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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 endeavour 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 focused, 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 studying 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 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 the LOCF approach of the programme will help students in 

making an informed decision regarding the goals that they wish to pursue in further education 

and life, at large.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bengali Syllabus for UG Courses under CBCS  

4 
 

Introduction to the Programme 

The Bengali Syllabus for Under Graduate 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 Bengali Syllabus for Under Graduate 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 Bengali Courses for Under Graduate programme 

The overall aims of Bengali Syllabus for Under Graduate 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 language 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 written and oral texts in Bengali. 

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

manner. 

 Is skilled 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 when 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 corpora 

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

cultural patterns. 

Reflective Thinking 

Demonstrates intercultural and co-cultural competences to generate an 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 

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

plagiarism. 

Leadership Readiness/Qualities 

Capable of planning, mapping, identifying and mobilising resources to complete projects by 

demonstrating skills in organising, 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, the 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. 
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 Ability to understand Bengali language and literature in the context of Indian and World 

literatures.  

 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, the print and electronic media, 

journalistic writings, script writing, film criticism, manuscriptology.  

Teaching-Learning Process 

The Bengali Syllabus for Under Graduate 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  the student  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, 
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Modern, Nineteenth Century, Official Writing, Old and Medieval,  Partition, Poetry, Popular 

Literature, Printing and Publication, Prose,  Rabindranath Tagore, Sanskrit Poetics, Script 

Writing, Second Language, Stage, Textual Criticism, Theories of Criticism, Translation, Western 

Poetics, World Literature, Women’s Writings. 
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Course 

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

*Credits 

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

Paper+ Practical 

 
 

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

Paper + Tutorial 

I. Core Course   12X4= 48 12X5=60 

(12 Papers) 

Two papers – English 

  

Two papers – MIL 

Four papers – Discipline 1. 

  

Four papers – Discipline 2. 

Core Course Practical / Tutorial* 

 

 

12X2=24 

 

 

12X1=12 

(12 Practicals)   

II. Elective Course  

6x4=24 
 

6X5=30 

(6 Papers)   

 

Structure of the Programme 
Credit Distribution  
 

= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Two papers- Discipline 1 specific 

Two papers- Discipline 2 specific  

Two papers- Inter disciplinary 

Two papers from each discipline of choice and two papers of interdisciplinary nature. 

Elective Course Practical / Tutorials* 6 X 2=12 6X1=6 

(6 Practical/ Tutorials*) 
Two papers- Discipline 1 specific 

Two papers- Discipline 2 specific 

Two papers- Generic (Inter disciplinary)  

Two papers from each discipline of choice including papers of interdisciplinary nature. 

Optional Dissertation or project work in place of one elective paper (6 credits) in 6
th

 

Semester 

III. Ability Enhancement Courses 

1. Ability Enhancement Compulsory 2 X 2=4 2 X 2=4 

(2 Papers of 2 credits each) 

Environmental Science 

English 

Communication/MIL 

2. Ability Enhancement Elective 4 X 2=8 4 X 2=8 

(Skill Based) 

(4 Papers of 2 credits each) 

Total credit= 120 Total = 120 
 

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. 
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Semester-wise Distribution of Courses.   

 

Bengali MIL Core Courses 

Semester Course Code Title 

1st/2nd BENMIL101-
A/201-A 

 

Bengali MIL Core Course – A 
বাাংলা বযাকরণ পররচয় 

(Bangla Byakaran Parichay) 
 BENMIL10—

B/201—B 
 

Bengali MIL Core Course — B 
সাধারণ বাাংলা বযাকরণ ও ভাষা পররচয় 

(Sadharan Bangla Byakaran O Bhasha Parichay) 
 
 

BENMIL101—
C/201—C 

 

Bengali MIL Core Course — C 
বযবহাররক বাাংলা ভাষা ও বযাকরণ 

(Byabaharik Bangla Bhasha O Byakaran) 
3rd/ 4th 

 
BENMIL301—

A/401—A 
 

Bengali MIL Core Course — A 
বাাংলা কথাসারহত্য ও প্রবন্ধ সারহত্য 

(Bangla Kathasahitya O Prabandha Sahitya) 
 BENMIL301-

B/401-B 
 

Bengali MIL Core Course – B 
বাাংলা কথাসারহত্য ও প্রবন্ধ সারহত্য 

(Bangla Kathasahitya O Prabandha Sahitya) 
 BENMIL301—

C/401—C 
 

Bengali MIL Core Course — C 
বাাংলা কথাসারহত্য ও প্রবন্ধ সারহত্য 

(Bangla Kathasahitya O Prabandha Sahitya) 
 

 

Discipline Specific Courses 

Semester Course Code Title 

1st Semseter BENPDSC101 বাাংলা সারহত্ত্যর ইরত্হাস এবাং ছন্দ ও রচত্রকল্প 
(Bangla Sahityer Itihas Ebong Chanda O Chitrokolpo) 

2nd Semester BENPDSC201 বাাংলা সারহত্ত্যর ইরত্হাস ও অলাংকার 
(Bangla Sahityer Itihas O Alankar) 
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3rd Semester BENPDSC301 

 

প্রাচীন ভারত্ীয় কাবযত্ত্ত্ব ,পাশ্চাত্য কাবযত্ত্ত্ব ও সারহত্ত্যর সাংরূপ 
(Prachin Bharatiya Kabyatatta, Paschatya Kabyatatta O 

Sahityer Sanrup) 
4th Semester BENPDSC401 করবত্া ও নাটক  

(Kabita O Natak) 
 

 

Discipline Specific Elective Courses 

Semester Course Code Title 

5th Semseter BENPDSE501 — I 

 

 

BENPDSE501 — II  

  

 

Option I  
মধযযুত্ের বাাংলা সারহত্য 

(Maddhyajuger Bangla Sahitya) 
 

Option II 
রিল্লীর বাাংলা সারহত্য পররচয় ও রনববারচত্ প্ররত্ত্বশী সারহত্য 

(Dillir Bangla Sahitya Parichay O Nirbachita 
Pratibeshi Sahitya) 

6th Semester BENPDSE601—I 

 

 

BENPDSE601—II  

 

Option I  
রবীন্দ্রসারহত্য 

(Rabindrasahitya) 
 

Option II 
রশশুরকত্শার সারহত্য ,কল্পরবজ্ঞান ,গোত্য়ন্দা কারহনী ,রূপকথা 

(Sishukishor Sahitya, Kalpabigyan, Goyenda Kahini, 
Rupkatha) 
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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 
 

রবজ্ঞাপন ও রবজ্ঞাপন রচনা (Bigyapan O Bigyapan Rachana) 
 

অনুবািত্ত্ত্ব – ১ (Anubadtatwa - 1) 
 

অনুবািত্ত্ত্ব-২ (Anubadtatwa-2)  
 

পুরথপাঠ ও সম্পািনা (Puthipath O Sampadana) 
 

বাাংলা পুরথর রবত্শষ পাঠ (Bangla Puthir Bishesh Path) 
 

চলরিত্র সমাত্লাচনা ও রচত্রনাটয রচনা (Chalacchitra Samalochana O Chitranatya 
Rachana) 

েণজ্ঞাপন ও সাাংবারিকত্া (Ganagyapan O Sangbadikata) 
 

সৃজনাত্মক রচনা-১ (Srijanatmak Rachana-১) 
 

সৃজনাত্মক রচনা — ২ (Srijanatmak Rachana — ২) 
 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা (Mudran O Prakashana) 
 

ভাষা রশক্ষণ পদ্ধরত্ — ১ (Bhasha Sikkhan Paddhati — 1) 
 

ভাষা রশক্ষণ পদ্ধরত্ — 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 
 

েণজ্ঞাপন ও সাাংবারিকত্া (Ganagyapan O Sangbadikata) 
 

বযবহাররক অনুবাি )Byabaharik Anubad) 
 

সৃজনাত্মক রচনা (Srijanatmak Rachana) 
 

রবজ্ঞাপন ও রবজ্ঞাপন রচনা (Bigyapan O Bigyapan Rachana) 
 

বাাংলাভাষা ও সারহত্ত্যর সাংরক্ষপ্ত পররচয় (Banglabhasha O Sahityer Sankhipta 
Parichay) 

বাাংলা কথাসারহত্য (Bangla Kathasahitya) 
 

বাাংলা করবত্া (Bangla Kabita) 
 

বাাংলা েিয ও নাটক (Bangla Gadya O Natak) 
 

প্রারত্ষ্ঠারনক রলখন (Pratisthanik Likan) 
 

Bengali for Beginners 
 

Pre-intermediate Bengali 
 

Intermediate Bengali 
 

Advance Bengali 
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Bengali Courses for B. Com Programme 

Semester Course Code Title 

1st/2nd 
Semester  

BENBCOMPMIL101/201 MIL Core — 1 
বাাংলা সারহত্ত্যর ইরত্হাস 

(Bangla Sahityer Itihas) 
3rd/ 4th 

Semester 
BENBCOMPMIL301/401 

 

MIL Core — 2 
বাাংলা কথাসারহত্য ও করবত্া 

(Bangla Kathasahitya O Kobita) 
 

 

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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Courses for the Programme 

Bengali MIL Core Courses 

 
BENMIL101-A/201-A 

Bengali MIL Core Course – A 

Semester – 1st/2nd 

বাাংলা বযাকরণ পররচয় 

(Bangla Byakaran Parichay) 

Course Objectives:     

 To make the students aware about basic grammar of Bengali language. 
 To make students familiar with various forms of Bengali modern grammar. 

Course Course Learning Outcomes:      

 The course would enlighten the students on the topic such as Dhawani, Barna, 
Pada etc. 

 The students could be able to understand and analyze the basic knowledge of 
Bengali language. 

               Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 

Unit I   

ধ্বরন ও বণব (সাংজ্ঞা, পাথবকয, গেরণরবভাে – ‘স্বরধ্বরন’ রজহ্বার অবস্থান অনুযায়ী এবাং ‘বযঞ্জনধ্বরন’ উিারণস্থান 
অনুযায়ী) 

Unit II   

ধ্বরন পররবত্বত্নর কারণ, ধারা ও রনববারচত্ সূত্র (অরপরনরহরত্, অরভশ্রুরত্, স্বরসঙ্গরত্, সমীভবন) 

Unit III  

পি (সাংজ্ঞা ও গেরণরবভাে), কারক (সাংজ্ঞা ও গেরণরবভাে), রিয়ার কাল (ত্মৌরলক কাল) 

Unit IV  

শব্দ (সাংজ্ঞা ও গেরণরবভাে – জারত্েত্, অথবেত্, েঠনেত্) 
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Unit V   

আই.রপ.এ (প্রাথরমক ধারণা ও রূপান্তরণ) 

Unit VI 

বাকযত্ত্ত্ব – েঠনেত্ গেরণরবভাে ও শুদ্ধ বাত্কযর রত্রসূত্র 

 

Compulsory Readings:  

আবুল কালাম মনজুর গমারত্শি, ২০১৩, আধুরনক ভাষাত্ত্ত্ব, মাওলা ব্রািাসব, ঢাকা 

রাত্মশ্বর শ’, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, সাধারণ ভাষারবজ্ঞান ও বাাংলা ভাষা, পুস্তক রবপরণ, কলকাত্া 

সুনীরত্কুমার চত্টাপাধযায়, ২০১১, সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা বযাকরণ, প্রকাশ ভবন, কলকাত্া  

Additional Resources: 

পত্রশচন্দ্র মজুমিার,২০০৮, বাঙলা ভাষা পররিমা, ২-খণ্ড, গি’জ, কলকাত্া    

মুহম্মি শহীিুল্লাহ্ , ২০১২, বাঙ্গালা ভাষার ইরত্বৃত্ত, মাওলা ব্রািাসব, ঢাকা 

সুকুমার গসন, ২০০১, ভাষার ইরত্বৃত্ত, আনন্দ পাবরলশাসব, কলকাত্া  

Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  

Unit I  Two weeks 

Unit II  Two weeks 

Unit III Four weeks 

Unit IV Two weeks 

Unit V  One week 

Unit VI Three weeks  

Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam. 

Keywords:  Basic Grammar, IPA, Phonetics, Semantics, Syntax.   
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BENMIL101-B/201-B 

Bengali MIL Core Course – B 

Semester – 1st/2nd 

সাধারণ বাাংলা বযাকরণ ও ভাষা পররচয় 

(Sadharan Bangla Byakaran O Bhasha Parichay) 

Course Objectives:     

 To make the students aware of basic grammar of Bengali language and writing 
skills. 

 To make students familiar with various forms of Bengali grammar and writing 
skills. 

Course Course Learning Outcomes: The course is expected to introduce basic grammar of 
Bengali language to the learners. It will equip the students to explore the possibility of 
literary writings also. 

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 

     

Unit I            40  

‘ক’ রবভাে - বযাকরণ ভাে         

ক) ভাষার সাংজ্ঞা, ধ্বরন ও বণব (সাংজ্ঞা ও পাথবকয, গেরণরবভাে) 

খ) শত্ব্দর অথবমূলক গেরণরবভাে 

ে) পি – গেরণরবভাে ও পি পররবত্বন 

ঘ) সমাথবক শব্দ ও রবপরীত্াথবক শব্দ 

Unit II            35  

‘খ’ রবভাে – গলখনী অাংশ      

ক) অনুত্েি রচনা  

খ) বােধারা  

ে) বযরিেত্ পত্ররচনা  



Bengali Syllabus for UG Courses under CBCS  

19 
 

 

Compulsory Readings:  

পত্রশচন্দ্র ভটাচাযব,২০০৯, ভাষারবিযা পররচয়, জয়িুেবা লাইত্ব্ররী, কলকাত্া  

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৬১, বাাংলা ভাষা পররচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড - ১৪, পরশ্চমবঙ্গ সরকার জন্মশত্বারষবকী সাংস্করণ, 
কলকাত্া  

রমাপ্রসাি িাস, ১৯৯৫, শব্দ ও অথব শব্দাত্থবর িশবন, আনন্দ, কলকাত্া  

সরবত্া িত্ত মজুমিার, ২০০৪, প্রবাি প্রবচন, থীমা, কলকাত্া  

সুনীরত্কুমার চত্টাপাধযায়, ২০১১, সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা বযাকরণ, প্রকাশ ভবন, কলকাত্া  

Additional Resources: 

মুহম্মি শহীিুল্লাহ্ , ২০১২, বাঙ্গালা ভাষার ইরত্বৃত্ত, মাওলা ব্রািাসব, ঢাকা 

সুকুমার গসন, ২০০১, ভাষার ইরত্বৃত্ত, আনন্দ পাবরলশাসব, কলকাত্া  

Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  

Unit I  Eight weeks 

Unit II  Six weeks 

Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   

Keywords:  Basic Grammar, Writing Skill.  

