Mass Communication, various forms 
of Mass Communications, basic features of News and Newspaper, definition of Journalism 
and Journalistic writings, aspects of editing, aspects and types of interviewing.  
Course Learning Outcomes: This course will enable students to understand the basic 
features of Mass Communication, News, News Paper, News Writing, Editing and 
Interviewing.  

Maximum Marks 75 (4 Credit) 
Unit I                                                                                             15 
জ্ঞাপন — একান্ত জ্ঞাপন — গর্জ্ঞাপন: সাংজ্ঞা, পাথণকয, প্রকারত্ভদ্, কাজ 
Unit II                                                                                            20 
সাংবাদ্: সাংজ্ঞা, উপাদ্ান, লেবর্ববভাগ, মাধ্যম(সাংবাদ্পত্র) 
Unit III                                                                                            40 
সাাংবাবদ্কত্া: সাংজ্ঞা, লেবর্ববভাগ, মাধ্যম 
ক) প্রবত্ত্বদ্ন রচনা  
খ) সম্পাদ্না (সাংবাদ্পত্র): সম্পাদ্ক, বাত্ণা সম্পাদ্ক, মুখয সম্পাদ্ক, সিকারী সম্পাদ্ক, সম্পাদ্নার নীবত্, 
বেত্রানাম  
গ) সাক্ষাৎকার: সাক্ষাৎকার গ্রির্ ও বলখন বেলী, সাক্ষাৎকাত্রর বববচত্রয 
 
Additional Resources: 
Study materials prepared by the department. 
অনুপম অবধ্কারী, ২০১২, সাাংবাবদ্কত্া বযবিাবরক প্রত্য়াগ, আলপনা এন্টারপ্রাইজ, কলকাত্া  
লকৌবেক ভটাচাযণ, ২০০৪, জানণাবলজত্মর সিজ পাঠ, পারুল প্রকােনী, কলকাত্া  
পাথণ চত্টাপাধ্যায়, ২০১৮, গর্জ্ঞাপন : ত্ত্ত্ত্ব ও প্রত্য়াত্গ , লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I  Two weeks 
Unit II  Three weeks 
Unit III Nine weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam. 
Keywords: Mass Communication, News, News Paper, News Writing, Editing, Interviewing.  
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BENSEC08 

সৃজনাত্মক রচনা-১ 
(Srijanatmak Rachana-১) 

Course Objectives:  To introduce the basic features and types of Creative Writings and 
modes and methods of Creative Writings.  
Course Learning Outcomes: This course will enable students to understand the basic 
features of Creative Writing and develop the ability in various genres of creative writings.  

Maximum Marks 75 (4 Credit) 
Unit I                                                                                               20 

● সৃজনাত্মক রচনা সাংজ্ঞা  
● বদ্নবন্দনত্ার ভাষা ও সৃজনাত্মক রচনার বববভন্ন রূপ : সাবিত্য, সাাংবাবদ্কত্া, জন বিৃত্া, জনবপ্রয় 

সাংসৃ্কবত্  
● ভাব লথত্ক বলখন  

Unit II                                                                                              35 
● বমবডয়ায় বলখন  
● বপ্রন্ট মাধ্যম : বফচার, বুক বরবভউ, ভ্রমর্, সমসামবয়ক বববভন্ন ববষত্য়র সাক্ষাৎকার 
● লরবডও ও লটবলবভেন : নাটক, বসবরয়াল, ত্থযবচত্র, কমাবেণয়াল  

Unit III                                                                                             30 
পাণু্ডবলবপ প্রস্তুবত্, সাংত্োধ্ন, সম্পাদ্না, প্রুফ সাংত্োধ্ন   
 
Compulsory Readings: 
ববভাগ কতৃ্ণক প্রকাবেত্বয সাংকলন  
Additional Resources: 
পাথণ চত্টাপাধ্যায়, ২০১৮, গর্জ্ঞাপন : ত্ত্ত্ত্ব ও প্রত্য়াত্গ, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
Chakraborty, Suman. 2008, Creative Writing: A Practical Approach, Roman Books, Howrah  
Dev, Anjana Neira. et al., 2008, Creative Writing: A Beginner’s Manual, Pearson, Delhi  
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I  Three weeks 
Unit II  Six weeks 
Unit III Five weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
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Keywords: Creative Writing, Media, Travalogue, Feature, Book Review, Radio, Television, 
Documentary, Drama, Commercial, Editing, Proof Reading. 
 

BENSEC09 

সৃজনাত্মক রচনা — ২ 
(Srijanatmak Rachana — ২) 

Course Objectives:  To introduce to various aspects of creative writing and practical 
writings.   
Course Learning Outcomes: This course will enable students to understand various aspects 
of creative writing and practical writings.   

Maximum Marks 75 (4 Credit) 
 
Unit I                                                                                              20 
কববত্া: অন্তযবমল, লয়, ছন্দ, বববভন্ন প্রকার কববত্া 
Unit II                                                                                              20 
নাটক: নাটকীয় বনাম বর্ণনামূলক, সাংলাপ, প্লট, চবরত্রায়ন, ভাষা-ববিভূণত্ অনযানয উপাদ্ান  
Unit III                                                                                             20 
আখযানধ্মণী: চবরত্র, প্লট, আখযান রীবত্, লছাট গল্প, উপনযাস  
Unit IV                                                                                             15 
অলাংকার ও বচত্রকল্প: েব্দালাংকার, অথণালাংকার (উপমা, রূপক, উৎত্প্রক্ষা, সমাত্সাবি, অবত্েত্য়াবি, ববত্রাধ্াভাস, 
বযাজস্তুবত্), বচত্রকল্প  
  
Compulsory Readings: 
ববভাগ কতৃ্ণক প্রকাবেত্বয সাংকলন  
উজ্জ্বলকুমার মজুমদ্ার, ১৯৮৫, সাবিত্ত্যর রূপ রীবত্, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
েযামাপদ্ চক্রবত্ণী, ২০১৫, অলিার-চবন্দ্রকা, কৃত্াজ্ঞবল, কলকাত্া   
Additional Resources: 
Dev, Anjana Neira. et al., 2008, Creative Writing: A Beginner’s Manual, Pearson, Delhi  
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I  Two weeks 
Unit II  Four weeks 
Unit III Four weeks 
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Unit IV Four weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Creative Writing, Creative Genres, Plot, Poetry, Drama, Fiction, Prosody, 
Rhetoric, Imagery 
 

BENSEC10 

মুদ্রর্ ও প্রকােনা 
(Mudran O Prakashana) 

Course Objectives: To introduce the history of printing in India, editing, preparation of 
books, proof-reading etc.  
Course Learning Outcomes: This course will enable students to understand the history of 
printing in India, editing, preparation of books, proof-reading etc.  