 

BENMIL101-C/201-C 

Bengali MIL Core Course – C 

Semester – 1st/2nd 

বযবহাররক বাাংলা ভাষা ও বযাকরণ 

(Byabaharik Bangla Bhasha O Byakaran) 
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Course Objectives:  To give the students an idea of introductory grammar of Bengali language. It 
also offers a general idea of writing skills, such as letter writing, paragraph writing etc. to the 
students. 

Course Course Learning Outcomes: The course will enlighten the students with basic level 
of Bengali Grammar and language. 

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 

Unit I            25  

সত্মািাররত্ রভন্নাথবক শব্দ, রবপরীত্াথবক শব্দ, সমাথবক শব্দ    

Unit II            10 

বাকয সাংত্শাধন  

Unit III            15 

পত্ররচনা  

Unit IV            15 

েল্পরচনা  

Unit V            10 

গবাধ পরীক্ষণ  

 

Compulsory Readings:  

ত্ারকনাথ েত্ঙ্গাপাধযায়, ১৯৮৮, প্রবন্ধ রবরচত্রা, খণ্ড ১ ও ২, গ্রন্থভারত্ী, কলকাত্া   

বাাংলা রক রলখত্বন গকন রলখত্বন আনন্দবাজার পরত্রকা বযবহার রবরধ, ২০১৪, আনন্দ, কলকাত্া 

সুনীরত্কুমার চত্টাপাধযায়, ২০১১, সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা বযাকরণ, প্রকাশ ভবন, কলকাত্া  

Additional Resources: 

মুহম্মি শহীিুল্লাহ্ , ২০১২, বাঙ্গালা ভাষার ইরত্বৃত্ত, মাওলা ব্রািাসব, ঢাকা 

সুকুমার গসন, ২০০১, ভাষার ইরত্বৃত্ত, আনন্দ পাবরলশাসব, কলকাত্া 

Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
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Unit I  Three weeks 

Unit II          Two weeks 

Unit III         Three weeks 

Unit IV         Three weeks 

Unit V          Three weeks  

Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   

Keywords:  Introductory Grammar, Writing Skill.  

 

BENMIL301-A/401-A 

Bengali MIL Core Course – A 

Semester – 3rd/ 4th 

বাাংলা কথাসারহত্য ও প্রবন্ধ সারহত্য 

(Bangla Kathasahitya O Prabandha Sahitya) 

Course Objectives:     

 To make the students aware of various Bengali literary forms, such as Fictional 
and Non-fictional writings. 

 In the way of learning Bengali Novel, Short Stories and Prose, the students will 
get to know about the general idea of present Bengali literary trends.  

Course Course Learning Outcomes: The course will enable students understand the 
contribution of selected authors in their respective genres along with understanding of 
overall 19th -20th Century of Bengali literature.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 

Unit I            15  

প্রবন্ধ                

শঙ্খ গঘাষ – কল্পনার রহরিররয়া (রনববারচত্ চাররট প্রবন্ধ – পালা বাাঁত্ধন অবন ঠাকুর, চাাঁইবুত্ ার জেত্, অসম্ভত্বর 
ছন্দ, ফূরত্বভরা প্রাণ)  
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Unit II             40  

েল্প                                                            

১) রবভূরত্ভূষণ বত্ন্দযাপাধযায় – রকন্নরিল 

২) রত্মশচন্দ্র গসন – গ াত্মর রচত্া 

৩) ত্ারাশাংকর বত্ন্দযাপাধযায় – গবত্িনী 

৪) মারনক বত্ন্দযাপাধযায় – গক বাাঁচায় গক বাাঁত্চ   

৫) সুত্বাধ গঘাষ – সুন্দরম্  

Unit II             20  

উপনযাস                 

মারনক বত্ন্দযাপাধযায় – পুতু্ল নাত্চর ইরত্কথা 

 

Compulsory Readings:  

মারনক বত্ন্দযাপাধযায়, ২০১৮, পুতু্লনাত্চর ইরত্কথা, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া  

শঙ্খ গঘাষ, ১৯৮৪, কল্পনার রহরিররয়া, প্রমা, কলকাত্া  

সুনীল েত্ঙ্গাপাধযায়, ২০০৬, বাাংলা েল্প সাংকলন, খণ্ড ৪, সারহত্য অকাত্িরম, রনউ রিরল্ল   

Additional Resources: 

অধীর গি, ২০১২, আধুরনক বাাংলা প্রবন্ধ-সারহত্ত্যর ধারা, প্রথম খণ্ড, উজ্জ্বল সারহত্য মরন্দর, করলকাত্া    

অধীর গি, ২০১০, আধুরনক বাাংলা প্রবন্ধ-সারহত্ত্যর ধারা, রিত্ীয় খণ্ড, উজ্জ্বল সারহত্য মরন্দর, করলকাত্া 

অরুণকুমার মুত্খাপাধযায়, ১৩৭৮, বাাংলা েিযরীরত্র ইরত্হাস, ক্লারসক গপ্রস, কলকাত্া  

সুকুমার গসন, ১৯৯৮, বাঙ্গালা সারহত্ত্য েিয, আনন্দ পাবরলশাসব, কলকাত্া 

Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  

Unit II  Four weeks 

Unit II         Five weeks 
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Unit III        Five weeks 

Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   

Keywords:  Novel, Short Story, Prose.  

 

BENMIL301-B/401-B 

Bengali MIL Core Course – B 

Semester – 3rd/ 4th 

বাাংলা কথাসারহত্য ও প্রবন্ধ সারহত্য 

(Bangla Kathasahitya O Prabandha Sahitya) 

Course Objectives:     

 To make the students understand various Bengali literary forms, such as Fictional 
and Non-fictional writings. 

 In the way of learning Bengali Novel, Short Stories and Prose, the students will 
get to know about the general idea of present Bengali literary trends.  

Course Learning Outcomes: The course will enable students understand the contribution of 
selected authors in their respective genres along with understanding of overall 19th -20th 
Century of Bengali literature.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 

Unit I               15  

প্রবন্ধ                                                         

১) রাজত্শখর বসু – অপরবজ্ঞান 

২) সুকুমার রায় – ভাষার অত্যাচার 

৩) সসয়ি মুজত্বা আলী – বই গকনা 

৪) অন্নিাশঙ্কর রায় – সবার রনত্চ সবার রপত্ছ 

Unit II            40  

েল্প                                                           
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১) রবমল কর – জননী 

২) মহাত্শ্বত্া গিবী – স্তনিারয়নী 

৩) সসয়ি মুস্তাফা রসরাজ – গোঘ্ন 

৪) প্রফুল্ল রায় – সাত্ঘররয়া 

৫) বাণী বসু – পরমা 

Unit III           20  

উপনযাস                       

রবভূরত্ভূষণ বত্ন্দযাপাধযায় – আিশব রহনু্দ গহাত্টল 

 

Compulsory Readings:  

অত্লাক রায়, পরবত্র সরকার এবাং অভ্র গঘাষ (সম্পা), ২০০৭, িুশ বছত্রর বাাংলা প্রবন্ধসারহত্য, খণ্ড ২, সারহত্য 
অকাত্িরম রনউ রিরল্ল  

অশ্রুকুমার রসকিার, ২০০৬, বাাংলা েল্প সাংকলন, খণ্ড ৩, সারহত্য অকাত্িরম, রনউ রিরল্ল  

রবভূরত্ভূষণ বত্ন্দযাপাধযায়, ১৯৫৯, আিশব রহনু্দ গহাত্টল, রমত্র ও গঘাষ পাবরলত্কশান, কলকাত্া   

Additional Resources: 

অধীর গি, ২০১০, আধুরনক বাাংলা প্রবন্ধ-সারহত্ত্যর ধারা, রিত্ীয় খণ্ড, উজ্জ্বল সারহত্য মরন্দর, করলকাত্া 

অধীর গি, ২০১২, আধুরনক বাাংলা প্রবন্ধ-সারহত্ত্যর ধারা, প্রথম খণ্ড, উজ্জ্বল সারহত্য মরন্দর, করলকাত্া    

অরুণকুমার মুত্খাপাধযায়, ১৩৭৮, বাাংলা েিযরীরত্র ইরত্হাস, ক্লারসক গপ্রস, কলকাত্া  

সুকুমার গসন, ১৯৯৮, বাঙ্গালা সারহত্ত্য েিয, আনন্দ পাবরলশাসব, 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 
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Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   

Keywords:  Novel, Short Story, Prose.   

 

BENMIL301—C/401—C 

Bengali MIL Core Course — C 

Semester — 3rd/ 4th 

বাাংলা কথাসারহত্য ও প্রবন্ধ সারহত্য 

(Bangla Kathasahitya O Prabandha Sahitya) 

Course Objectives:     

 To make the students understand various Bengali literary forms, such as Fictional 
and Non-fictional writings. 

 In the way of learning Bengali Novel, Short Stories and Prose, the students will 
get to know about the general idea of present Bengali literary trends.  

Course Learning Outcomes: The course will enable students understand the contribution of 
selected authors in their respective genres along with understanding of overall 19th -20th 
Century of Bengali literature.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 

Unit I             15  

প্রবন্ধ                              

সসয়ি মুজত্বা আলী – চাচা কারহনী (রনববারচত্ চাররট প্রবন্ধ – কত্নবল, রবধবা-রববাহ, রাক্ষসী, পুনশ্চ) 

Unit II             40  

েল্প                                    

১) স্বণবকুমারী গিবী – গপত্ন প্রীরত্  

২) প্রভাত্কুমার মুত্খাপাধযায় – রসময়ীর ররসকত্া  

৩) শরৎচন্দ্র চত্টাপাধযায় – মত্হশ  

৪) রাজত্শখর বসু – রচরকৎসা সাংকট 
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৫) এস ওয়াত্জি আলী – ভারত্বষব 

Unit III            20  

উপনযাস                     

শরৎচন্দ্র চত্টাপাধযায় – শ্রীকান্ত (প্রথম পবব) 

 

Compulsory Readings:  

অরসত্কুমার বত্ন্দযাপাধযায় ও অরজত্কুমার গঘাষ(সম্পা), ২০০৪, বাাংলা েল্প সাংকলন, খণ্ড ১, সারহত্য অকাত্িরম, 
রনউ রিরল্ল  

শরৎচন্দ্র চত্টাপাধযায়, ১৯৯৫, শ্রীকান্ত, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া   

সসয়ি মুজত্বা আলী, ১৩৫৯, চাচা কারহনী, রনউ এজ পাবরলশাসব, কলকাত্া 

Additional Resources: 

অধীর গি, ২০১০, আধুরনক বাাংলা প্রবন্ধ-সারহত্ত্যর ধারা, রিত্ীয় খণ্ড, উজ্জ্বল সারহত্য মরন্দর, করলকাত্া 

অধীর গি, ২০১২, আধুরনক বাাংলা প্রবন্ধ-সারহত্ত্যর ধারা, প্রথম খণ্ড, উজ্জ্বল সারহত্য মরন্দর, করলকাত্া    

অরুণকুমার মুত্খাপাধযায়, ১৩৭৮, বাাংলা েিযরীরত্র ইরত্হাস, ক্লারসক গপ্রস, কলকাত্া   

সুকুমার গসন, ১৯৯৮, বাঙ্গালা সারহত্ত্য েিয, আনন্দ পাবরলশাসব, 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:  Novel, Short Story, Prose.   
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Bengali Discipline Specific Courses 

 

BENPDSC101 

বাাংলা সারহত্ত্যর ইরত্হাস এবাং ছন্দ ও রচত্রকল্প 

(Bangla Sahityer Itihas Ebong Chanda O Chitrokolpo) 

Course Objectives: History of Bengali literature (ancient and medieval) prosody and 
imagery are an integral part of Bengali literary studies. As we know Bengali language and 
literature has a literary history of more than thousand years. Added to that Bengali 
literature developed through various literary and social movements through times. Such 
as Buddhist movement and Vaishnav movement, Shakto movement, Romantic Movement 
etc. The present course aims at teaching selected texts, through those social and literary 
movements. This course will also cover Bengali prosody as well as imagery.  

Course Learning Outcomes: This course will enable students to understand various social 
and literary movements and literature of ancient and medieval Bengal. The course will 
also help students to understand prosody and imagery of Bengali poetry.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 

Unit I            50  

বাাংলা সারহত্ত্যর ইরত্হাস (প্রাচীন ও মধযযুে) 

১) গবৌদ্ধ ভাবধারায় বাাংলা সারহত্ত্যর উত্থান (চযবাপি) 

২) সবষ্ণব সারহত্য (শ্রীকৃষ্ণকীত্বন)  

৩) মঙ্গলকাবয (মনসামঙ্গল ও চন্ডীমঙ্গল) 

৪) অনুবাি সারহত্য (মালাধর বসু-র ‘শ্রীকৃষ্ণরবজয়’) 

৫) বাাংলায় সচত্নয আত্ন্দালন (ববষ্ণব পিাবলী ও চররত্ সারহত্য) 

৬) বাাংলা গরামারিক কাবয (ত্িৌলত্ কাজী, সসয়ি আলাওল) 

৭) শাি পিাবলী (রামপ্রসাি, কমলাকান্ত) 

৮) েীরত্কা সারহত্য (ময়মনরসাংহ েীরত্কা)   

Unit II             25 
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ছন্দ ও রচত্রকল্প 

১) ছন্দ – (উিাহরণ সহ সাংজ্ঞা) – িলবৃত্ত, কলাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত, সত্নট, পয়ার    

২) করবত্ার রচত্রকল্প রনমবাণ                                                  

 

Compulsory Readings:  

অরসত্কুমার বত্ন্দযাপাধযায়, ২০০৪-২০০৫, বাাংলা সারহত্ত্যর সমূ্পণব ইরত্বৃত্ত, ম াণব বুক এত্জন্সী, কলকাত্া  

প্রত্বাধচন্দ্র গসন, ২০০২, নূত্ন ছন্দ–পররিমা, আনন্দ, কলকাত্া  

প্রত্বাধচন্দ্র গসন, ১৯৮০, আধুরনক বাাংলা ছন্দ-সারহত্য, অরনমা প্রকাশনী, কলকাত্া  

Additional Resources: 

জহর গসনমজুমিার, ২০০৯, মধযযুত্ের কাবয : স্বর ও সাংকট, বঙ্গীয় সারহত্য সাংসি, কলকাত্া  

গিত্বশ কুমার আচাযবয, ২০১৩, বাাংলা সারহত্ত্যর ইরত্হাস(আরি ও মধয যুে), ইউনাইত্ট  বুক এত্জন্সী, কলকাত্া  

রশীি আল ফারুকী, ১৯৮৪, বাাংলা উপনযাত্স মুসলমান গলখকত্ির অবিান, রত্না প্রকাশন, করলকাত্া  

সুকুমার গসন, ২০০৭, বাাংলার সারহত্য-ইরত্হাস, সারহত্য অকাত্িরম, নতু্ন রিরল্ল  

সুকুমার গসন, ২০০৯, বাঙ্গালা সারহত্ত্যর ইরত্হাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ, কলকাত্া 

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:  Literary History, Old and Medieval, Movements, Buddhist, Viashanava, Shakta, 
Romanticism, Prosody, Imagery.     
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BENPDSC201 

বাাংলা সারহত্ত্যর ইরত্হাস ও অলাংকার 

(Bangla Sahityer Itihas O Alankar) 

Course Objectives:  19th century is very important from various aspects – socio-cultural 
movements inspired literary creativity. Lots of socio-political movements and changes 
happened in this period. A remarkable freshness may be found in the Bengali Literature of 
the time. Contribution of Fort William College, Bengali Prose, Novels, Short Stories, Poetry 
and Drama all are found in this period. Bengali rhetoric is also part of this course.  

Course Learning Outcome: This course will enable to understand 19th century Bengali 
literature. This will help students to be familiar with rich heritage of Bengali literature. 
Studying rhetoric will also help the students to understand the inner essence of both 
Bengali prose and poetry.    

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 

Unit I             50  

বাাংলা সারহত্ত্যর ইরত্হাস (আধুরনক যুে)  

১) উরনশ শত্ত্কর সামারজক আত্ন্দালন (ত্ফাটব উইরলয়াম কত্লজ, রামত্মাহন রায়, রবিযাসাের) 

২) উরনশ শত্ত্ক বাাংলা েিযসারহত্ত্যর উত্ন্মষ (পযারীচাাঁি রমত্র, কালীপ্রসন্ন রসাংহ) 

৩) আধুরনক বাাংলা কথাসারহত্য (বরঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধযায়, স্বণবকুমারী গিবী, শরৎচন্দ্র চত্টাপাধযায়, প্রভাত্কুমার 
মুত্খাপাধযায়) 

৪) কাবযকরবত্া (ঈশ্বরগুপ্ত, রবহারীলাল চিবত্বী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)  

৫) নাটক (মাইত্কল মধুসূিন িত্ত, িীনবনু্ধ রমত্র, রেরীশ গঘাষ) 

Unit II             25  

অলঙ্কার (শব্দালঙ্কার ও অথবালঙ্কার)        

রনববারচত্ অলঙ্কার সমূহ – অনুপ্রাস, যমক, গেষ, বত্িারি, উপমা, রূপক, বযজস্তুরত্, রবত্রাধ, রনশ্চয়, সত্ন্দহ 

 

Compulsory Readings:  

অরসত্কুমার বত্ন্দযাপাধযায়, ২০০৪-২০০৫, বাাংলা সারহত্ত্যর সমূ্পণব ইরত্বৃত্ত, ম াণব বুক এত্জন্সী, কলকাত্া  
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জীত্বন্দ্র রসাংহ রায়, ১৯৬৪, বাঙলা অলঙ্কার, ম াণব বুক এত্জরন্স, করলকাত্া 

শযামাপি চিবত্বী, ২০১৫, অলঙ্কার চরন্দ্রকা, কৃত্াজ্ঞরল, কলকাত্া   

Additional Resources: 

অরসত্কুমার বত্ন্দযাপাধযায়, ১৩৭৪, উরনশ রবশ, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাত্া  

গোপাল হালিার, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, বাঙ লা সারহত্ত্যর রূপ-গরখা, রিত্ীয় খণ্ড, অরুণা প্রকাশনী, কলকাত্া 

গিত্বশ কুমার আচাযবয, ২০০৭, বাাংলা সারহত্ত্যর ইরত্হাস, আধুরনক যুে, ইউনাইত্ট  বুক এত্জরন্স, কলকাত্া 

সজনীকান্ত িাস, ১৯৮৮, বাাংলা েিযসারহত্ত্যর ইরত্হাস, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া 

Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  

Unit I  Ten weeks 

Unit II         Four weeks 

Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   

Keywords:  Literary History, Modern, Socio-political Movements, 19th Century, Rhetoric.   

 

BENPDSC301 

প্রাচীন ভারত্ীয় কাবযত্ত্ত্ব  ,পাশ্চাত্য কাবযত্ত্ত্ব ও সারহত্ত্যর সাংরূপ  

(Prachin Bharatiya Kabyatatta, Paschatya Kabyatatta O Sahityer Sanrup) 

Course Objectives:  Literature can’t be understood without aesthetics. This course contains 
ancient Indian aesthetics, western aesthetics as well as literary genre study of Dhvani and 
Rasa. This will help us to understand the basics of literature according to Indian 
aesthetics. Contemporary western theories like feminism, gender studies, neo-historism, 
narratology, post-colonialism etc. will help to realize contemporary literature. Literary 
genre will also help students to mark a particular literature within characteristics. Overall 
this course will help to understand both western and Indian literature as a whole.    
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Course Learning Outcomes: This course will help students to understand the basics of 
world literature. This will also enable students to realize the relation of aesthetic literary 
genre across languages.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 

Unit I             25 

প্রাচীন ভারত্ীয় কাবযত্ত্ত্ব-- ধ্বরন ও রস 

Unit II            25 

পাশ্চাত্য কাবযত্ত্ত্ব -- নারীবাি ও রলঙ্গ রাজনীরত্, নবয ইরত্হাসবাি, মার্ক্ববাি, কথনত্ত্ত্ব, উত্তর উপরনত্বশবাি 

Unit III            25 

সারহত্ত্যর সাংরূপ-- উপনযাস, মহাকাবয, ট্র্যাত্জর , ও , সত্নট, নাটয সাংলাপ ও প্লট 

 

Compulsory Readings:  

অতু্লচন্দ্র গুপ্ত, ১৪২১ বঙ্গাব্দ, কাবযরজজ্ঞাসা, রবশ্বভারত্ী গ্রন্থনরবভাে, কলকাত্া  

উজ্জ্বলকুমার মজুমিার, ২০১৬, সারহত্য সমাত্লাচনার রূপ ও রীরত্, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া 

ত্ত্পাধীর ভটাচাযব, ২০১১, প্রত্ীত্চযর সারহত্যত্ত্ত্ব, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া 

সুধীর চিবত্বী (সম্পা.), ২০১৪, বুরদ্ধজীবীর গনাটবই, নবযুে, কলকাত্া  

হীত্রন চত্টাপাধযায়, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, সারহত্য প্রকরণ, বঙ্গীয় সারহত্য সাংসি, কলকাত্া 

Additional Resources: 

রবষু্ণপি ভটাচাযব, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, প্রাচীন ভারত্ীয় অলাংকার শাত্ের ভূরমকা, সাংসৃ্কত্ পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাত্া  

নত্রন রবশ্বাস, ২০১২, কাবযত্ত্ত্ব অত্েষা, অননযা, ঢাকা  

জাহ্নবীকুমার চিবত্বী, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, প্রাচীন ভারত্ীয় সারহত্য ও বাঙালীর উত্তরারধকার, র  এম লাইত্ব্ররর, 

কলকাত্া  

নত্বনু্দ গসন (সম্পা.), ২০০৯, পাশ্চাত্য সারহত্যত্ত্ত্ব ও সারহত্যভাবনা, রত্নাবলী, কলকাত্া  
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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:  Indian Poetics, Western Poetics, Contemporary Literary Theory, Literary 
Genres. 

 

BENPDSC401 

করবত্া ও নাটক 

(Kabita O Natak) 

Course Objectives: Bengali poetry has a history of more than one thousand years. Started 
from Charyapad , this genre is still continuing. In the present course we have included 
eight powerful poems of twentieth century’s eight different well-known poets. In second 
unit Bengali Drama has been included. One drama from nineteenth century and another 
from twentieth century have been included.   

Course Learning Outcomes: This course will definitely help students to understand the 
features and essence of Bengali poems as well as Bengali drama. This will also enable 
students to realize the reciprocal relation of literature and society.   

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 

Unit I             45 

করবত্া  

রনববারচত্ করবত্াসমূহ 

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – সাধারণ গমত্য় 

২) সত্ত্যন্দ্রনাথ িত্ত – চম্পা 

৩) সুকুমার রায় – রামেরুত্ র ছানা 
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৪) নজরুল ইসলাম – অরভশাপ 

৫) জীবনানন্দ িাশ – গবাধ 

৬) অরময় চিবত্বী – ব বাবুর কাত্ছ রনত্বিন 

৭) সুভাষ মুত্খাপাধযায় – একরট করবত্ার জনয 

৮) শরি চত্টাপাধযায় – পাত্বা গপ্রম কান গপত্ত্ রারখ 

Unit II             30 

নাটক   

১) মাইত্কল মধুসূিন িত্ত - এত্কই কী বত্ল সভযত্া  

২) সুকুমার রায় - লক্ষত্ণর শরিত্শল  

 

Compulsory Readings:  

পুত্েনু্দত্শখর রেরর(সম্পা), ২০০৬, মাইত্কল মধুসূিন িত্ত্তর এত্কই রক বত্ল সভযত্া? : সভযত্ার িুই মুখ,  

করুণা প্রকাশনী, কলকাত্া   

বুদ্ধত্িব বসু (সম্পা.), ১৯৯৮, আধুরনক বাাংলা করবত্া, এম. রস. সরকার অযান্ড সন্স, করলকাত্া  

সুকুমার রায়, ২০১০, সুকুমার রচনাসমগ্র, শুভম প্রকাশনী, কলকাত্া 

Additional Resources: 

অরজত্ কুমার গঘাষ, ২০০৫, বাাংলা নাটত্কর ইরত্হাস, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া  

অত্লাকরঞ্জন িাশগুপ্ত ও গিবীপ্রসাি বত্ন্দযাপাধযায় (সম্পা.), ২০১১, আধুরনক করবত্ার ইরত্হাস, গি’জ পাবরলরশাং, 
কলকাত্া  

অশ্রুকুমার রসকিার, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, আধুরনক করবত্ার রিগ্ বলয়, অরুণা প্রকাশনী, কলকাত্া 

অত্শাককুমার রমে, ২০১৩, আধুরনক বাাংলা করবত্ার রূপত্রখা : ১৯০১-২০০৮, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া 

িীরপ্ত রত্রপাঠী, ২০০৩, আধুরনক বাাংলা কাবযপররচয়, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া  

বাসন্তীকুমার মুত্খাপাধযায়, ২০১২, আধুরনক বাাংলা করবত্ার রূপত্রখা, প্রকাশ ভবন, কলকাত্া 
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সুব্রত্ রায়ত্চৌধুরী, ২০১২, উরনত্শর করব করবত্ার গভার, প্রজ্ঞা রবকাশ, কলকাত্া  

সত্রাজ বত্ন্দযাপাধযায়, ২০০৮, বাাংলা করবত্ার কালান্তর, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া  

Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  

Unit I  Eight weeks 

Unit II         Six weeks 

Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   

Keywords:  Poetry, Drama, Rabindranath Tagore. 
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Discipline Specific Elective Course 
 

BENPDSE501 — I  

মধযযুত্ের বাাংলা সারহত্য 

(Maddhyajuger Bangla Sahitya) 

Course Objectives: Medieval Bengali literature has a very rich literary tradition. Experts 
consider Bengali literature written between 13th to 18th centuries as Medieval Bengali 
literature. There is variety of literary genre which emerged in this time period. In this 
paper students should get a chance to study almost every variety of Bengali literary 
genres between 13th to 18th centuries.   

Course Learning Outcomes:  This course will open up opportunities for the students to 
know about Medieval Bengali literature. They will also get a chance to understand cultural 
and socio –political background of the literature.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 

Unit I  

চযবাপি-এর রনববারচত্ পি (কা আ ত্রুবর পঞ্চ রব  াল, কাত্হত্র রঘরণ গমরল অেহাঁ কীস, নের বারহত্র গ ারি 
গত্াত্হারর কুর আ) 

Unit II    

ইউসুফ গজাত্লখা-র রনববারচত্ অাংশ (ইউসুত্ফর রনযবাত্ন, গজাত্লখার গপ্রম রনত্বিন) 

Unit III  

সচত্নয ভােবত্ (বালযলীলা) 

Unit IV   

সবষ্ণব পিাবলী (রাধার রক সহল অন্তত্র, রূপ লারে আাঁরখ ঝুত্র, কণ্টক োর , এ সখী হামারর,) 

Unit V   

চন্ডীমঙ্গল (গ্রত্ন্থাৎপরত্তর কারণ) 

Unit VI   

শাি পিাবলী (এবার আমার উমা এত্ল, মন গর কৃরষকাজ) 
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Unit VII   

গলারচন্দ্রানী (চন্দ্রানীর গলারিশবন) 

Unit VIII   

ময়মনরসাংহ েীরত্কা (চন্দ্রাবত্ীর উপাখযান) 

Unit IX 

অন্নিামঙ্গল (রশত্বর রবত্য়) 

 

Compulsory Readings: 

অমত্রন্দ্রনাথ রায় (সম্পা.), ২০০২, শাি পিাবলী চয়ন, করলকাত্া রবশ্বরবিযালয়, কলকাত্া 

খত্েন্দ্রনাথ রমত্র প্রমুখ, (সম্পা.), ১৯৯০, সবষ্ণব পিাবলী চয়ন, করলকাত্া রবশ্বরবিযালয়, করলকাত্া 

ত্ারাপি মুত্খাপাধযায়, ১৩৮৫, চযবােীরত্, রবশ্বভারত্ী গ্রন্থন রবভাে, কলকাত্া  

বৃন্দাবন িাস, ১৯৯৩, শ্রীবচত্নযভােবত্, শ্রীবচত্নযমঠ, মায়াপুর, পরশ্চমবঙ্গ    

মুহম্মি এনামুল হক (সম্পা.), ১৯৯৯, শাহ মুহম্মি সেীর রবররচত্ ইউসুফ-গজাত্লখা, মাওলা ব্রািাসব, ঢাকা 

সুকুমার গসন (সম্পা.), ১৯৭৫, করবকঙ্কন মুকুন্দ রবররচত্ চণ্ডীমঙ্গল, সারহত্য অকাত্িরম, কলকাত্া 

সসয়ি আরজজুল হক, ১৯৯০, ময়মনরসাংত্হর েীরত্কা জীবনধমব ও কাবযমূলয, অবসর, ঢাকা   

Additional Resources: 

আশুত্ত্াষ ভটাচাযব, ২০০৬, বাাংলা মঙ্গলকাত্বযর ইরত্হাস, এ, মুখাজবী এন্ড গকাাং, কলকাত্া  

জহর গসনমজুমিার, ২০০৯, মধযযুত্ের কাবয : স্বর ও সাংকট, বঙ্গীয় সারহত্য সাংসি, কলকাত্া 

ত্ারাপি মুত্খাপাধযায়, ১৯৭১, শ্রীকৃষ্ণকীত্বন, রমত্র ও গঘাষ, কলকাত্া  

গিবনাথ বত্ন্দযাপাধযায়, ২০০৬, গিৌলত্ কারজর গলারচন্দ্রাণী ও সত্ীময়না, সারহত্য সাংসি, কলকাত্া  

রনমবল িাশ, ২০১০, চযবােীরত্ পররিমা, গিজ পাবরলরশাং, কলকাত্া  

নীলরত্ন গসন(সম্পা), ২০১০, চযবােীরত্ত্কাষ, সারহত্যত্লাক, কলকাত্া  
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Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  

Unit I  Two weeks       

Unit II  Two weeks            

Unit III One week 

Unit IV Two weeks       

Unit V  One week 

Unit VI Two weeks       

Unit VII One week  

Unit VIII Two weeks       

Unit IX One week 

Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.  