Maximum Marks 75 (4 Credit) 
Unit I                                                                                             15 
সূচনা ও বববত্ণন: মুদ্রর্যন্ত্র ও প্রকােনা , ভারত্বত্ষণ মুদ্রর্যন্ত্র, লফাত্টাটাইপ লসবটাং, কবম্পউটার মুদ্রত্র্র সুববধ্া 
Unit II                                                                                            20 
সম্পাদ্না ও সাংকলন, সাংস্করর্: সাংবক্ষপ্ত ধ্ারর্া   
Unit III                                                                                           30 
গ্রন্থ বনমণার্: বববভন্ন পদ্ধবত্, বই-এর লেবর্ববভাগ, প্রচ্ছদ্, লপপারবযাক, বই প্রকােনা ও ত্ার বববভন্ন পযণায়, বাাংলা    
বই-এর প্রকােনা ও ত্ার সমসযা 
Unit IV                                                                                           10 
প্রুফ সাংত্োধ্ন 
 
Additional Resources: 
ববভাগ কতৃ্ণক প্রকাবেত্বয সাংকলন    
অতু্ল সুর, ১৯৮৬, বাাংলা মুদ্রত্র্র দু্ত্ো বছর, বজজ্ঞাসা, কবলকাত্া  
পাথণ চত্টাপাধ্যায়, ২০১৮, গর্জ্ঞাপন : ত্ত্ত্ত্ব ও প্রত্য়াত্গ, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
সুভাষ ভটাচাযণ (সম্পা.), ২০১৩, বাাংলাত্লখক ও সম্পাদ্ত্কর অবভধ্ান, আনন্দ পাববলোসণ, কলকাত্া 
বসয়দ্ আবজজুল িক প্রমুখ (সম্পা.), ২০১৮, বেববদ্যা উৎসবনত্দ্ণেরীবত্, আন্তজণাবত্ক বেববদ্যা পবরষৎ, কলকাত্া  
স্বপন চক্রবত্ণী (সম্পা.), ২০০৭, মুদ্রত্র্র সাংসৃ্কবত্ ও বাাংলা বই, অবভাস, কলকাত্া 
নীত্রন্দ্রনাথ চক্রবত্ণী, ২০১৪, বাাংলা কী বলখত্বন লকন বলখত্বন , আনন্দ, কলকাত্া 
Teaching Learning Process: Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-5 
Hrs  
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Unit I  Three weeks 
Unit II  Four weeks 
Unit III Five weeks 
Unit IV Two weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Printing in India, Printing Technology, Editing, Compilation, Edition, Book 
Making, Proof Reading.  
 

BENSEC11 

ভাষা বেক্ষর্ পদ্ধবত্ — ১ 
(Bhasha Sikkhan Paddhati — 1) 

Course Objectives: To introduce the history of education in India, concepts of first, second 
and third language, aspects of mother language teaching, objectives of language teaching, 
methods and phases of Bengali language teaching.  
Course Learning Outcomes: This course will enable students to understand the education 
in India, concepts of first, second and third language, aspects of mother language 
teaching, objectives of language teaching, and methods and phases of Bengali language 
teaching. Students would be able to understand the basic concepts and use those in 
practical teaching.  

Maximum Marks 75 (4 Credit) 
Unit I                                                                                             25           
ভারত্ত্ ভাষা বেক্ষার ঐবত্িাবসক লপ্রক্ষাপট ও বত্ণমান অবস্থা; বেক্ষায় মাতৃ্ভাষার গুরুত্ব ও মাতৃ্ভাষা বেক্ষাদ্াত্নর 
উত্েেয; প্রথম, বিত্ীয় ও তৃ্ত্ীয় ভাষার ধ্ারর্া; ভাষা বেক্ষার উত্েেয ও লক্ষয 
Unit II                                                                                            25                               
বাাংলা ভাষা বেক্ষত্র্র বববভন্ন পদ্ধবত্ 
Unit III                                                                                           25   
বাাংলা ভাষা বেক্ষত্র্র বববভন্ন স্তর ও দ্ক্ষত্া ববকাে  
 
Additional Resources:  
Study materials prepared by the department   
অত্োক গুপ্ত, ১৯৯২, বাাংলা ভাষা ও সাবিত্য বেক্ষর্ পদ্ধবত্র রূপত্রখা, লসন্ট্রাল লাইত্ব্ররী, কবলকাত্া 
মঞু্জশ্রী লচৌধু্রী, ২০১৩, বাাংলা বেক্ষর্-পদ্ধবত্, চারুবলবপ, ঢাকা 
মনসুর মুসা, ২০১৬, প্রাত্য়াবগক ভাষাত্ত্ত্ত্বর রূপত্রখা, নবযুগ প্রকােনী, ঢাকা 
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সুববমল বমে, ২০১৮-১৯, প্রাথবমক বেক্ষক বেক্ষত্র্ বাাংলা বেক্ষর্ পদ্ধবত্, রীত্া পাববলত্কেন, কলকাত্া 
সুববমল বমে, ২০১৯-২০, ভাষা বেক্ষর্ পদ্ধবত্, রীত্া পাববলত্কেন, কলকাত্া 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I  Four weeks 
Unit II  Five weeks 
Unit III Five weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Edutaction in India, First, Second and Third language, Mother Language 
Teaching, Language Teaching, Bengali Language Teaching.  
 

BENSEC12 

ভাষা বেক্ষর্ পদ্ধবত্ — ২  
(Bhasha Sikkhan Paddhati — 2) 

Course Objectives:  To introduce the methods of language teaching, theories and methods 
of preparing teaching plan and teaching material.  
Course Learning Outcomes: This course will enable students to understand the methods of 
language teaching, theories and methods of preparing teaching plan and teaching 
material. Students would be able to understand the basic concepts and use those in 
practical teaching.  

Maximum Marks 75 (4 Credit) 
Unit I                                                                                         15 
ভাষা বেক্ষার লকৌেল 
Unit II                                                                                           60            
পাঠ-পবরকল্পনা ও পাঠটীকা প্রর্য়ন 
 
Additional Resources: 
Study materials prepared by the department. 
অত্োক গুপ্ত, ১৯৯২, বাাংলা ভাষা ও সাবিত্য বেক্ষর্ পদ্ধবত্র রূপত্রখা, লসন্ট্রাল লাইত্ব্ররী, কবলকাত্া 
মঞু্জশ্রী লচৌধু্রী, ২০১৩, বাাংলা বেক্ষর্-পদ্ধবত্, চারুবলবপ, ঢাকা 
মনসুর মুসা, ২০১৬, প্রাত্য়াবগক ভাষাত্ত্ত্ত্বর রূপত্রখা, নবযুগ প্রকােনী, ঢাকা 
সুববমল বমে, ২০১৮-১৯, প্রাথবমক বেক্ষক বেক্ষত্র্ বাাংলা বেক্ষর্ পদ্ধবত্, রীত্া পাববলত্কেন, কলকাত্া 
সুববমল বমে, ২০১৯-২০, ভাষা বেক্ষর্ পদ্ধবত্, রীত্া পাববলত্কেন, কলকাত্া   
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Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I  Three weeks 
Unit II  Eleven weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Methods of Language Teaching, Teaching Plan, Teaching Material.  
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Generic Elective 
 

BENGEC01 

গর্জ্ঞাপন ও সাাংবাবদ্কত্া 
(Ganagyapan O Sangbadikata) 

Course Objectives:  To introduce the basic features of Mass Communication, various forms 
of Mass Communications, basic features of News and Newspaper, definition of Journalism 
and Journalistic writings, aspects of editing, aspects and types of interviewing.  
Course Learning Outcomes: This course will enable the students to understand the basic 
features of Mass Communication, News, News Paper, News Writing, Editing and 
Interviewing.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit)  
Unit I                                                                                              15 
জ্ঞাপন — একান্ত জ্ঞাপন — গর্জ্ঞাপন: সাংজ্ঞা, পাথণকয, প্রকারত্ভদ্ 
Unit II                                                                                              20 
সাংবাদ্: সাংজ্ঞা, উপাদ্ান, লেবর্ববভাগ  ,মাধ্যম )সাংবাদ্পত্র(  
Unit III                                                                                              40 
সাাংবাবদ্কত্া: সাংজ্ঞা, লেবর্ববভাগ  ,মাধ্যম  
ক)  প্রবত্ত্বদ্ন রচনা 
খ)  সম্পাদ্না )সাংবাদ্পত্র( : সম্পাদ্ক, বাত্ণা সম্পাদ্ক, মুখয সম্পাদ্ক, সিকারী সম্পাদ্ক, সম্পাদ্নার নীবত্, 
বেত্রানাম  
গ)  সাক্ষাৎকার: সাক্ষাৎকার গ্রির্ ও বলখন বেলী, সাক্ষাৎকাত্রর বববচত্রয 
 