Keywords:  Medieval, Literary Genres.   

 

BENPDSE501 — II  

রিল্লীর বাাংলা সারহত্য পররচয় ও রনববারচত্ প্ররত্ত্বশী সারহত্য 

(Dillir Bangla Sahitya Parichay O Nirbachita Pratibeshi Sahitya) 

Course Objectives:  Any literature cannot be limited within the region. Every literature has 
broader aspect, time and frame. Therefore we believe in breaking boundaries and try to 
concentrate in various form of literature of Delhi. Through the study of Bengali literature 
of Delhi, students know well the cultural background which promotes a particular 
literature, the time and history of Delhi. So, they can explore the actual essence of Delhi. 
Not only Delhi this course has an objective to enter in our neighborhood literature. And 
thus, we can spread out the literary work of our neighbor written in different languages.   

Course Learning Outcomes: This course will enable students to understand the root of 
Delhi and Bengalis in Delhi and how did Delhi-based Bengali writers show their 
contribution to their mother tongue. Staying outside of Bengal they describe the local 
sprite as well as the core of the heart of literature. In spite of the geographical distance 
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students can easily motivated in the literature and inspired not only by the writers of 
Delhi but also the neighborhood.    

Maximum Marks 75 (5+1 Credit)    

Unit I             35 

রিল্লীর বাাংলা সারহত্য পররচয়                                            

১) রাজধানীর েল্প সাংকলন (প্রকাশনা – রিেঙ্গন) –  

(রনববারচত্ কারহনী সমূহ – রশরশরকুমার িাশ – িািাজী আমরা গকান পারটবর গলাক, ব্রজমাধব ভটাচাযব – গু ফ্রাইত্ , 
রবত্বকরঞ্জন ভটাচাযব – গনৌকা, রহমারদ্র িত্ত – সাপ)  

২) রনউরিল্লী জাংশন (প্রকাশনা – হাওয়াকল)  

(রনববারচত্ করবত্াসমূহ –– গেৌত্ম িাশগুপ্ত -  রনত্চ আত্সবরনক, গসবাব্রত্ গচৌধুরী - মৎস – পুরাণ, নত্বনু্দ গসন - 
করবত্ার অন্ধকাত্র শব্দ হারায়)   

Unit II             40 

রনববারচত্ প্ররত্ত্বশী সারহত্য                                               

১) োরলত্বর েজল গথত্ক (আবু সয়ীি আইয়ুব) – রনববারচত্ করবত্াসমূহ 

(প্রথম পবব – ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,১৩,১৪,১৫,১৬ এবাং রিত্ীয় পবব – ১,২,৩,৪)   

২) সািাত্ হসন মত্িা – রনববারচত্ কারহনীসমূহ ( ১৯১৯-এর একরট কারহরন, গপররন, খাত্লি রময়া)  

 

Compulsory Readings:  

আবু সয়ীি আইয়ুব(অনুবাি), ১৯৭৬, োরলত্বর েজল গথত্ক, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া  

কত্ল্লাল রবশ্বাস ও আরিত্য গসন(সম্পা), ১৯৭৯, রাজধানীর েল্প সাংকলন, রিেঙ্গন, রনউ রিরল্ল  

মুন্সী মহম্মি ইউনুস(সম্পা), ২০১৮, রনউ রিরল্ল জাংশন, হাওয়াকল, কলকাত্া  

ররবশাংকর বল(সম্পা), ২০১২, সিত্ হসন মত্িা রচনাসাংগ্রহ, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া  

Additional Resources: 

গেৌত্ম িাশগুপ্ত, ২০০৯, ‘বৃরি পত্ ’ স্বরনববারচত্ করবত্া, রিরল্ল হাটাসব, রিরল্ল  

রিলীপ কুমার বসু, ২০১০, আত্লাকশত্াব্দ, একািশ পররত্েি, কথা নিীর বাাঁত্ক বাাঁত্ক, কথাজাত্ক, কলকাত্া  
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রশরশর কুমার িাশ, ১৯৮৬, মাক সা, হয়ত্ত্া িত্রাজা আত্ছ অনযরিত্ক, মন্দািান্তা, রনউ রিল্লী   

গসবাব্রত্ গচৌধুু্রী, ১৯৮৭, প্রেরত্শীল মহাস ক, পরশ্চমবঙ্গ বাাংলা গ্রন্থ প্রকাশ অনুিান প্রকল্প অনুযায়ী রাজয 

সরকাত্রর আাংরশক অথবআনুকুত্লয প্রকারশত্ 

রহমারদ্র িত্ত, ১৯৮৩, গবলা গেল চত্ল, ভাল গনই পৃরথবী, রাজধানীর করবত্া সারহত্য গোিী, রনউ রিরল্ল  

Teaching Learning Process:  Lecture — 40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / 
Presentation-5 Hrs  

Unit I  Eight weeks 

Unit II  Six weeks 

Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   

Keywords:  Bengali Literature in Delhi, Urdu Literature.  

 

BENPDSE601—I 

রবীন্দ্রসারহত্য 

(Rabindrasahitya) 

Course Objectives: Tagore literature is a very important part of Bengali literature. As 
Rabindranath is the most prominent personality of Bengali literature, this current paper 
has been fully designed upon him. It included Tagore’s drama, poetry, short stories and 
prose. Though this paper could not include all the literary trends of Tagore literature but 
overall it contains a representative flavor of his literature.     

Course Learning Outcomes: The course will enable students to understand the contribution 
of Tagore in Bengali literature.  Along with this the course will help students to 
understand the cultural influence of Tagore in Bengal and his relevance in contemporary 
time.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit) 

Unit I  

নাটক:  াকঘর  

Unit II 
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গছাত্টােল্প: েল্পগুে – গিনাপাওনা, বলাই, কু্ষরধত্ পাষাণ, অরত্রথ 

Unit III  

প্রবন্ধ: রছন্নপত্র – রনববারচত্ পত্রসমূহ (১০, ১৮, ৩০, ৬৪)  

Unit IV  

করবত্া: সঞ্চরয়ত্া – রচত্রা, গযত্ত্ নারহ রিব, ওরা কাজ কত্র, সবুত্জর অরভযান  

 

Compulsory Readings:  

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, েল্পগুে, অখণ্ড, রবশ্বভারত্ী, কলকাত্া 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, সঞ্চরয়ত্া, রবশ্বভারত্ী গ্রন্থনরবভাে, কলকাত্া 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪১৭,  াকঘর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, রবশ্বভারত্ী গ্রন্থনরবভাে, কলকাত্া 

Additional Resources: 

অত্শাককুমার রমে, ২০১১,  রবীন্দ্রনাত্টয রূপ : অরূপ, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া 

অত্শাককুমার রমে, ২০০৬, িপবত্ণ রবীন্দ্র করবত্া, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া  

উত্পন্দ্রনাথ ভটাচাযব, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ, রবীন্দ্র-কাবয-পররিমা, ওররত্য়ি বুক গকাম্পারন, কলকাত্া 

উত্পন্দ্রনাথ ভটাচাযব, ১৪০৫, রবীন্দ্র-নাটয-পররিমা, ওররত্য়ি বুক গকাম্পারন, কলকাত্া  

ত্ত্পাব্রত্ গঘাষ, ২০১৬, রবীন্দ্র-গছাটেত্ল্পর রশল্পরূপ, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া  

গিবাঞ্জন েত্ঙ্গাপাধযায়, ১৯৮৬, রবীন্দ্রনাত্থর গছাটেল্প ও চারজন রবত্িশী গছাটেল্প গলখক, অননয প্রকাশন, কলকাত্া  

নীহাররঞ্জন রায়, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, রবীন্দ্র সারহত্ত্যর ভূরমকা, ওররত্য়ি বুক গকাম্পারন, কলকাত্া 

প্রমথনাথ রবশী, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, রবীন্দ্রসারহত্য রবরচত্রা, ওররত্য়ি বুক গকাম্পারন, কলকাত্া 

বুদ্ধত্িব বসু, ১৯৮৩, রবীন্দ্রনাথ : কথাসারহত্য, রনউ এজ পাবরলশাসব, করলকাত্া 

ভূত্িব গচৌধুরী, ১৯৮৬, রবীন্দ্র-ভাবনা, পুস্তক রবপরণ, কলকাত্া  

সাধনকুমার ভটাচাযব, ২০০৬, রবীন্দ্র নাটযসারহত্ত্যর ভূরমকা, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া  
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Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  

Unit I  Four weeks       

Unit II  Four weeks            

Unit III Three weeks 

Unit IV Three weeks        

Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.  

Keywords:  Rabindranath Tagore, Drama, Short Story, Prose.  

  

BENPDSE601—II  

রশশুরকত্শার সারহত্য  ,কল্পরবজ্ঞান ,গোত্য়ন্দা কারহনী ,রূপকথা  

(Sishukishor Sahitya, Kalpabigyan, Goyenda Kahini, Rupkatha) 

Course Objectives: This course has been designed in a different manner. It contains 
Children literature, Sci-fi literature, Detective literature and Fairytale. As all these genres 
are very close to the young mind, so they can easily associate them with this course.  

Course Learning Outcomes: As students are familiar with the texts of this course from 
their childhood days, it will not make any pressure on them. But with the serious reading 
they can theorise these texts and create a new reading out of that.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit)  

Unit I              

ঠাকুরমার ঝুরল )রকরণমালা(   

Unit II    

শররিনু্দ বত্ন্দযাপাধযায় — মাক সার রস  

Unit III  

সত্যরজৎ রায় — গবযামযাত্রীর  াত্য়রর  

Unit IV   

শীত্ষবনু্দ মুত্খাপাধযায় — ভূতু্ত্  ঘর  
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Compulsory Readings:  

িরক্ষণারঞ্জন রমত্র মজুমিার, ১৪২২ বঙ্গাব্দ, ঠাকুরমার ঝুরল বাাংলার রূপকথা, রমত্র ও গঘাষ পাবরলশাসব, কলকাত্া  

শররিনু্দ বত্ন্দযাপাধযায়, ২০১৫, গবযামত্কশ সমগ্র, আনন্দ পাবরলশাসব, কলকাত্া  

শীত্ষবনু্দ মুত্খাপাধযায়, ২০১৪, ভুতু্ত্  ঘর , আনন্দ পাবরলশাসব, কলকাত্া   

সত্যরজৎ রায়, ২০০২, শঙু্ক সমগ্র, আনন্দ পাবরলশাসব, কলকাত্া  

Additional Resources: 

গকৌরশক মজুমিার, গিবত্জযারত্ গুহ ও গসৌত্মন পাল(সম্পা.), ২০১৭, রসদ্ধাথব গঘাষ প্রবন্ধ সাংগ্রহ, খণ্ড ১, বুক ফামব, 
কলকাত্া 

গকৌরশক মজুমিার, গিবত্জযারত্ গুহ ও গসৌত্মন পাল(সম্পা.),২০১৭, রসদ্ধাথব গঘাষ প্রবন্ধ সাংগ্রহ, খণ্ড ২, বুক ফামব। 
কলকাত্া 

নত্বনু্দ গসন, ২০০০, বাাংলা রশশু সারহত্য : রূপ ও রবত্েষণ, পুরথপত্র, কলকাত্া  

সুকুমার গসন, ২০১২, িাইম কারহরনর কালিারন্ত, আনন্দ, কলকাত্া   

Kimberley Reynolds, 2011, Children’s Literature A Very Short Introduction, Oxford, New 
York 

Teaching Learning Process:  Lecture — 40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / 
Presentation-5 Hrs  

Unit I  Four weeks       

Unit II  Four weeks            

Unit III Three week 

Unit IV Three weeks       

Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   

Keywords:  Fairytale, Children’s Literature, Science Fiction, Detective Fiction.  
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Skill Enhancement Courses 
BENSEC01 

রবজ্ঞাপন ও রবজ্ঞাপন 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 েণজ্ঞাপন: সাংজ্ঞা, সাংরক্ষপ্ত ইরত্হাস, উত্েশয ও সমাত্জ ত্ার প্ররত্ফলন 
Unit II                                                                                             30 
রবজ্ঞাপন: সাংজ্ঞা, সাংরক্ষপ্ত ইরত্হাস, ভারত্বত্ষব রবজ্ঞাপন, প্রকারত্ভি, মাধযম (মুদ্রণ ও সবিুযরত্ন) 
Unit III                                                                                            10 
রবজ্ঞাপন ও সমাজ: জীবনবশলী ও মূলযত্বাধ, রবজ্ঞাপত্নর সামারজক প্রভাব, রবজ্ঞাপন ও অথবনীরত্, রবজ্ঞাপন ও 
আইরন নীরত্  
Unit IV                                                                                            20 
রবজ্ঞাপন রচনা  
 
Compulsory Readings: 
রবভাে কতৃ্বক প্রকারশত্বয সাংকলন  
পাথব চত্টাপাধযায়, ২০১৮, েণজ্ঞাপন : ত্ত্ত্ত্ব ও প্রত্য়াত্ে, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া 
নন্দলাল ভটাচাযব, ২০১৫, রবজ্ঞাপন ও রবপণন, অক্ষর রবনযাস, কলকাত্া 
অনুপম অরধকারী, ২০১২, সাাংবারিকত্া বযবহাররক প্রত্য়াে, এিারপ্রাইজ, 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.   
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Keywords: Communication and Mass Communication, Advertisement, Advertisement in 
India, Society and Advertisement. 
 