 
Additional Resources:  
অনুপম অবধ্কারী, ২০১২, সাাংবাবদ্কত্া বযবিাবরক প্রত্য়াগ, আলপনা এন্টারপ্রাইজ, কলকাত্া  
লকৌবেক ভটাচাযণ, ২০০৪, জানণাবলজত্মর সিজ পাঠ, পারুল প্রকােনী, কলকাত্া  
পাথণ চত্টাপাধ্যায়, ২০১৮, গর্জ্ঞাপন : ত্ত্ত্ত্ব ও প্রত্য়াত্গ , লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs 
Unit I  Two weeks 
Unit II  Three weeks 
Unit III Nine weeks 
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Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Mass Communication, News, News Paper, News Writing, Editing, Interviewing.  
 

BENGE02 

বযবিাবরক অনুবাদ্ 
(Byabaharik Anubad) 

Course Objectives:  To introduce the basic features and types of Translation, Trans-
creation, Transliteration, and practical translation.  
Course Learning Outcomes: This course will enable the students to understand the basic 
features of translation and develop the ability of practical translation. 

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit                                                                                               15 
অনুবাত্দ্র সাধ্ারর্ পবরচয়, আক্ষবরক ও মুি অনুবাদ্, সাববণক ও সীবমত্ অনুবাদ্ 
Unit II                                                                                             15  
রূপান্তরর্, অনুসৃবষ্ট্, বলপযন্তরর্  
Unit III                                                                                            10  
ভাষা-বববচত্রয ও ভাষা-দূ্রত্ব 
Unit IV                                                                                            10  
অনুবাত্দ্র জনয রচনার বনবণাচন ও ববত্েষর্ 
Unit V                                                                                              25  
অনুবাদ্: ইাংত্রবজ ও বিবন্দ লথত্ক বাাংলায় অনুবাদ্  
 
Compulsory Readings: 
ববভাগ কতৃ্ণক প্রকাবেত্বয সাংকলন  
Additional Resources:  
িায়াৎ মামুদ্, ২০০৭, লবঈমান ত্জণমা, চারুবলবপ, ঢাকা 
Chaudhuri, Sukanta. 1999, Translation and Understanding, Oxford University Press, New 
Delhi 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs 
Unit I  Two weeks 
Unit II  Two weeks 
Unit III Four weeks 
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Unit IV Three weeks 
Unite V Three weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Translation, Transcreation, Transliteration, Language Variety.  

 
BENGE03 

সৃজনাত্মক রচনা 
(Srijanatmak Rachana) 

Course Objectives: To introduce the basic features and types of Creative Writings and 
modes and methods of Creative Writings.  
Course Learning Outcomes: This course will enable the students to understand the basic 
features of Creative Writing and develop the ability in various genres of creative writings.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                                                               15 

 সৃজনাত্মক রচনা সাংজ্ঞা  
 বদ্নবন্দনত্ার ভাষা ও সৃজনাত্মক রচনার বববভন্ন রূপ : সাবিত্য, সাাংবাবদ্কত্া, বিৃত্া, জনবপ্রয় সাংসৃ্কবত্  
 ভাব লথত্ক বলখন  

Unit II                                                                                              30 
 বমবডয়ায় বলখন  
 বপ্রন্ট মাধ্যম : বফচার, বুক বরবভউ, ভ্রমর্, সমসামবয়ক বববভন্ন ববষত্য়র সাক্ষাৎকার 
 লরবডও ও লটবলবভেন : নাটক, বসবরয়াল, ত্থযবচত্র, কমাবেণয়াল  

Unit III                                                                                             30 
 সাবিত্ত্য বলখন  
 কববত্া : ছন্দ, অলাংকার ও বচত্রকল্প, বববভন্ন প্রকার কববত্া  
 নাটক : সাংলাপ, প্লট, চবরত্রায়র্  
 কথাসাবিত্য : উপনযাস ও লছাত্টাগল্প, চবরত্র, প্লট, আখযানরীবত্   

 
Compulsory Readings: 
ববভাগ কতৃ্ণক প্রকাবেত্বয সাংকলন  
Additional Resources:  
উজ্জ্বলকুমার মজুমদ্ার, ১৯৮৫, সাবিত্ত্যর রূপ রীবত্, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
েযামাপদ্ চক্রবত্ণী, ২০১৫, অলিার চবন্দ্রকা, কৃত্াজ্ঞবল, কলকাত্া 
Chakraborty, Suman. 2008, Creative Writing: A Practical Approach, Roman Books, Howrah   
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Dev, Anjana Neira. et al., 2008, Creative Writing: A Beginner’s Manual, Pearson, Delhi  
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs 
Unit I  Two weeks 
Unit II  Six weeks 
Unit III Six weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Creative Writing, Media, Travelogue, Feature, Book Review, Radio, Television, 
Documentary, Literary Genres, Rhetoric, Prosody, Imagery. 
 

BENGE04 

ববজ্ঞাপন ও ববজ্ঞাপন রচনা 
(Bigyapan O Bigyapan Rachana) 

Course Objectives:  To introduce the basic features and types of Communication and Mass 
Communication, Advertisement as communication, types of advertisement, advertisement 
in India, Society and Advertisement, creation of advertisement.  
Course Learning Outcomes: This course will enable the students to understand the basic 
features of advertisement, types of advertisement, advertisement and society and the 
ability to create advertisement.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                                                               15 
জ্ঞাপন ও গর্জ্ঞাপন: সাংজ্ঞা, সাংবক্ষপ্ত ইবত্িাস, উত্েেয ও সমাত্জ ত্ার প্রবত্ফলন 
Unit II                                                                                              30 
ববজ্ঞাপন: সাংজ্ঞা, সাংবক্ষপ্ত ইবত্িাস, ভারত্বত্ষণ ববজ্ঞাপন, প্রকারত্ভদ্, মাধ্যম )মুদ্রর্ ও ববদু্যবত্ন(  
Unit III                                                                                            10 
ববজ্ঞাপন ও সমাজ: জীবননেলী ও মূলযত্বাধ্ আক্রান্ত, লভাগবাত্দ্র পবরত্পাষক, সামাবজক প্রবত্বক্রয়া, বাবনবজযক 
ববজ্ঞাপত্নর সামাবজক প্রভাব, ববজ্ঞাপন ও অথণনীবত্, ববজ্ঞাপন ও আইবননীবত্  
Unit IV                                                                                            20    

                 
ববজ্ঞাপন রচনা  
 
Additional Resources: 
অনুপম অবধ্কারী, ২০১৪, সাাংবাবদ্কত্া বযবিাবরক প্রত্য়াগ, এন্টারপ্রাইজ, কলকাত্া  
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নন্দলাল ভটাচাযণ, ২০১৫, ববজ্ঞাপন ও ববপর্ন, অক্ষর ববনযাস, কলকাত্া 
পাথণ চত্টাপাধ্যায়, ২০১৮, গর্জ্ঞাপন : ত্ত্ত্ত্ব ও প্রত্য়াত্গ, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs 
Unit I  Three weeks 
Unit II  Five weeks 
Unit III Two weeks 
Unit IV Four weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Communication and Mass Communication, Advertisement, Advertisement in 
India, Society and Advertisement. 
 

BENGE05 

বাাংলাভাষা ও সাবিত্ত্যর সাংবক্ষপ্ত পবরচয় 
(Banglabhasha O Sahityer Sankhipta Parichay) 

Course Objectives:  To introduce the general history of Bengali language and literature, 
periodization of Bengali literature, important genres, institutions and litterateurs of 
Bengali literature.   
Course Learning Outcomes: This course will enable students to understand the general 
history of Bengali language and literature along with basic knowledge of important 
genres, institutions and litterateurs of Bengali literatures.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit II                                                                                            55 

বাাংলা সাবিত্ত্যর সাংবক্ষপ্ত পবরচয়: বাাংলাসাবিত্ত্যর যুগববভাগ ও যুগনববেষ্ট্য, বাংলাসাবিত্ত্যর বববেষ্ট্ সাবিত্যধ্ারা 

সাবিত্য পবরবচবত্ : চযণাপদ্, শ্রীকৃষ্ণকীত্ণন, অনুবাদ্ সাবিত্য (মালাধ্র বসু, কৃবত্তবাস ওিা, কােীরাম দ্াস), 
মেলকাবয (ববজয় গুপ্ত, মুকুন্দরাম, ভারত্চন্দ্র), চবরত্সাবিত্য (বৃন্দাবন দ্াস, কৃষ্ণদ্াস কববরাজ), ববষ্ণব পদ্াবলী 
(ববদ্যাপবত্, চণ্ডীদ্াস, জ্ঞানদ্াস, লগাববন্দদ্াস), োি পদ্াবলী (রামপ্রসাদ্ লসন, কমলাকান্ত চক্রবত্ণী), প্রর্য় কাবয 
(ত্দ্ৌলত্ কাজী, বসয়দ্ আলাওল), বাাংলা গত্দ্যর ববকাে (শ্রীরামপুর বমেন, লফাটণউইবলয়াম কত্লজ, রামত্মািন রায়, 
ববদ্যাসাগর, ববত্বকানন্দ, সামবয়ক পত্র), নক্ সা ও কথাসাবিত্য (কালীপ্রসন্ন বসাংি, ববিমচন্দ্র চত্টাপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী 
লদ্বী, রবীন্দ্রনাথ, েরৎচন্দ্র), নাটক ও প্রিসন (মধু্সূদ্ন দ্ত্ত, দ্ীনবনু্ধ বমত্র, বগবরে লর্াষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), কাবয 
ও কববত্া (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধু্সূদ্ন দ্ত্ত, নবীনচন্দ্র লসন, ববিারীলাল চক্রবত্ণী, বগরীন্দ্রত্মাবিনী দ্াসী, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, মানকুমারী বসু) 
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Compulsory Readings: 
অবসত্কুমার বত্ন্দযাপাধ্যায়, ২০০৪-২০০৫, বাাংলা সাবিত্ত্যর সমূ্পর্ণ ইবত্বৃত্ত, মডার্ণ বুক এত্জন্সী, কলকাত্া 
লক্ষত্র গুপ্ত, ২০০২, বাাংলা সাবিত্ত্যর সমগ্র ইবত্িাস, গ্রন্থবনলয়, কলকাত্া 
Additional Resources:  
আিমদ্ েরীফ, ২০১১, বাঙালী ও বাঙলা সাবিত্য, বিত্ীয় খণ্ড, নয়া উত্দ্যাগ, কলকাত্া 
আিমদ্ েরীফ, ২০১৪, বাঙালী ও বাঙলা সাবিত্য, প্রথম খণ্ড, নয়া উত্দ্যাগ, কলকাত্া 
লগাপাল িালদ্ার, ১৪০৪ বোব্দ, বাঙ লা সাবিত্ত্যর রূপ-লরখা, প্রথম খণ্ড, অরুর্া প্রকােনী, কলকাত্া 
লগাপাল িালদ্ার, ১৪১২ বোব্দ, বাঙ লা সাবিত্ত্যর রূপ-লরখা, বিত্ীয় খণ্ড, অরুর্া প্রকােনী, কলকাত্া 
লদ্ত্বে কুমার আচাযণয, ২০০৪, বাাংলা সাবিত্ত্যর ইবত্িাস, আবদ্ ও মধ্য যুগ, ইউনাইত্টড বুক এত্জবন্স, লকালকাত্া 
লদ্ত্বে কুমার আচাযণয, ২০০৭, বাাংলা সাবিত্ত্যর ইবত্িাস, আধু্বনক যুগ, ইউনাইত্টড বুক এত্জবন্স, লকালকাত্া 
সুখময় মুত্খাপাধ্যায়, ১৯৭৪, মধ্যুত্গর বাাংলা সাবিত্ত্যর ত্থয ও কালক্রম, বজ.  ভরিাজ এণ্ড লকাাং, কলকাত্া 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs 
Unit I  Four weeks 
Unit II  Ten weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam. 
Keywords: Historical Linguistics, Literary History, Old and Medieval, Modern, Nineteenth 
Century, Bengal Renaissance, Rabindranath Tagore 
 

BENGE06 

বাাংলা কথাসাবিত্য 
(Bangla Kathasahitya) 

Course Objectives:  To introduce the generic features of novel and short story, and 
important texts of Bengali novel and short story.   
Course Learning Outcomes: This course will enable students to understand the generic 
features of novel and short story and the artistic achievement of Bengali writers in these 
genres.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                                                               15 
উপনযাস ও লছাত্টাগত্ল্পর সাংজ্ঞা ও লেবর্ববভাগ 
Unit II                                                                                              30 
ববিমচন্দ্র চত্টাপাধ্যায় — কৃষ্ণকাত্ন্তর  উইল   
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — লচাত্খর বাবল  
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Unit III                                                                                            30 
প্রভাত্ কুমার মুত্খাপাধ্যায় — লদ্বী 
পরশুরাম — কবচসাংসদ্ 
জগদ্ীে গুপ্ত — পত্য়ামুখম 
ববভূবত্ভূষর্ বত্ন্দযাপাধ্যায় — বকন্নরদ্ল 
ত্ারােির বত্ন্দযাপাধ্যায় — লবত্দ্নী 
বনফুল — বনমগাছ 
লপ্রত্মন্দ্র বমত্র — পুন্নাম 
আোপূর্ণা লদ্বী — বছন্নমস্তা 
সুত্বাধ্ লর্াষ — ফবসল 
 