BENSEC02 

অনুবািত্ত্ত্ব – 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 
অনুবাি: সাধারণ পররচয়  
Unit II                                                                                             15 
অনুবাত্ির গেরণ: আক্ষররক ও মুি, সারববক ও সীরমত্  
Unit III                                                                                             20 
অনুবাত্ির জনয রচনার রনববাচন ও রবত্েষণ  
Unit IV                                                                                             20 
অনুবাি ও তু্লনামূলক সারহত্য  
আন্ত:সারহরত্যক সাংত্যাত্ের মাধযম রহত্সত্ব অনূরিত্ রচনা, গ্রহীত্া সাংসৃ্করত্ত্ত্ অনূরিত্ রচনা।  
 
Compulsory Readings: 
রবভাে কতৃ্বক প্রকারশত্বয সাংকলন  
Additional Resources:  
হায়াৎ মামুি, ২০০৭, গবঈমান ত্জবমা, চারুরলরপ, 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 
Unit II  Two weeks 
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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 

অনুবািত্ত্ত্ব-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 
রূপান্তরণ, অনুসৃরি, রলপযন্তরণ 
Unit II                                                                                             15 
সমরূপত্া, পাঠেত্, ভাষাত্ারত্ত্বক ও সাাংসৃ্করত্ক  
Unit III                                                                                            15 
ভাষা-সবরচত্রয ও ভাষা-িূরত্ব  
Unit IV                                                                                            15 
ঐরত্হারসক ও রূপেত্ রূপান্তর  
Unit V                                                                                            15 
যন্ত্র-অনুবাি  
 
Compulsory Readings: 
রবভাে কতৃ্বক প্রকারশত্বয সাংকলন  
Additional Resources:  
হায়াৎ মামুি, ২০০৭, গবঈমান ত্জবমা, চারুরলরপ, ঢাকা 
Chaudhuri, Sukanta. 1999, Translation and Understanding, Oxford University Press, New 
Delhi 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
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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 

পুরথপাঠ ও সম্পািনা 
(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 
পুরথ পরররচরত্: পুরথর সাংজ্ঞা, উপািান, পুরথ গলখার পদ্ধরত্, গত্ালাপাঠ, পুরেকা, রচত্রপুরথ 
Unit II                                                                                             15 
রলরপ: রলরপর উদ্ভব, ভারত্ীয় রলরপ, বাাংলা রলরপর রববত্বন  
Unit III                                                                                            20 
পুরথপাঠ ও সম্পািনা পদ্ধরত্   
Unit IV                                                                                            20 
পুরথ সাংরক্ষণ ও ত্ারলকা রচনা  
 
Additional Resources:  
অরচন্তয রবশ্বাস, ২০০৩, বাাংলা পুরথর কথা, রত্নাবলী, কলকাত্া 
অরনমা মুত্খাপাধযায়, ২০০১, পুরথপাঠ ও সম্পািনারীরত্, পুনশ্চ, কলকাত্া  
অরনল আচাযব (সম্পাাঃ), ২০১৫, অনুিুপ, রবত্শষ বাাংলা পুরথ সাংখযা, অনুিুপ, কলকাত্া  
কল্পনা গভৌরমক (হালিার), ২০০৭, পানু্ডরলরপ পঠন সহারয়কা, মাওলা ব্রািাসব, ঢাকা 
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খন্দকার মুজ্জারম্মল হক, ২০০০, পানু্ডরলরপ পাঠ ও পাঠ-সম্পািনা, অবসর, ঢাকা 
রত্রপুরা বসু, ২০০৩, বাাংলা পানু্ডরলরপ পাঠপররিমা, পুস্তক রবপরণ, ঢাকা  
মুহম্মি শাহজাহান রময়া, ১৯৯৪, বাাংলা পানু্ডরলরপ পাঠসমীক্ষা, বাাংলা একাত্ মী, ঢাকা 
গমাহাম্মি আবিুল কাইউম, ২০০০, পানু্ডরলরপ পাঠ ও পাঠ-সমাত্লাচনা, েরত্ধারা, ঢাকা 
যূরথকা বসু গভৌরমক, ১৯৯৯, বাাংলা পুরথর পুরেকা, সুবণবত্রখা, কলকাত্া 
সুবীর মন্ডল, ২০১০, বাাংলারলরপর উদ্ভব ও িমরবকাশ, গি’জ পাবরলরশাং, 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 পুরথর রবত্শষ 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 পুরথত্ত্ বযবহৃত্ রলরপ পরররচরত্  
Unit II                                                                                             30                    
বাাংলা রলরপর রববত্বন  
Unit III                                                                                            15 
বাাংলা পুরথত্ত্ বযবহৃত্ রবত্শষ রচত্হ্নর রববত্বন  
Unit IV                                                                                            20 
বযবহাররক পুরথপাঠ  
 
Additional Resources:  
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অরনমা মুত্খাপাধযায়, ২০০১, পুরথপাঠ ও সম্পািনারীরত্, পুনশ্চ, কলকাত্া  
অরনল আচাযব (সম্পাাঃ), ২০১৫, অনুিুপ, রবত্শষ বাাংলা পুরথ সাংখযা, অনুিুপ, কলকাত্া  
কল্পনা গভৌরমক (হালিার), ২০০৭, পানু্ডরলরপ পঠন সহারয়কা, মাওলা ব্রািাসব, ঢাকা 
খন্দকার মুজ্জারম্মল হক, ২০০০, পানু্ডরলরপ পাঠ ও পাঠ-সম্পািনা, অবসর, ঢাকা 
রত্রপুরা বসু, ২০০৩, বাাংলা পানু্ডরলরপ পাঠপররিমা, পুস্তক রবপরণ, ঢাকা  
মুহম্মি শাহজাহান রময়া, ১৯৯৪, বাাংলা পানু্ডরলরপ পাঠসমীক্ষা, বাাংলা একাত্ মী, ঢাকা 
গমাহাম্মি আবিুল কাইউম, ২০০০, পানু্ডরলরপ পাঠ ও পাঠ-সমাত্লাচনা, েরত্ধারা, ঢাকা 
সুবীর মন্ডল, ২০১০, বাাংলারলরপর উদ্ভব ও িমরবকাশ, গি’জ পাবরলরশাং, 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 

চলরিত্র সমাত্লাচনা ও রচত্রনাটয 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 
চলরিত্ত্রর ইরত্হাস ও আত্ন্দালন 
ক) রবশ্ব চলরিত্র: রস্থররচত্র গথত্ক রসত্নমাত্টাগ্রাফ, আত্মররকান চলরিত্র — রগ্ররফথ গথত্ক চযাপরলন, রারশয়ান মন্তাজ, 
জামবান প্রকাশবাি, ইত্ালীয় নবয-বাস্তববাি, ফরারস রনউওত্য়ভ, ত্থযরচত্র 
খ) ভারত্ীয় ও বাাংলা চলরিত্র: হীরালাল গসন — িািা সাত্হব ফালত্ক, সৃরিশীল িুর ও – রনউ রথত্য়টাসব, রবমল 
রায়, ঋরত্বক ঘটক, সত্যরজৎ রায়, মৃণাল গসন। 
Unit II                                                                                            25 
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চলরিত্ত্রর রবরভন্ন গটকরনক ও প্রকাশভরঙ্গ 
ক) শুরটাংত্য়র সময়: রমজ-অাঁ-গসন, রসত্নমাত্টাগ্রারফ 
খ) শুরটাং পরবত্বী: সম্পািনা, ধ্বরনর বযবহার  
Unit III                                                                                           30 
রচত্রনাটয রচনা ও চলরিত্র সমাত্লাচনা  
রচত্রনাটয রচনা: সাংজ্ঞা, উপািান ও রীরত্-নীরত্, সারহত্য গথত্ক রচত্রনাটয  
চলরিত্র সমাত্লাচনা: চলরিত্র সমাত্লাচনার ত্ত্ত্ব ও পদ্ধরত্   
 
Compulsory Readings: 
রবভাে কতৃ্বক প্রকারশত্বয সাংকলন  
Additional Resources: 
অজয় সরকার (সম্পা.), ১৯৯৯, চলরিত্র সমাত্লাচনা, বাণীরশল্প, কলকাত্া    
অঞ্জন িাস মজুমিার (সম্পা.), ২০১৮, প্রসঙ্গ চলরিত্র এবাং, ১ম বষব, ১ম সাংখযা, রসত্ন রেল্ড, বারল 
কালীশ মুত্খাপাধযায়, ২০১২, বাাংলা চলরিত্র রশত্ল্পর ইরত্হাস, পত্র ভারত্ী, কলকাত্া 
োস্তাঁ গরাত্বজ, ১৯৯৫, রসত্নমার কথা, বাণীরশল্প, কলকাত্া    
ধীমান িাশগুপ্ত (সম্পা.), ১৯৯৭, চলরিত্র অরভধান, বাণীরশল্প প্রকাশনী, কলকাত্া    
ধীমান িাশগুপ্ত, ২০০৯, রসত্নমার অ আ ক খ, সুজন প্রকাশনী, কলকাত্া 
রনমবালয আচাযব ও রিত্বযনু্দ পারলত্ (সম্পা.), ১৯৯৮, শত্বত্ষবর চলরিত্র ২, আনন্দ পাবরলশাসব, কলকাত্া  
রবধান ররত্বরু, ২০১৪, চলরিত্র রবচার, কথাপ্রকাশ, ঢাকা    
সত্যরজৎ রায়, ১৯৮২, রবষয় চলরিত্র, আনন্দ পাবরলশাসব, কলকাত্া 
গসাত্মন গঘাষ, ২০০৮, চলরিত্ত্রর ঘর ও বারহর, বাণীরশল্প, 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. 
 

BENSEC07 

েণজ্ঞাপন ও সাাংবারিকত্া 
(Ganagyapan O Sangbadikata) 
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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 — েণজ্ঞাপন: সাংজ্ঞা, পাথবকয, প্রকারত্ভি, কাজ 
Unit II                                                                                            20 
সাংবাি: সাংজ্ঞা, উপািান, গেরণরবভাে, মাধযম(সাংবািপত্র) 
Unit III                                                                                            40 
সাাংবারিকত্া: সাংজ্ঞা, গেরণরবভাে, মাধযম 
ক) প্ররত্ত্বিন রচনা  
খ) সম্পািনা (সাংবািপত্র): সম্পািক, বাত্বা সম্পািক, মুখয সম্পািক, সহকারী সম্পািক, সম্পািনার নীরত্, 
রশত্রানাম  
ে) সাক্ষাৎকার: সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও রলখন সশলী, সাক্ষাৎকাত্রর সবরচত্রয 
 
Additional Resources: 
Study materials prepared by the department. 
অনুপম অরধকারী, ২০১২, সাাংবারিকত্া বযবহাররক প্রত্য়াে, আলপনা এিারপ্রাইজ, কলকাত্া  
গকৌরশক ভটাচাযব, ২০০৪, জানবারলজত্মর সহজ পাঠ, পারুল প্রকাশনী, কলকাত্া  
পাথব চত্টাপাধযায়, ২০১৮, েণজ্ঞাপন : ত্ত্ত্ত্ব ও প্রত্য়াত্ে , গি’জ পাবরলরশাং, 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.  
 

BENSEC08 

সৃজনাত্মক রচনা-১ 
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(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  
● সিনরন্দনত্ার ভাষা ও সৃজনাত্মক রচনার রবরভন্ন রূপ : সারহত্য, সাাংবারিকত্া, জন বিৃত্া, জনরপ্রয় 

সাংসৃ্করত্  
● ভাব গথত্ক রলখন  

Unit II                                                                                              35 
● রমর য়ায় রলখন  
● রপ্রি মাধযম : রফচার, বুক রররভউ, ভ্রমণ, সমসামরয়ক রবরভন্ন রবষত্য়র সাক্ষাৎকার 
● গরর ও ও গটরলরভশন : নাটক, রসররয়াল, ত্থযরচত্র, কমারশবয়াল  

Unit III                                                                                             30 
পাণু্ডরলরপ প্রস্তুরত্, সাংত্শাধন, সম্পািনা, প্রুফ সাংত্শাধন   
 
Compulsory Readings: 
রবভাে কতৃ্বক প্রকারশত্বয সাংকলন  
Additional Resources: 
পাথব চত্টাপাধযায়, ২০১৮, েণজ্ঞাপন : ত্ত্ত্ত্ব ও প্রত্য়াত্ে, গি’জ পাবরলরশাং, 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.   
Keywords: Creative Writing, Media, Travalogue, Feature, Book Review, Radio, Television, 
Documentary, Drama, Commercial, Editing, Proof Reading. 
 