 
Compulsory Readings: 
অশ্রুকুমার বসকদ্ার ও কববত্া বসাংি (সাংক. ও সম্পা.), ২০১৩, বাাংলা গল্প সাংকলন, বিত্ীয় খণ্ড, সাবিত্য 
অকাত্দ্বম, নতু্ন বদ্বল্ল 
জগদ্ীে ভটাচাযণ (সম্পা.), ১৪২৪ বোব্দ, সুত্বাধ্ লর্াত্ষর লেষ্ঠ গল্প, প্রকাে ভবন, কলকাত্া  
জগদ্ীে ভটাচাযণ (সম্পা.), ১৪২৫ বোব্দ, প্রভাত্কুমার মুত্খাপাধ্যাত্য়র লেষ্ঠ গল্প, প্রকাে ভবন, কলকাত্া   
দ্ীপাংকর বসু (সম্পা.), ২০০৩, পরশুরাম গল্পসমগ্র, এম. বস. সরকার এন্ড সন্স, কলকাত্া 
ববিমচন্দ্র চত্টাপাধ্যায়, ২০০৬-২০০৭, কৃষ্ণকাত্ন্তর উইল, েোিত্েখর বাগচী (সম্পা.), মডার্ণ বুক এত্জন্সী, 
কলকাত্া 
বনফুল, ২০০৬, বনফুত্লর লেষ্ঠ গল্প, বার্ীবেল্প, কলকাত্া 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৯২ বোব্দ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, পবশ্চমবে সরকার, কলকাত্া  
সুবীর রায়ত্চৌধু্রী (সম্পা.), ২০১১, জগদ্ীে গুপ্তর গল্প, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া   
লসৌরীন ভটাচাযণ (সম্পা.), ২০১৫, লপ্রত্মন্দ্র বমত্ত্রর লেষ্ঠ গল্প, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া     
Additional Resources: 
অবরন্দম লগাস্বামী, ২০১৮, সুত্বাধ্ লর্াষ : কথা সাবিত্য, ত্বুও প্রয়াস, চাপড়া 
অরুর্কুমার মুত্খাপাধ্যায়, ২০০২, মধ্যাহ্ন লথত্ক সায়াত্হ্ন : ববাংে েত্াব্দীর বাাংলা উপনযাস, লদ্’জ পাববলবোং, 
কলকাত্া  
অরুর্কুমার মুত্খাপাধ্যায়, ২০০৪, কাত্লর পুত্তবলকা : বাাংলা লছাটগত্ল্পর একে’ দ্ে বছর : ১৮৯১-২০০০, লদ্’জ 
পাববলবোং কলকাত্া 
অরুর্কুমার মুত্খাপাধ্যায়, ২০১০, কাত্লর প্রবত্মা : বাাংলা উপনযাত্সর পঁচাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, লদ্’জ 
পাববলবোং, কলকাত্া 
অত্লাক রায় (সম্পা.), ২০০৪, বগবরজাপ্রসন্ন রায়ত্চৌধু্রীর ববিমচন্দ্র, পুস্তক ববপবর্, কলকাত্া 
অশ্রুকুমার বসকদ্ার, ১৯৮৮, আধু্বনকত্া ও বাাংলা উপনযাস, অরুর্া প্রকােনী, কলকাত্া 
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উজ্জ্বলকুমার মজুমদ্ার (সম্পা.), ২০০৮, গল্পচচণা, বেীয় সাবিত্য সাংসদ্, কলকাত্া 
জগদ্ীে ভটাচাযণ, ১৯৯৪, আমার কাত্লর কত্য়কজন কথাবেল্পী, ভারবব, কলকাত্া 
ত্রুর্ মুত্খাপাধ্যায় ও েীত্ল লচৌধু্রী (সম্পা.), ২০০০, লপ্রত্মন্দ্র বমত্র ও আধু্বনক বাাংলা সাবিত্য, সাবিত্যত্লাক, 
কলকাত্া 
লদ্বীপদ্ ভটাচাযণ, ১৯৬১, উপনযাত্সর কথা, সুপ্রকাে, কলকাত্া 
নারায়র্ গত্োপাধ্যায়, ১৪০৫ বোব্দ, সাবিত্ত্য লছাটগল্প, বমত্র ও লর্াষ পাববলোসণ, কলকাত্া  
প্রমথনাথ ববেী, ১৪০৮ বোব্দ, ববিম-সরর্ী, বমত্র ও লর্াষ পাববলোসণ, কলকাত্া 
লমাবিত্লাল মজুমদ্ার, ২০০৫, ববিমচত্ন্দ্রর উপনযাস ও ববিমবরর্, করুর্া প্রকােনী, কলকাত্া 
রথীন্দ্রনাথ রায়, ১৯৯৬, লছাটগত্ল্পর কথা, পুস্তক ববপবর্, কলকাত্া 
রবফকউল্লাি খান, ২০০২, কথাসাবিত্ত্যর বববচত্র ববষয় ও নন্দনত্ত্ত্ব, অননযা, ঢাকা 
বেবের চত্টাপাধ্যায়, ১৯৬২, উপনযাস-পাত্ঠর ভূবমকা, বুকলযান্ড, কলকাত্া  
বেবেরকুমার দ্াে, ২০০৭, বাাংলা লছাটগল্প : ১৮৭৩ -১৯২৩, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
শ্রীকুমার বত্ন্দযাপাধ্যায়, ২০১০-২০১১, বেসাবিত্ত্য উপনযাত্সর ধ্ারা, মডার্ণ বুক এত্জন্সী, কলকাত্া 
সত্ত্যন্দ্রনাথ রায়, ২০০০, বাাংলা উপনযাস ও ত্ার আধু্বনকত্া, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া   
সত্রাজ বত্ন্দযাপাধ্যায়, ২০১২, বাাংলা উপনযাত্সর কালান্তর, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া  
সুত্বাধ্চন্দ্র লসনগুপ্ত, ১৯৭৫, ববিমচন্দ্র,  এ মুখাজণী, কলকাত্া 
 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs 
Unit I  Two weeks 
Unit II  Six weeks 
Unit III Six weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Genres of Fiction, Bengali Novel, Bengali Short Stories.  

 
BENGE07 

বাাংলা কববত্া 
(Bangla Kabita) 

Course Objectives:  To introduce the tradition of Bengali poetry from the earliest to the 
twentieth century through reading of selected texts.   
Course Learning Outcomes: This course will enable students to critically understand the 
development of Bengali poetry and the achievements of individual writers.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
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Unit I                                                                                             30 
ভুসুকুপা — কাত্িত্র বর্বর্ লমবল অচ্ছহ কীস, কাহ্নপা — নগর বাবিত্রঁ লডাবি লত্াত্িাবর কুবড়আ, বড়ু চণ্ডীদ্াস — লক 
না বাঁবে বাত্য় বড়াই, ববদ্যাপবত্ — এ সবখ িামাবর দু্ত্খর নাবি ওর, চন্ডীদ্াস — সই, লকবা শুনাইল েযাম -নাম , 
লগাববন্দদ্াস — মাধ্ব বক কিব বদ্ব -ববপাক , জ্ঞানদ্াস —  সুত্খর লাবগয়া এ র্র বাঁবধ্নু, োহ্  মুিম্মদ্ সগীর — 
ইউসুত্ফর বনযণাত্ন, ভারত্চন্দ্র — অন্নপূর্ণা উত্তবরলা গাবেনীর ত্ীত্র 
Unit II                                                                                            15                          
মাইত্কল মধু্সূদ্ন দ্ত্ত — বেভূবমর প্রবত্, বগরীন্দ্রত্মাবিনী দ্াসী — গািণস্থয বচত্র, মানকুমারী বসু — সাধ্ 
Unit III                                                                                           30 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — প্রথম বদ্ত্নর সূযণ, যত্ীন্দ্রনাথ লসনগুপ্ত — দু্ঃখবাদ্ী, লমাবিত্লাল মজুমদ্ার — পান্থ, নজরুল 
ইসলাম — সামযবাদ্ী )মানুষ( , জসীমউেীন — নকেীকাঁথার মাঠ, জীবনানন্দ দ্াে — আট বছর আত্গর একবদ্ন, 
সুধ্ীন্দ্রনাথ দ্ত্ত — উটপাবখ, ববষু্ণ লদ্ — লর্াড়সওয়ার, বসয়দ্ োমসুল িক — পরাত্র্র গিীন বভত্র )অাংে( , োমসুর 
রািমান — দু্বখনী বর্ণমালা 
 
Compulsory Readings:  

আিমদ্ েরীফ (সম্পাঃ), ২০০২, মধ্যযুত্গর কাবয-সাংগ্রি, সময় প্রকােন, ঢাকা  

খত্গন্দ্রনাথ বমত্র, সুকুমার লসন, ববশ্বপবত্ লচৌধু্রী ও েযামাপদ্ চক্রবত্ণী (সম্পাঃ), ১৯৯০, ববষ্ণব পদ্াবলী (চয়ন), 
কবলকাত্া ববশ্বববদ্যালয়, কবলকাত্া 

জসীমউেীন, ২০১৫, জসীমউেীত্নর লেষ্ঠ কববত্া, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 

বনমণত্লনু্দ মুত্খাপাধ্যায় (সম্পাঃ), ২০০২, ভারত্চত্ন্দ্রর অন্নদ্ামেল, মডার্ণ বুক এত্জন্সী প্রাইত্ভট বলবমত্টড, কলকাত্া 

বনমণল দ্াে, ২০১০, চযণাগীবত্ পবরক্রমা, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 

বসন্তরঞ্জন রায় ববিিল্লভ(সম্পা), ১৩৮০, চণ্ডীদ্াস ববরবচত্ শ্রীকৃষ্ণকীত্ণন, বেীয় সাবিত্য পবরষৎ, কলকাত্া  

বুদ্ধত্দ্ব বসু(সম্পা), ২০০৭, আধু্বনক বাাংলা কববত্া, এম. বস. সরকার অযান্ড সন্স প্রাইত্ভট বলবমত্টড, কবলকাত্া 

লক্ষত্র গুপ্ত(সম্পা), ২০১২, মধু্সূদ্ন রচনাবলী, সাবিত্য সাংসদ্, কলকাত্া   

Additional Resources: 

অত্লাক রায়(সম্পা), ২০০৪, লযাত্গন্দ্রনাথ গুপ্ত বত্ের মবিলা কবব, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
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অত্লাকরঞ্জন দ্ােগুপ্ত ও লদ্বীপ্রসাদ্ বত্ন্দযাপাধ্যায়(সম্পা), ২০১৬, আধু্বনক কববত্ার ইবত্িাস, লদ্’জ পাববলবোং, 

কলকাত্া  

অত্োককুমার বমে (সম্পা),২০১০, মধু্সূদ্ন দ্ত্ত্তর বীরােনা কাবয, সাবিত্য সেী, কলকাত্া 

অত্োককুমার বমে, ২০০২, আধু্বনক বাাংলা কববত্ার রূপত্রখা (১৯০১-২০০০), লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া  

অশ্রুকুমার বসকদ্ার, ১৯৭৫, আধু্বনক কববত্ার বদ্গ্ বলয়, অরুর্া প্রকােনী, কলকাত্া 

জগদ্ীে ভটাচাযণ, ২০১৪, আমার কাত্লর কত্য়কজন কবব, ভারবব, কলকাত্া 

জির লসনমজুমদ্ার, ১৯৯৮, বাাংলা কববত্া : লমজাজ ও মত্নাবীজ, পুস্তক ববপবর্, কলকাত্া    

জীত্বন্দ্র বসাংি রায় (সম্পা),১৩৩৭, আধু্বনক বাাংলা কববত্া : ববচার ও ববত্েষর্, বধ্ণমান ববশ্বববদ্যালয়, বধ্ণমান 

জীবনানন্দ দ্াে, ১৪১৩, কববত্ার কথা, বসগত্নট লপ্রস, কলকাত্া 

ত্ারাপদ্ আচাযণ, ২০০৬, েঙ্খ লর্াত্ষর কবব জীবন, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 

ত্ত্পাধ্ীর ভটাচাযণ, ২০০৯, কববত্ার বহস্বর, প্রবত্ভাস, কলকাত্া   

দ্ীবপ্ত বত্রপাঠী, ১৯৭৪, আধু্বনক বাাংলা কাবয পবরচয়, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া  

লদ্বব্রত্ চত্টাপাধ্যায় (সম্পা), ২০০৪, পবরকথা : ববে েত্ত্কর বাঙলা কববত্া, পবশ্চমবে (সাউথ গবড়য়া)    

বদ্লারা িাবফজ, ২০১৮, আনন্দ লবদ্নাযত্জ্ঞ রবফক আজাদ্, বচত্রা প্রকােনী, ঢাকা 

বদ্লারা িাবফজ ও বপয়াস মবজদ্(সম্পা), ২০১৮, রবফক আজাদ্ গত্দ্যর গিন অরত্র্য, বচত্রা প্রকােনী, ঢাকা 

বাসন্তীকুমার মুত্খাপাধ্যায়, ২০১২, আধু্বনক বাাংলা কববত্ার রূপত্রখা, প্রকাে ভবন, কলকাত্া 

বাধঁ্ন লসনগুপ্ত ও সুবদ্ন চত্টাপাধ্যায়(সম্পা), ২০০০, আত্লার উোম পবথক, দ্ীপ প্রকােন, কলকাত্া   

েঙ্খ লর্াষ, ১৯৯৩, ছন্দময় জীবন, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 

েঙ্খ লর্াষ(সম্পা), ২০০১, এই সময় ও জীবনানন্দ, সাবিত্য অকাত্দ্বম, নতু্ন বদ্বল্ল 

েবেভূষর্ দ্ােগুপ্ত, ১৩৭১, কবব যত্ীন্দ্রনাথ ও আধু্বনক বাাংলা কববত্ার প্রথম পযণায়, এ মুখাজণী অযান্ড লকাাং প্রাঃ 

বলঃ কলকাত্া  



B.A. (Hons.) Bengali Syllabus 

80 
 

সুরবজৎ দ্ােগুপ্ত, ২০১৪, জীবনানন্দ, সুধ্ীন্দ্রনাথ, জসীমুেীন প্রমুখ প্রসত্ে, রূপালী, কলকাত্া 

সুব্রত্ রায়ত্চৌধু্রী, ২০১২, উবনত্ের কবব : কববত্ার লভার, প্রজ্ঞা ববকাে, কলকাত্া 

সুবমত্া চক্রবত্ণী, ১৯৯৯, কববত্ার অন্তরে পাঠ, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 

িরপ্রসাদ্ বমত্র, ১৩৬৬, সত্ত্যন্দ্রনাথ দ্ত্ত্তর কববত্া ও কাবযরূপ, কথামালা, কলকাত্া 

Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs 
Unit I  Six weeks 
Unit II  Three weeks 
Unit III Five weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Genres of Poetry, Bengali Poetry, Old and Medieval, Nineteenth Century, 
Modern, Twentieth Century.  
 