BENSEC09 
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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 
করবত্া: অন্তযরমল, লয়, ছন্দ, রবরভন্ন প্রকার করবত্া 
Unit II                                                                                              20 
নাটক: নাটকীয় বনাম বণবনামূলক, সাংলাপ, প্লট, চররত্রায়ন, ভাষা-বরহভূবত্ অনযানয উপািান  
Unit III                                                                                             20 
আখযানধমবী: চররত্র, প্লট, আখযান রীরত্, গছাট েল্প, উপনযাস  
Unit IV                                                                                             15 
অলাংকার ও রচত্রকল্প: শব্দালাংকার, অথবালাংকার (উপমা, রূপক, উৎত্প্রক্ষা, সমাত্সারি, অরত্শত্য়ারি, রবত্রাধাভাস, 
বযাজস্তুরত্), রচত্রকল্প  
  
Compulsory Readings: 
রবভাে কতৃ্বক প্রকারশত্বয সাংকলন  
উজ্জ্বলকুমার মজুমিার, ১৯৮৫, সারহত্ত্যর রূপ রীরত্, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া 
শযামাপি চিবত্বী, ২০১৫, অলঙ্কার-চরন্দ্রকা, কৃত্াজ্ঞরল, 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 
Unit IV Four weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Creative Writing, Creative Genres, Plot, Poetry, Drama, Fiction, Prosody, 
Rhetoric, Imagery 



Bengali Syllabus for UG Courses under CBCS  

53 
 

BENSEC10 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা 
(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 রববত্বন: মুদ্রণযন্ত্র ও প্রকাশনা , ভারত্বত্ষব মুদ্রণযন্ত্র, গফাত্টাটাইপ গসরটাং, করম্পউটার মুদ্রত্ণর সুরবধা 
Unit II                                                                                            20 
সম্পািনা ও সাংকলন, সাংস্করণ: সাংরক্ষপ্ত ধারণা   
Unit III                                                                                           30 
গ্রন্থ রনমবাণ: রবরভন্ন পদ্ধরত্, বই-এর গেরণরবভাে, প্রেি, গপপারবযাক, বই প্রকাশনা ও ত্ার রবরভন্ন পযবায়, বাাংলা    
বই-এর প্রকাশনা ও ত্ার সমসযা 
Unit IV                                                                                           10 
প্রুফ সাংত্শাধন 
 
Additional Resources: 
রবভাে কতৃ্বক প্রকারশত্বয সাংকলন    
অতু্ল সুর, ১৯৮৬, বাাংলা মুদ্রত্ণর িুত্শা বছর, রজজ্ঞাসা, করলকাত্া  
পাথব চত্টাপাধযায়, ২০১৮, েণজ্ঞাপন : ত্ত্ত্ত্ব ও প্রত্য়াত্ে, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া 
সুভাষ ভটাচাযব (সম্পা.), ২০১৩, বাাংলাত্লখক ও সম্পািত্কর অরভধান, আনন্দ পাবরলশাসব, কলকাত্া 
সসয়ি আরজজুল হক প্রমুখ (সম্পা.), ২০১৮, বঙ্গরবিযা উৎসরনত্িবশরীরত্, আন্তজবারত্ক বঙ্গরবিযা পররষৎ, কলকাত্া  
স্বপন চিবত্বী (সম্পা.), ২০০৭, মুদ্রত্ণর সাংসৃ্করত্ ও বাাংলা বই, অবভাস, কলকাত্া 
নীত্রন্দ্রনাথ চিবত্বী, ২০১৪, বাাংলা কী রলখত্বন গকন রলখত্বন , আনন্দ, কলকাত্া 
Teaching Learning Process: Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-5 
Hrs  
Unit I  Three weeks 
Unit II  Four weeks 
Unit III Five weeks 
Unit IV Two weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
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Keywords: Printing in India, Printing Technology, Editing, Compilation, Edition, Book 
Making, Proof Reading.  
 

BENSEC11 

ভাষা রশক্ষণ পদ্ধরত্ — 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 রশক্ষার ঐরত্হারসক গপ্রক্ষাপট ও বত্বমান অবস্থা; রশক্ষায় মাতৃ্ভাষার গুরুত্ব ও মাতৃ্ভাষা রশক্ষািাত্নর 
উত্েশয; প্রথম, রিত্ীয় ও তৃ্ত্ীয় ভাষার ধারণা; ভাষা রশক্ষার উত্েশয ও লক্ষয 
Unit II                                                                                            25                               
বাাংলা ভাষা রশক্ষত্ণর রবরভন্ন পদ্ধরত্ 
Unit III                                                                                           25   
বাাংলা ভাষা রশক্ষত্ণর রবরভন্ন স্তর ও িক্ষত্া রবকাশ  
 
Additional Resources:  
Study materials prepared by the department   
অত্শাক গুপ্ত, ১৯৯২, বাাংলা ভাষা ও সারহত্য রশক্ষণ পদ্ধরত্র রূপত্রখা, গসন্ট্রাল লাইত্ব্ররী, করলকাত্া 
মঞু্জশ্রী গচৌধুরী, ২০১৩, বাাংলা রশক্ষণ-পদ্ধরত্, চারুরলরপ, ঢাকা 
মনসুর মুসা, ২০১৬, প্রাত্য়ারেক ভাষাত্ত্ত্ত্বর রূপত্রখা, নবযুে প্রকাশনী, ঢাকা 
সুরবমল রমে, ২০১৮-১৯, প্রাথরমক রশক্ষক রশক্ষত্ণ বাাংলা রশক্ষণ পদ্ধরত্, রীত্া পাবরলত্কশন, কলকাত্া 
সুরবমল রমে, ২০১৯-২০, ভাষা রশক্ষণ পদ্ধরত্, রীত্া পাবরলত্কশন, কলকাত্া 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I  Four weeks 
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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 রশক্ষণ পদ্ধরত্ — 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 রশক্ষার গকৌশল 
Unit II                                                                                           60            
পাঠ-পররকল্পনা ও পাঠটীকা প্রণয়ন 
 
Additional Resources: 
Study materials prepared by the department. 
অত্শাক গুপ্ত, ১৯৯২, বাাংলা ভাষা ও সারহত্য রশক্ষণ পদ্ধরত্র রূপত্রখা, গসন্ট্রাল লাইত্ব্ররী, করলকাত্া 
মঞু্জশ্রী গচৌধুরী, ২০১৩, বাাংলা রশক্ষণ-পদ্ধরত্, চারুরলরপ, ঢাকা 
মনসুর মুসা, ২০১৬, প্রাত্য়ারেক ভাষাত্ত্ত্ত্বর রূপত্রখা, নবযুে প্রকাশনী, ঢাকা 
সুরবমল রমে, ২০১৮-১৯, প্রাথরমক রশক্ষক রশক্ষত্ণ বাাংলা রশক্ষণ পদ্ধরত্, রীত্া পাবরলত্কশন, কলকাত্া 
সুরবমল রমে, ২০১৯-২০, ভাষা রশক্ষণ পদ্ধরত্, রীত্া পাবরলত্কশন, কলকাত্া   
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.   
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Keywords: Methods of Language Teaching, Teaching Plan, Teaching Material.  
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Generic Elective 
 

BENGEC01 

েণজ্ঞাপন ও সাাংবারিকত্া 
(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 — েণজ্ঞাপন: সাংজ্ঞা, পাথবকয, প্রকারত্ভি 
Unit II                                                                                              20 
সাংবাি: সাংজ্ঞা, উপািান, গেরণরবভাে  ,মাধযম )সাংবািপত্র(  
Unit III                                                                                              40 
সাাংবারিকত্া: সাংজ্ঞা, গেরণরবভাে  ,মাধযম  
ক) প্ররত্ত্বিন রচনা 
খ)  সম্পািনা )সাংবািপত্র( : সম্পািক, বাত্বা সম্পািক, মুখয সম্পািক, সহকারী সম্পািক, সম্পািনার নীরত্, 
রশত্রানাম  
ে)  সাক্ষাৎকার: সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও রলখন সশলী, সাক্ষাৎকাত্রর সবরচত্রয 
 
Additional Resources:  
অনুপম অরধকারী, ২০১২, সাাংবারিকত্া বযবহাররক প্রত্য়াে, আলপনা এিারপ্রাইজ, কলকাত্া  
গকৌরশক ভটাচাযব, ২০০৪, জানবারলজত্মর সহজ পাঠ, পারুল প্রকাশনী, কলকাত্া  
পাথব চত্টাপাধযায়, ২০১৮, েণজ্ঞাপন : ত্ত্ত্ত্ব ও প্রত্য়াত্ে , গি’জ পাবরলরশাং, 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.   
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Keywords: Mass Communication, News, News Paper, News Writing, Editing, Interviewing.  
 

BENGE02 

বযবহাররক অনুবাি 
(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 
অনুবাত্ির সাধারণ পররচয়, আক্ষররক ও মুি অনুবাি, সারববক ও সীরমত্ অনুবাি 
Unit II                                                                                             15  
রূপান্তরণ, অনুসৃরি, রলপযন্তরণ  
Unit III                                                                                            10  
ভাষা-সবরচত্রয ও ভাষা-িূরত্ব 
Unit IV                                                                                            10  
অনুবাত্ির জনয রচনার রনববাচন ও রবত্েষণ 
Unit V                                                                                             25  
অনুবাি: ইাংত্ররজ ও রহরন্দ গথত্ক বাাংলায় অনুবাি  
 
Compulsory Readings: 
রবভাে কতৃ্বক প্রকারশত্বয সাংকলন  
Additional Resources:  
হায়াৎ মামুি, ২০০৭, গবঈমান ত্জবমা, চারুরলরপ, 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 
Unit IV Three weeks 



Bengali Syllabus for UG Courses under CBCS  

59 
 

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  
 সিনরন্দনত্ার ভাষা ও সৃজনাত্মক রচনার রবরভন্ন রূপ : সারহত্য, সাাংবারিকত্া, বিৃত্া, জনরপ্রয় সাংসৃ্করত্  
 ভাব গথত্ক রলখন  

Unit II                                                                                              30 
 রমর য়ায় রলখন  
 রপ্রি মাধযম : রফচার, বুক রররভউ, ভ্রমণ, সমসামরয়ক রবরভন্ন রবষত্য়র সাক্ষাৎকার 
 গরর ও ও গটরলরভশন : নাটক, রসররয়াল, ত্থযরচত্র, কমারশবয়াল  

Unit III                                                                                             30 
 সারহত্ত্য রলখন  
 করবত্া : ছন্দ, অলাংকার ও রচত্রকল্প, রবরভন্ন প্রকার করবত্া  
 নাটক : সাংলাপ, প্লট, চররত্রায়ণ  
 কথাসারহত্য : উপনযাস ও গছাত্টােল্প, চররত্র, প্লট, আখযানরীরত্   

 
Compulsory Readings: 
রবভাে কতৃ্বক প্রকারশত্বয সাংকলন  
Additional Resources:  
উজ্জ্বলকুমার মজুমিার, ১৯৮৫, সারহত্ত্যর রূপ রীরত্, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া 
শযামাপি চিবত্বী, ২০১৫, অলঙ্কার চরন্দ্রকা, কৃত্াজ্ঞরল, 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  
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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 

রবজ্ঞাপন ও রবজ্ঞাপন 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 েণজ্ঞাপন: সাংজ্ঞা, সাংরক্ষপ্ত ইরত্হাস, উত্েশয ও সমাত্জ ত্ার প্ররত্ফলন 
Unit II                                                                                              30 
রবজ্ঞাপন: সাংজ্ঞা, সাংরক্ষপ্ত ইরত্হাস, ভারত্বত্ষব রবজ্ঞাপন, প্রকারত্ভি, মাধযম )মুদ্রণ ও সবিুযরত্ন(  
Unit III                                                                                            10 
রবজ্ঞাপন ও সমাজ: জীবনবশলী ও মূলযত্বাধ আিান্ত, গভােবাত্ির পররত্পাষক, সামারজক প্ররত্রিয়া, বারনরজযক 
রবজ্ঞাপত্নর সামারজক প্রভাব, রবজ্ঞাপন ও অথবনীরত্, রবজ্ঞাপন ও আইরননীরত্  
Unit IV                                                                                            20    

                 
রবজ্ঞাপন রচনা  
 
Additional Resources: 
অনুপম অরধকারী, ২০১৪, সাাংবারিকত্া বযবহাররক প্রত্য়াে, এিারপ্রাইজ, কলকাত্া  
নন্দলাল ভটাচাযব, ২০১৫, রবজ্ঞাপন ও রবপণন, অক্ষর রবনযাস, কলকাত্া 
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পাথব চত্টাপাধযায়, ২০১৮, েণজ্ঞাপন : ত্ত্ত্ত্ব ও প্রত্য়াত্ে, গি’জ পাবরলরশাং, 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 সারহত্ত্যর সাংরক্ষপ্ত পররচয় 
(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 সারহত্ত্যর সাংরক্ষপ্ত পররচয়: বাাংলাসারহত্ত্যর যুেরবভাে ও যুেববরশিয, বাংলাসারহত্ত্যর রবরশি সারহত্যধারা 

সারহত্য পরররচরত্ : চযবাপি, শ্রীকৃষ্ণকীত্বন, অনুবাি সারহত্য (মালাধর বসু, কৃরত্তবাস ওঝা, কাশীরাম িাস), 
মঙ্গলকাবয (রবজয় গুপ্ত, মুকুন্দরাম, ভারত্চন্দ্র), চররত্সারহত্য (বৃন্দাবন িাস, কৃষ্ণিাস করবরাজ), সবষ্ণব পিাবলী 
(রবিযাপরত্, চণ্ডীিাস, জ্ঞানিাস, গোরবন্দিাস), শাি পিাবলী (রামপ্রসাি গসন, কমলাকান্ত চিবত্বী), প্রণয় কাবয 
(ত্িৌলত্ কাজী, সসয়ি আলাওল), বাাংলা েত্িযর রবকাশ (শ্রীরামপুর রমশন, গফাটবউইরলয়াম কত্লজ, রামত্মাহন রায়, 
রবিযাসাের, রবত্বকানন্দ, সামরয়ক পত্র), নক সা ও কথাসারহত্য (কালীপ্রসন্ন রসাংহ, বরঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধযায়, স্বণবকুমারী 
গিবী, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র), নাটক ও প্রহসন (মধুসূিন িত্ত, িীনবনু্ধ রমত্র, রেররশ গঘাষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), কাবয 
ও করবত্া (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুসূিন িত্ত, নবীনচন্দ্র গসন, রবহারীলাল চিবত্বী, রেরীন্দ্রত্মারহনী িাসী, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, মানকুমারী বসু) 
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Compulsory Readings: 
অরসত্কুমার বত্ন্দযাপাধযায়, ২০০৪-২০০৫, বাাংলা সারহত্ত্যর সমূ্পণব ইরত্বৃত্ত, ম াণব বুক এত্জন্সী, কলকাত্া 
গক্ষত্র গুপ্ত, ২০০২, বাাংলা সারহত্ত্যর সমগ্র ইরত্হাস, গ্রন্থরনলয়, কলকাত্া 
Additional Resources:  
আহমি শরীফ, ২০১১, বাঙালী ও বাঙলা সারহত্য, রিত্ীয় খণ্ড, নয়া উত্িযাে, কলকাত্া 
আহমি শরীফ, ২০১৪, বাঙালী ও বাঙলা সারহত্য, প্রথম খণ্ড, নয়া উত্িযাে, কলকাত্া 
গোপাল হালিার, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, বাঙ লা সারহত্ত্যর রূপ-গরখা, প্রথম খণ্ড, অরুণা প্রকাশনী, কলকাত্া 
গোপাল হালিার, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, বাঙ লা সারহত্ত্যর রূপ-গরখা, রিত্ীয় খণ্ড, অরুণা প্রকাশনী, কলকাত্া 
গিত্বশ কুমার আচাযবয, ২০০৪, বাাংলা সারহত্ত্যর ইরত্হাস, আরি ও মধয যুে, ইউনাইত্ট  বুক এত্জরন্স, গকালকাত্া 
গিত্বশ কুমার আচাযবয, ২০০৭, বাাংলা সারহত্ত্যর ইরত্হাস, আধুরনক যুে, ইউনাইত্ট  বুক এত্জরন্স, গকালকাত্া 
সুখময় মুত্খাপাধযায়, ১৯৭৪, মধযুত্ের বাাংলা সারহত্ত্যর ত্থয ও কালিম, রজ.  ভরিাজ এণ্ড গকাাং, 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 কথাসারহত্য 
(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 গছাত্টােত্ল্পর সাংজ্ঞা ও গেরণরবভাে 
Unit II                                                                                             30 
বরঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধযায় — কৃষ্ণকাত্ন্তর  উইল   
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — গচাত্খর বারল  
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Unit III                                                                                            30 
প্রভাত্ কুমার মুত্খাপাধযায় — গিবী 
পরশুরাম — করচসাংসি 
জেিীশ গুপ্ত — পত্য়ামুখম 
রবভূরত্ভূষণ বত্ন্দযাপাধযায় — রকন্নরিল 
ত্ারাশঙ্কর বত্ন্দযাপাধযায় — গবত্িনী 
বনফুল — রনমোছ 
গপ্রত্মন্দ্র রমত্র — পুন্নাম 
আশাপূণবা গিবী — রছন্নমস্তা 
সুত্বাধ গঘাষ — ফরসল 
 
 
Compulsory Readings: 
অশ্রুকুমার রসকিার ও করবত্া রসাংহ (সাংক. ও সম্পা.), ২০১৩, বাাংলা েল্প সাংকলন, রিত্ীয় খণ্ড, সারহত্য 
অকাত্িরম, নতু্ন রিরল্ল 
জেিীশ ভটাচাযব (সম্পা.), ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, সুত্বাধ গঘাত্ষর গেষ্ঠ েল্প, প্রকাশ ভবন, কলকাত্া  
জেিীশ ভটাচাযব (সম্পা.), ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, প্রভাত্কুমার মুত্খাপাধযাত্য়র গেষ্ঠ েল্প, প্রকাশ ভবন, কলকাত্া   
িীপাংকর বসু (সম্পা.), ২০০৩, পরশুরাম েল্পসমগ্র, এম. রস. সরকার এন্ড সন্স, কলকাত্া 
বরঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধযায়, ২০০৬-২০০৭, কৃষ্ণকাত্ন্তর উইল, শশাঙ্কত্শখর বােচী (সম্পা.), ম াণব বুক এত্জন্সী, 
কলকাত্া 
বনফুল, ২০০৬, বনফুত্লর গেষ্ঠ েল্প, বাণীরশল্প, কলকাত্া 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, পরশ্চমবঙ্গ সরকার, কলকাত্া  
সুবীর রায়ত্চৌধুরী (সম্পা.), ২০১১, জেিীশ গুপ্তর েল্প, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া   
গসৌরীন ভটাচাযব (সম্পা.), ২০১৫, গপ্রত্মন্দ্র রমত্ত্রর গেষ্ঠ েল্প, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া     
Additional Resources: 
অররন্দম গোস্বামী, ২০১৮, সুত্বাধ গঘাষ : কথা সারহত্য, ত্বুও প্রয়াস, চাপ া 
অরুণকুমার মুত্খাপাধযায়, ২০০২, মধযাহ্ন গথত্ক সায়াত্হ্ন : রবাংশ শত্াব্দীর বাাংলা উপনযাস, গি’জ পাবরলরশাং, 
কলকাত্া  
অরুণকুমার মুত্খাপাধযায়, ২০০৪, কাত্লর পুত্তরলকা : বাাংলা গছাটেত্ল্পর একশ’ িশ বছর : ১৮৯১-২০০০, গি’জ 
পাবরলরশাং কলকাত্া 
অরুণকুমার মুত্খাপাধযায়, ২০১০, কাত্লর প্ররত্মা : বাাংলা উপনযাত্সর পাঁচাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, গি’জ 
পাবরলরশাং, কলকাত্া 
অত্লাক রায় (সম্পা.), ২০০৪, রেররজাপ্রসন্ন রায়ত্চৌধুরীর বরঙ্কমচন্দ্র, পুস্তক রবপরণ, কলকাত্া 
অশ্রুকুমার রসকিার, ১৯৮৮, আধুরনকত্া ও বাাংলা উপনযাস, অরুণা প্রকাশনী, কলকাত্া 
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উজ্জ্বলকুমার মজুমিার (সম্পা.), ২০০৮, েল্পচচবা, বঙ্গীয় সারহত্য সাংসি, কলকাত্া 
জেিীশ ভটাচাযব, ১৯৯৪, আমার কাত্লর কত্য়কজন কথারশল্পী, ভাররব, কলকাত্া 
ত্রুণ মুত্খাপাধযায় ও শীত্ল গচৌধুরী (সম্পা.), ২০০০, গপ্রত্মন্দ্র রমত্র ও আধুরনক বাাংলা সারহত্য, সারহত্যত্লাক, 
কলকাত্া 
গিবীপি ভটাচাযব, ১৯৬১, উপনযাত্সর কথা, সুপ্রকাশ, কলকাত্া 
নারায়ণ েত্ঙ্গাপাধযায়, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, সারহত্ত্য গছাটেল্প, রমত্র ও গঘাষ পাবরলশাসব, কলকাত্া  
প্রমথনাথ রবশী, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, বরঙ্কম-সরণী, রমত্র ও গঘাষ পাবরলশাসব, কলকাত্া 
গমারহত্লাল মজুমিার, ২০০৫, বরঙ্কমচত্ন্দ্রর উপনযাস ও বরঙ্কমবরণ, করুণা প্রকাশনী, কলকাত্া 
রথীন্দ্রনাথ রায়, ১৯৯৬, গছাটেত্ল্পর কথা, পুস্তক রবপরণ, কলকাত্া 
ররফকউল্লাহ খান, ২০০২, কথাসারহত্ত্যর রবরচত্র রবষয় ও নন্দনত্ত্ত্ব, অননযা, ঢাকা 
রশরশর চত্টাপাধযায়, ১৯৬২, উপনযাস-পাত্ঠর ভূরমকা, বুকলযান্ড, কলকাত্া  
রশরশরকুমার িাশ, ২০০৭, বাাংলা গছাটেল্প : ১৮৭৩ -১৯২৩, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া 
শ্রীকুমার বত্ন্দযাপাধযায়, ২০১০-২০১১, বঙ্গসারহত্ত্য উপনযাত্সর ধারা, ম াণব বুক এত্জন্সী, কলকাত্া 
সত্ত্যন্দ্রনাথ রায়, ২০০০, বাাংলা উপনযাস ও ত্ার আধুরনকত্া, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া   
সত্রাজ বত্ন্দযাপাধযায়, ২০১২, বাাংলা উপনযাত্সর কালান্তর, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া  
সুত্বাধচন্দ্র গসনগুপ্ত, ১৯৭৫, বরঙ্কমচন্দ্র,  এ মুখাজবী, 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 করবত্া 
(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) 
Unit I                                                                                             30 
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ভুসুকুপা — কাত্হত্র রঘরণ গমরল অেহ কীস, কাহ্নপা — নের বারহত্রাঁ গ ারি গত্াত্হারর কুর আ, ব ু চণ্ডীিাস — গক 
না বাাঁরশ বাত্য় ব াই, রবিযাপরত্ — এ সরখ হামারর িুত্খর নারহ ওর, চন্ডীিাস — সই, গকবা শুনাইল শযাম -নাম , 
গোরবন্দিাস — মাধব রক কহব সিব -রবপাক , জ্ঞানিাস —  সুত্খর লারেয়া এ ঘর বাাঁরধনু, শাহ্  মুহম্মি সেীর — 
ইউসুত্ফর রনযবাত্ন, ভারত্চন্দ্র — অন্নপূণবা উত্তররলা োরঙ্গনীর ত্ীত্র 
Unit II                                                                                            15                          
মাইত্কল মধুসূিন িত্ত — বঙ্গভূরমর প্ররত্, রেরীন্দ্রত্মারহনী িাসী — োহবস্থয রচত্র, মানকুমারী বসু — সাধ 
Unit III                                                                                           30 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — প্রথম রিত্নর সূযব, যত্ীন্দ্রনাথ গসনগুপ্ত — িুাঃখবািী, গমারহত্লাল মজুমিার — পান্থ, নজরুল 
ইসলাম — সামযবািী )মানুষ( , জসীমউেীন — নকশীকাাঁথার মাঠ, জীবনানন্দ িাশ — আট বছর আত্ের একরিন, 
সুধীন্দ্রনাথ িত্ত — উটপারখ, রবষু্ণ গি — গঘা সওয়ার, সসয়ি শামসুল হক — পরাত্ণর েহীন রভত্র )অাংশ( , শামসুর 
রাহমান — িুরখনী বণবমালা 
 
Compulsory Readings:  

আহমি শরীফ (সম্পাাঃ), ২০০২, মধযযুত্ের কাবয-সাংগ্রহ, সময় প্রকাশন, ঢাকা  

খত্েন্দ্রনাথ রমত্র, সুকুমার গসন, রবশ্বপরত্ গচৌধুরী ও শযামাপি চিবত্বী (সম্পাাঃ), ১৯৯০, সবষ্ণব পিাবলী (চয়ন), 
করলকাত্া রবশ্বরবিযালয়, করলকাত্া 

জসীমউেীন, ২০১৫, জসীমউেীত্নর গেষ্ঠ করবত্া, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া 

রনমবত্লনু্দ মুত্খাপাধযায় (সম্পাাঃ), ২০০২, ভারত্চত্ন্দ্রর অন্নিামঙ্গল, ম াণব বুক এত্জন্সী প্রাইত্ভট রলরমত্ট , কলকাত্া 

রনমবল িাশ, ২০১০, চযবােীরত্ পররিমা, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া 

বসন্তরঞ্জন রায় রবিিল্লভ(সম্পা), ১৩৮০, চণ্ডীিাস রবররচত্ শ্রীকৃষ্ণকীত্বন, বঙ্গীয় সারহত্য পররষৎ, কলকাত্া  

বুদ্ধত্িব বসু(সম্পা), ২০০৭, আধুরনক বাাংলা করবত্া, এম. রস. সরকার অযান্ড সন্স প্রাইত্ভট রলরমত্ট , করলকাত্া 

গক্ষত্র গুপ্ত(সম্পা), ২০১২, মধুসূিন রচনাবলী, সারহত্য সাংসি, কলকাত্া   

Additional Resources: 

অত্লাক রায়(সম্পা), ২০০৪, গযাত্েন্দ্রনাথ গুপ্ত বত্ঙ্গর মরহলা করব, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া 

অত্লাকরঞ্জন িাশগুপ্ত ও গিবীপ্রসাি বত্ন্দযাপাধযায়(সম্পা), ২০১৬, আধুরনক করবত্ার ইরত্হাস, গি’জ পাবরলরশাং, 
কলকাত্া  
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অত্শাককুমার রমে (সম্পা),২০১০, মধুসূিন িত্ত্তর বীরাঙ্গনা কাবয, সারহত্য সঙ্গী, কলকাত্া 

অত্শাককুমার রমে, ২০০২, আধুরনক বাাংলা করবত্ার রূপত্রখা (১৯০১-২০০০), গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া  

অশ্রুকুমার রসকিার, ১৯৭৫, আধুরনক করবত্ার রিগ্ বলয়, অরুণা প্রকাশনী, কলকাত্া 

জেিীশ ভটাচাযব, ২০১৪, আমার কাত্লর কত্য়কজন করব, ভাররব, কলকাত্া 

জহর গসনমজুমিার, ১৯৯৮, বাাংলা করবত্া : গমজাজ ও মত্নাবীজ, পুস্তক রবপরণ, কলকাত্া    

জীত্বন্দ্র রসাংহ রায় (সম্পা),১৩৩৭, আধুরনক বাাংলা করবত্া : রবচার ও রবত্েষণ, বধবমান রবশ্বরবিযালয়, বধবমান 

জীবনানন্দ িাশ, ১৪১৩, করবত্ার কথা, রসেত্নট গপ্রস, কলকাত্া 

ত্ারাপি আচাযব, ২০০৬, শঙ্খ গঘাত্ষর করব জীবন, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া 

ত্ত্পাধীর ভটাচাযব, ২০০৯, করবত্ার বহস্বর, প্ররত্ভাস, কলকাত্া   

িীরপ্ত রত্রপাঠী, ১৯৭৪, আধুরনক বাাংলা কাবয পররচয়, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া  

গিবব্রত্ চত্টাপাধযায় (সম্পা), ২০০৪, পররকথা : রবশ শত্ত্কর বাঙলা করবত্া, পরশ্চমবঙ্গ (সাউথ ের য়া)    

রিলারা হারফজ, ২০১৮, আনন্দ গবিনাযত্জ্ঞ ররফক আজাি, রচত্রা প্রকাশনী, ঢাকা 

রিলারা হারফজ ও রপয়াস মরজি(সম্পা), ২০১৮, ররফক আজাি েত্িযর েহন অরত্ণয, রচত্রা প্রকাশনী, ঢাকা 

বাসন্তীকুমার মুত্খাপাধযায়, ২০১২, আধুরনক বাাংলা করবত্ার রূপত্রখা, প্রকাশ ভবন, কলকাত্া 

বাাঁধন গসনগুপ্ত ও সুরিন চত্টাপাধযায়(সম্পা), ২০০০, আত্লার উোম পরথক, িীপ প্রকাশন, কলকাত্া   

শঙ্খ গঘাষ, ১৯৯৩, ছন্দময় জীবন, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া 

শঙ্খ গঘাষ(সম্পা), ২০০১, এই সময় ও জীবনানন্দ, সারহত্য অকাত্িরম, নতু্ন রিরল্ল 

শরশভূষণ িাশগুপ্ত, ১৩৭১, করব যত্ীন্দ্রনাথ ও আধুরনক বাাংলা করবত্ার প্রথম পযবায়, এ মুখাজবী অযান্ড গকাাং প্রাাঃ 
রলাঃ কলকাত্া  

সুররজৎ িাশগুপ্ত, ২০১৪, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, জসীমুেীন প্রমুখ প্রসত্ঙ্গ, রূপালী, কলকাত্া 