BENGE08 

বাাংলা গদ্য ও নাটক 
(Bangla Gadya O Natak) 

Course Objectives:  To introduce the generic features of Bengali prose, dramatic writings 
and important texts of Bengali prose and drama.   
Course Learning Outcomes: This course will enable students to understand the generic 
features of Bengali prose, dramatic writings and important texts of Bengali prose and 
drama.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                                                              25 

 বাাংলা গদ্য সাবিত্ত্যর নানারূপ : উদ্ািরর্সি সাংরূপ পবরবচবত্ 
 বাাংলা রেমত্ঞ্চর ইবত্িাস — সাধ্ারর্ রোলয় পযণন্ত 

Unit II                                                                                             20 
 ববিমচন্দ্র চত্টাপাধ্যায় — ববড়াল 
 কালীপ্রসন্ন বসাংি — কবলকাত্ার চড়ক পাব্বণর্  
 লরাত্কয়া সাখাওয়াত্ লিাত্সন — অলিার না ‘Badge of Slavery’ 
 প্রমথ লচৌধু্রী — আমরা ও লত্ামরা  

Unit III                                                                                            30  
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 মধু্সূদ্ন দ্ত্ত — এত্কই বক বত্ল সভযত্া   
 দ্ীনবনু্ধ বমত্র — নীলদ্পণর্   
 ববজন ভটাচাযণ — নবান্ন   

 
Compulsory Readings: 
অত্লাক রায় প্রমুখ (সম্পা.), ২০০২, দু্ে বছত্রর বাাংলা প্রবন্ধসাবিত্য, প্রথম খণ্ড, সাবিত্য অকাত্দ্বম, নতু্ন বদ্বল্ল 
লক্ষত্র গুপ্ত (সম্পা.), ২০১২, মধু্সূদ্ন রচনাবলী, সাবিত্য সাংসদ্, কবলকাত্া 
জগন্নাথ লর্াষ (সম্পা.), ২০০২, দ্ীনবনু্ধ বমত্ত্রর নীলদ্পণর্, সাবিত্য সেী, কলকাত্া 
পুবলন দ্াস, ১৪০৩ বোব্দ, বে রেমঞ্চ ও বাাংলা নাটক, এম বস সরকার, কবলকাত্া 
প্রমথ লচৌধু্রী, ২০০৮, প্রবন্ধ সাংগ্রি, ববশ্বভারত্ী গ্রন্থনববভাগ, কলকাত্া 
ববজন ভটাচাযণ, ১৯৮৮, নবান্ন, প্রমা, কলকাত্া 
ব্রত্জন্দ্রনাথ বত্ন্দযাপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দ্াস (সম্পা.), ১৩৭০ বোব্দ, কমলাকান্ত, ববিমচন্দ্র চত্টাপাধ্যায়, বেীয়-
সাবিত্য-পবরষৎ, কবলকাত্া 
সুত্পা ভটাচাযণ (সাংক. ও সম্পা.), ২০১১, বাঙালী লমত্য়র ভাবনামূলক গদ্য, সাবিত্য অকাত্দ্মী, নতু্ন বদ্বল্ল 
িীত্রন চত্টাপাধ্যায়, ১৪১৯ বোব্দ, সাবিত্য প্রকরর্, বেীয় সাবিত্য সাংসদ্, কলকাত্া 
Additional Resources: 
অবজত্ কুমার লর্াষ, ২০১০, বাাংলা নাটত্কর ইবত্িাস, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
অধ্ীর লদ্, ২০১০, আধু্বনক বাাংলা প্রবন্ধ-সাবিত্ত্যর ধ্ারা, বিত্ীয় খণ্ড, উজ্জ্বল সাবিত্য মবন্দর, কবলকাত্া 
অধ্ীর লদ্, ২০১২, আধু্বনক বাাংলা প্রবন্ধ-সাবিত্ত্যর ধ্ারা, প্রথম খণ্ড, উজ্জ্বল সাবিত্য মবন্দর, কবলকাত্া 
অধ্ীর লদ্, ২০১২, আধু্বনক বাাংলা প্রবন্ধ-সাবিত্ত্যর ধ্ারা, তৃ্ত্ীয় খণ্ড, উজ্জ্বল সাবিত্য মবন্দর, কবলকাত্া 
অরুর্ নাগ (সম্পা.), ২০১৬, সবটক হত্ত্াম পযাঁচার নকো, আনন্দ, কলকাত্া 
আত্নায়ার লিাত্সন, ২০০৬, লবগম লরাত্কয়া : নারী জাগরত্র্র অগ্রদূ্ত্, প্রত্গ্রবসভ পাববলোসণ, কলকাত্া 
লগালাম মুরবেদ্, ১৯৮৪, সমাজ সাংস্কার আত্ন্দালন ও বাাংলা নাটক, বাাংলা একাত্ডমী, ঢাকা  
লদ্বনারায়র্ গুপ্ত, ১৩৮৯ বোব্দ, একত্ো বছত্রর নাটয প্রসে, সাবিত্যত্লাক, কবলকাত্া  
ব্রত্জন্দ্রনাথ বত্ন্দযাপাধ্যায়, ২০১৩, বেীয় নাটযোলার ইবত্িাস : ১৭৯৫-১৮৭৬, করুর্া প্রকােনী কলকাত্া 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs 
Unit I  Five weeks 
Unit II  Three weeks 
Unit III Six weeks 
Compulsory Readings:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Bengali Prose, Prose Genres, Stage, Nineteenth Century 
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BENGE09 

প্রাবত্ষ্ঠাবনক বলখন 
(Pratisthanik Likan) 

Course Objectives: To introduce the basic features of various types of official writings, 
Contract, Drafting, Noting, and Letter. Furthermore this course shall introduce the basic 
features of translation of the official documents.  
Course Learning Outcomes: This course will enable students to understand the basic 
features of various types of official writings, Contract, Drafting, Noting, and Letter and 
develop the ability to compose such documents and translating such documents. 

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 
Unit I                                                  15 
চুবি (Contract): সাংজ্ঞা ও প্রকারত্ভদ্, চুবিত্ত্ বযবহৃত্ ভাষা, চুবি পত্ত্রর অনুবাদ্    
Unit II                            15 
খসড়া (Drafting): সাংজ্ঞা ও প্রকারত্ভদ্, ড্রাফবটাং-এর বববভন্ন ধ্াপ, ড্রাফবটাং-এর বববভন্ন ভাষা, ড্রাফবটাং ও এবডবটাং-
এর পাথণকয 
Unit III                                  15 
লনাবটাং (Noting): সাংজ্ঞা, উত্েেয, বনত্দ্ণবেকা, বববভন্ন ধ্াপ, গঠন  
Unit IV                           15 
বচবঠ : বযবিগত্ বচবঠ ও সরকারী বচবঠর পাথণকয, সরকারী বচবঠর ববত্েষ রূপ, সরকারী বচবঠর ভাষারীবত্  
Unit V                                   15 
প্রোসবনক পবরভাষা  
 
Additional Resources:  
Study materials prepared by the department. 
লকৌবেক ভটাচাযণ, ২০০৪, জানণাবলজত্মর সিজ পাঠ, পারুল প্রকােনী, কলকাত্া  
নীত্রন্দ্রনাথ চক্রবত্ণী, ২০১৪, বাাংলা কী বলখত্বন লকন বলখত্বন , আনন্দ পাববলোসণ, কলকাত্া 
পাথণ চত্টাপাধ্যায়, ২০১৮, গর্জ্ঞাপন : ত্ত্ত্ত্ব ও প্রত্য়াত্গ, লদ্’জ পাববলবোং, কলকাত্া 
সুভাষ ভটাচাযণ (সম্পা.), ২০১৩, বাাংলা : ললখক ও সম্পাদ্ত্কর অবভধ্ান, আনন্দ পাববলোসণ, কলকাত্া 
বাাংলা একাত্ডমী, ২০১৯, প্রোসবনক পবরভাষা, বাাংলাত্দ্ে    
Teaching plane: 5 + 1 [5 lectures and 1 Tutorial per week]  
Unit I  Three weeks 
Unit II  Three weeks 
Unit III Three weeks 
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Unit IV Three weeks 
Unit V  Two weeks   
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Official Prose, Contract, Drafting, Noting, Administrative Terminology.  
 

BENGE10 

Bengali for Beginners 
Course Objectives: This course is aimed to teach the basic language skills in Bengali. It will 
introduce basic skills of the Bengali Language: its alphabets, essential words and simple 
sentence construction methods. The course intends to facilitate students acquiring primary 
skills of reading, writing and speaking Bengali along with building up an elementary 
vocabulary.     
Course Learning Outcome: The course will enable the students to obtain the basic skills of 
reading, writing and speaking in Bengali along with building up a primary vocabulary. 
After completing the course they can read and write simple Bengali sentences, can figure 
out words having conjunct character, and can have basic everyday conversations.   

Maximum Marks 75 (6 Credits) 
Unit I                        5  
Introduction to Bengali Vowel and Consonant sounds and along with the sound-image 
Introduction to Bengali Consonant Conjunct  
Unit II               20 
Introduction to Bengali Pronoun and its Subjunctives 
Introduction to Bengali Noun, Numbers and its Subjunctives 
Bengali qualifiers/adjectives  
Bengali prepositions 
Conjunctions and its usage  
Unit III                      25 
Introduction to Verb and Time/Tense 
Conjugation of different verbs 
Unit IV                      25 
Making simple sentences in Bengali (basic syntactical rules) 
Making Negative sentences in Bengali 
Making Interrogative sentences in Bengali 
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Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I  Two weeks 
Unit II         Four weeks  
Unit III        Four weeks 
Unit IV        Four weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Bengali as Second Language, Alphabets, Simple Sentence, Elementary 
Vocabulary.     
 

BENGE11 

Pre-intermediate Bengali 
Course Objectives: This course has been designed for students who have the primary 
knowledge of the Bengali language and can make as well as figure out simple sentences.  
The course aims to enable them figuring out and constructing compound and complex 
sentences in Bengali. Furthermore, the course aims to enable the students to acquire skills 
to comprehend small passages, writing short paragraphs and have better conversational 
skills. The course will teach them the basic rules of translation as well. 
Course Learning Outcome: The course will enable the students to understand the nuances 
of the language by empowering them with better reading, writing and conversational 
skills. It will also enable them to translate from Bengali to English and vice versa.   

Maximum Marks 75 (6 Credits) 
Unit I                        15 
Compound verbs 
Transitive and intransitive verbs 
Making compound sentences in Bengali using conjunction 
Making complex sentences in Bengali 
Unit II                        15 
Reading comprehension 
Unit III                       15 
Paragraph Writing 
Unit IV                       15 
Conversation writing  
Unit V                          15 
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Translation from English to Bengali 
Translation from Bengali to English 
 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I  Four weeks 
Unit II         Three weeks  
Unit III        Three weeks 
Unit IV        One Week 
Unit V         Three Weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Compound Sentence, Complex Sentence, Conversation, Translation. 
 

 
BENGE12 

Intermediate Bengali 
Course Objectives: This Course aspires to develop the students’ language skills through 
Bengali popular texts enabling them to have a better grip over its nuances and helping 
them to expand their vocabulary. Along with higher reading, writing and conversational 
skills the course will demonstrate the essentials of translating complex sentences. Through 
prescribed texts and additional readings the course also aims to make the students aware 
about the distinction between the contemporary standard usage and the historical variant 
prevalent in nineteenth and early twentieth century known as Sadhu Bhasa.    
Course Learning Outcome: The course will enable the students to deal with the 
complexities of Bengali language. Along with an advanced reading, writing and 
conversational competence, it will equip them as better translators as well.  

  Maximum Marks 75 (6 Credits) 
Unit I                        15 
Reading Practice 
Text: Satyajit Ray, Sonar Kella 
Unit II                        15 
Difference between Sadhu and Chalit Bangla 
Unit III                       15 
Complex Sentences Translation (Bengali-English-Bengali) 
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Unit IV                       15 
Paragraph and Letter Writing (minimum 20 sentences)  
Unit V                        15 
Conversation Practice  
 
Teaching Learning Process: Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments/Presentation-5 
Hrs 
Unit I  Five weeks 
Unit II         Two weeks  
Unit III        Three weeks 
Unit IV        Two weeks 
Unit V         Two weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Sadhu and Chalit Bangla, Complex Sentence, Translation, Reading 
 

BENGE13 

Advance Bengali 
Course Objectives: This is an advanced course in Bengali. The primary objective of this 
course is to make the students fluent in reading, writing and conversation. The course 
also aspires to make them a well-equipped translator. 
Course Learning Outcome: The course will enable a student to be a fluent speaker, an 
advanced level reader and writer. 

Maximum Marks 75 (6 Credits) 
Unit I                        15 
Introduction to Bengali Culture 
Unit II                        15 
Paragraph translation (Bengali-English-Bengali) 
Unit III                       15 
Reading Practice 
Text: Satyajit Ray,Jay Baba Felunath 
Unit IV                       15 
Paragraph Writing  
Unit V                        15 
Conversation writing  
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Teaching Learning Process: Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments/Presentation-5 
Hrs  
Unit I  Four weeks 
Unit II         Two weeks  
Unit III        Five weeks 
Unit IV        Two weeks 
Unit V         One week 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Bengali Culture, Conversation, Conversation, Translation 
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Ability Enhancement Compulsory Course 
Semester: I/II 

MIL (Bengali) Communication 
Option I 

[For Students who have studied Bengali in class VIII or above] 
Course Objectives:  To introduce the basic features and types of language communication 
like letters, public speeches and dialogues. To enable students in reading and writing 
comprehension.    
Course Learning Outcomes: This course will enable students to learn the basic features of 
various types of language communication like letters, public speeches and dialogues; and 
to develop the ability of reading and writing comprehension.  

Maximum Marks 75 (4 Credit) 
Unit I                                                                               45 
Language Communication: 

 Personal / Social / Business Letter writing 
 Public Speech (Preparing public speech on social topics) 
 Modes of Communication- Dialogue Writings 

Unit II                                                                               30 
Reading and Understanding: Comprehension, Summary 
 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs 
Unit I  Nine weeks 
Unit II  Five weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Language Communication, Public Speech, Dialogue, Comprehension.  
 

 

MIL (Bengali) Communication 
Option II 

[For Students who have not studied Bengali in any level/Non-Bengali students] 
Course Objectives: This course is aimed to teach the basic language communication skills 
in Bengali. It will introduce basic skills of Bengali Language: its alphabets, essential words 
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and methods of simple sentence construction. The course intends to facilitate students 
acquiring primary skills of reading, writing and speaking Bengali along with building up 
an elementary vocabulary.     
Course Learning Outcome: The course will enable the students to obtain the basic skills of 
communication in Bengali along with a primary vocabulary. After completing the course 
they can read and write simple Bengali sentences, can figure out words having conjunct 
character and can have basic everyday conversation.   

Maximum Marks 75 (6 Credits) 
Unit I                        5  
Introduction to Bengali Vowels, Consonant sounds, along with the sound-images. 
Introduction to Bengali Consonant Conjunct  
Unit II               20 
Introduction to Bengali Pronoun and its Subjunctives 
Introduction to Bengali Noun, Numbers and its Subjunctives 
Bengali qualifiers/adjectives  
Bengali prepositions 
Conjunctions and its usage  
Unit III                      25 
Introduction to Verb and Time/Tense 
Conjugation of different verbs 
Unit IV                      25 
Making simple sentences in Bengali (basic syntactical rules) 
Making Negative sentences in Bengali 
Making Interrogative sentences in Bengali 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I  Two weeks 
Unit II         Four weeks  
Unit III Four weeks 
Unit IV        Four weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Bengali as Second Language, Alphabets, Simple Sentence, Elementary 
Vocabulary.     

 