সুব্রত্ রায়ত্চৌধুরী, ২০১২, উরনত্শর করব : করবত্ার গভার, প্রজ্ঞা রবকাশ, কলকাত্া 
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সুরমত্া চিবত্বী, ১৯৯৯, করবত্ার অন্তরঙ্গ পাঠ, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া 

হরপ্রসাি রমত্র, ১৩৬৬, সত্ত্যন্দ্রনাথ িত্ত্তর করবত্া 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 েিয 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 েিয সারহত্ত্যর নানারূপ : উিাহরণসহ সাংরূপ পরররচরত্ 
 বাাংলা রঙ্গমত্ঞ্চর ইরত্হাস — সাধারণ রঙ্গালয় পযবন্ত 

Unit II                                                                                             20 
 বরঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধযায় — রব াল 
 কালীপ্রসন্ন রসাংহ — করলকাত্ার চ ক পার্ব্বণ  
 গরাত্কয়া সাখাওয়াত্ গহাত্সন — অলঙ্কার না ‘Badge of Slavery’ 
 প্রমথ গচৌধুরী — আমরা ও গত্ামরা  

Unit III                                                                                           30  
 মধুসূিন িত্ত — এত্কই রক বত্ল সভযত্া   
 িীনবনু্ধ রমত্র — নীলিপবণ   
 রবজন ভটাচাযব — নবান্ন   
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Compulsory Readings: 
অত্লাক রায় প্রমুখ (সম্পা.), ২০০২, িুশ বছত্রর বাাংলা প্রবন্ধসারহত্য, প্রথম খণ্ড, সারহত্য অকাত্িরম, নতু্ন রিরল্ল 
গক্ষত্র গুপ্ত (সম্পা.), ২০১২, মধুসূিন রচনাবলী, সারহত্য সাংসি, করলকাত্া 
জেন্নাথ গঘাষ (সম্পা.), ২০০২, িীনবনু্ধ রমত্ত্রর নীলিপবণ, সারহত্য সঙ্গী, কলকাত্া 
পুরলন িাস, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাাংলা নাটক, এম রস সরকার, করলকাত্া 
প্রমথ গচৌধুরী, ২০০৮, প্রবন্ধ সাংগ্রহ, রবশ্বভারত্ী গ্রন্থনরবভাে, কলকাত্া 
রবজন ভটাচাযব, ১৯৮৮, নবান্ন, প্রমা, কলকাত্া 
ব্রত্জন্দ্রনাথ বত্ন্দযাপাধযায় ও সজনীকান্ত িাস (সম্পা.), ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, কমলাকান্ত, বরঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধযায়, বঙ্গীয়-
সারহত্য-পররষৎ, করলকাত্া 
সুত্পা ভটাচাযব (সাংক. ও সম্পা.), ২০১১, বাঙালী গমত্য়র ভাবনামূলক েিয, সারহত্য অকাত্িমী, নতু্ন রিরল্ল 
হীত্রন চত্টাপাধযায়, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, সারহত্য প্রকরণ, বঙ্গীয় সারহত্য সাংসি, কলকাত্া 
Additional Resources: 
অরজত্ কুমার গঘাষ, ২০১০, বাাংলা নাটত্কর ইরত্হাস, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া 
অধীর গি, ২০১০, আধুরনক বাাংলা প্রবন্ধ-সারহত্ত্যর ধারা, রিত্ীয় খণ্ড, উজ্জ্বল সারহত্য মরন্দর, করলকাত্া 
অধীর গি, ২০১২, আধুরনক বাাংলা প্রবন্ধ-সারহত্ত্যর ধারা, প্রথম খণ্ড, উজ্জ্বল সারহত্য মরন্দর, করলকাত্া 
অধীর গি, ২০১২, আধুরনক বাাংলা প্রবন্ধ-সারহত্ত্যর ধারা, তৃ্ত্ীয় খণ্ড, উজ্জ্বল সারহত্য মরন্দর, করলকাত্া 
অরুণ নাে (সম্পা.), ২০১৬, সরটক হত্ত্াম পযাাঁচার নকশা, আনন্দ, কলকাত্া 
আত্নায়ার গহাত্সন, ২০০৬, গবেম গরাত্কয়া : নারী জােরত্ণর অগ্রিূত্, প্রত্গ্ররসভ পাবরলশাসব, কলকাত্া 
গোলাম মুররশি, ১৯৮৪, সমাজ সাংস্কার আত্ন্দালন ও বাাংলা নাটক, বাাংলা একাত্ মী, ঢাকা  
গিবনারায়ণ গুপ্ত, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, একত্শা বছত্রর নাটয প্রসঙ্গ, সারহত্যত্লাক, করলকাত্া  
ব্রত্জন্দ্রনাথ বত্ন্দযাপাধযায়, ২০১৩, বঙ্গীয় নাটযশালার ইরত্হাস : ১৭৯৫-১৮৭৬, করুণা প্রকাশনী 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 
 

BENGE09 

প্রারত্ষ্ঠারনক রলখন 
(Pratisthanik Likan) 
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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 
চুরি (Contract): সাংজ্ঞা ও প্রকারত্ভি, চুরিত্ত্ বযবহৃত্ ভাষা, চুরি পত্ত্রর অনুবাি    
Unit II                            15 
খস া (Drafting): সাংজ্ঞা ও প্রকারত্ভি, ড্রাফরটাং-এর রবরভন্ন ধাপ, ড্রাফরটাং-এর রবরভন্ন ভাষা, ড্রাফরটাং ও এর রটাং-
এর পাথবকয 
Unit III                                  15 
গনারটাং (Noting): সাংজ্ঞা, উত্েশয, রনত্িবরশকা, রবরভন্ন ধাপ, েঠন  
Unit IV                           15 
রচরঠ : বযরিেত্ রচরঠ ও সরকারী রচরঠর পাথবকয, সরকারী রচরঠর রবত্শষ রূপ, সরকারী রচরঠর ভাষারীরত্  
Unit V                                   15 
প্রশাসরনক পররভাষা  
 
Additional Resources:  
Study materials prepared by the department. 
গকৌরশক ভটাচাযব, ২০০৪, জানবারলজত্মর সহজ পাঠ, পারুল প্রকাশনী, কলকাত্া  
নীত্রন্দ্রনাথ চিবত্বী, ২০১৪, বাাংলা কী রলখত্বন গকন রলখত্বন , আনন্দ পাবরলশাসব, কলকাত্া 
পাথব চত্টাপাধযায়, ২০১৮, েণজ্ঞাপন : ত্ত্ত্ত্ব ও প্রত্য়াত্ে, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া 
সুভাষ ভটাচাযব (সম্পা.), ২০১৩, বাাংলা : গলখক ও সম্পািত্কর অরভধান, আনন্দ পাবরলশাসব, কলকাত্া 
বাাংলা একাত্ মী, ২০১৯, প্রশাসরনক পররভাষা, বাাংলাত্িশ    
Teaching plane: Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-5 Hrs 
Unit I  Three weeks 
Unit II  Three weeks 
Unit III Three weeks 
Unit IV Three weeks 
Unit V  Two weeks   
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Official Prose, Contract, Drafting, Noting, Administrative Terminology.  
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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 
 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
Unit I  Two weeks 
Unit II         Four weeks  
Unit III        Four weeks 



Bengali Syllabus for UG Courses under CBCS  

71 
 

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 
Translation from English to Bengali 
Translation from Bengali to English 
 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / Presentation-
5 Hrs  
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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) 
Unit IV                       15 
Paragraph and Letter Writing (minimum 20 sentences)  
Unit V                        15 
Conversation Practice  
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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  
 
Teaching Learning Process: Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments/Presentation-5 
Hrs  
Unit I  Four weeks 
Unit II         Two weeks  
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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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Bengali Courses for B. Com Programme 

 

B. Com Programme/ MIL Core — 1 

Semester — 1st/2nd 

BENBCOMPMIL101/201 

বাাংলা সারহত্ত্যর ইরত্হাস 

(Bangla Sahityer Itihas) 

Course Objectives: History of Bengali literature (ancient, medieval and modern) is an 
integral part of Bengali studies. As we know Bengali language and literature has a literary 
history of more than thousand years. Added to that Bengali literature developed through 
various literary and social movements through times. The present course aims at teaching 
selected texts, through those social and literary movements. This course includes all the 
major literary texts and trends of Bengal.  

Course Learning Outcomes: This course will enable students to understand various social 
and literary movements and literature of ancient, medieval and modern times of Bengal.  

Maximum Marks 75 (5+1 Credit)   

Unit I             

প্রাচীন যুে - চযবাপি 

Unit II   

মধযযুে - শ্রীকৃষ্ণ কীত্বন, সবষ্ণব পিাবলী, চন্ডীমঙ্গল, আরাকান রাজসভা 

Unit III  

আধুরনক যুে – গফাটব উইরলয়াম কত্লজ, রামত্মাহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র রবিযাসাের, মাইত্কল মধুসূিন িত্ত (নাটযকার), 
িীনবনু্ধ রমত্র, ঈশ্বরগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কাবযকরবত্া), বরঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধযায় (কথাসারহরত্যক), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
(ত্ছাটেল্পকার), শরৎচন্দ্র চত্টাপাধযায় (ত্ছাটেল্পকার)  

 

Compulsory Readings:  

অরসত্কুমার বত্ন্দযাপাধযায়, ২০০৪-২০০৫, বাাংলা সারহত্ত্যর সমূ্পণব ইরত্বৃত্ত, ম াণব বুক এত্জন্সী, কলকাত্া  
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Additional Resources: 

অরসত্কুমার বত্ন্দযাপাধযায়, ১৩৭৪, উরনশ রবশ, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাত্া  

গোপাল হালিার, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, বাঙলা সারহত্ত্যর রূপত্রখা, রিত্ীয় খণ্ড, অরুণা প্রকাশনী, কলকাত্া 

জহর গসনমজুমিার, ২০০৯, মধযযুত্ের কাবয : স্বর ও সাংকট, বঙ্গীয় সারহত্য সাংসি, কলকাত্া  

গিত্বশ কুমার আচাযবয, ২০০৪, বাাংলা সারহত্ত্যর ইরত্হাস (আরি ও মধয যুে), ইউনাইত্ট  বুক এত্জরন্স, কলকাত্া  

গিত্বশ কুমার আচাযবয, ২০০৭, বাাংলা সারহত্ত্যর ইরত্হাস (আধুরনক যুে), ইউনাইত্ট  বুক এত্জরন্স, কলকাত্া 

রশীি আল ফারুকী, ১৯৮৪, বাাংলা উপনযাত্স মুসলমান গলখকত্ির অবিান, রত্না প্রকাশন, কলকাত্া  

সজনীকান্ত িাস, ১৯৮৮, বাাংলা েিযসারহত্ত্যর ইরত্হাস, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া 

সুকুমার গসন, ২০০৭, বাাংলার সারহত্য-ইরত্হাস, সারহত্য অকাত্িরম, নতু্ন রিরল্ল  

সুকুমার গসন, ২০০৯, বাঙ্গালা সারহত্ত্যর ইরত্হাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ, কলকাত্া 

Teaching Learning Process:  Lecture — 40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / 

Presentation-5 Hrs  

Unit I  Three weeks       

Unit II  Five weeks            

Unit III Seven weeks 

Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.  

Keywords: Literary History, Old and Medieval, Modern.  

 

B. Com Programme/ MIL Core — 2 

Semester — 3rd/ 4th 

BENBCOMPMIL301/401 

বাাংলা কথাসারহত্য ও করবত্া 

(Bangla Kathasahitya O Kobita) 

Course Objectives:     
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• To make the students aware of various Bengali literary forms, such as Fiction and 
Poetry.  

• In the way of learning Bengali Fiction and Poems, the students will get to know 
about the general idea of present Bengali literary trends.  

Course Learning Outcomes: The course will enable students understand the contribution of 
selected authors and poets in their respective genres along with understanding of overall 
20th Century of Bengali literature. 

Maximum Marks 75 (5+1 Credit)    

Unit I             30 

কথাসারহত্য       

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর – আত্লার ফুলরক 

সুকুমার রাত্য়র গছাটেল্প (পােলা িাশু, চীত্ন পটকা, িাশু কীরত্ব)  

Unit II            45 

করবত্া         

জীবনানন্দ িাশ – গবাধ  

অরময় চিবত্বী – সঙ্গরত্ 

সুভাষ মুত্খাপাধযায় – যত্ িূত্রই যাই 

সুকান্ত ভটাচাযব – একরট গমারত্ের কারহনী  

শঙ্খ গঘাষ – পুনববাসন 

সুনীল েত্ঙ্গাপাধযায় – উত্তরারধকার 

 

Compulsory Readings:  

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, আত্লার ফুলরক, রবশ্বভারত্ী গ্রন্থনরবভাে, কলকাত্া  

বুদ্ধত্িব বসু(সম্পা), ২০০৭, আধুরনক বাাংলা করবত্া, এম রস সরকার এন্ড সন্স প্রাইত্ভট রলরমত্ট , কলকাত্া  

সুনীল জানা(সম্পা), ২০১১, সুকুমার সমগ্র, গি’জ পাবরলরশাং, কলকাত্া    

Additional Resources: 
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অিুজ বসু, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, একরট নক্ষত্র আত্স, গিজ পাবরলরশাং, কলকাত্া  

অত্শাকরবজয় রাহা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, বাণীরশল্পী অবনীন্দ্রনাথ, করব ও করবত্া, কলকাত্া  

অত্শাককুমার রমে, ২০০২, আধুরনক বাাংলা করবত্ার রূপত্রখা (১৯০১-২০০০), গিজ পাবরলরশাং, কলকাত্া  

আবিুল মান্নান সসয়ি, ২০১১, শুদ্ধত্ম করব, পাঠক সমাত্বশ, ঢাকা  

কৃষ্ণরূপ চিবত্বী, ১৯৮৩, সুকুমার রাত্য়র আশ্চযব জেৎ, আনন্দ, কলকাত্া  

জেিীশ ভটাচাযব, ২০১৪, আমার কাত্লর কত্য়কজন করব, ভাররব, কলকাত্া  

ত্ারাপি আচাযব, ২০০৬, শঙ্খ গঘাত্ষর করবজীবন, গিজ পাবরলরশাং, কলকাত্া  

পরবত্র সরকার(সম্পা),  ১৯৮৯, সুকুমার পররিমা, পরশ্চমবঙ্গ বাাংলা অকাত্িরম, কলকাত্া  

বাসন্তীকুমার মুত্খাপাধযায়, ২০০৯, আধুরনক বাাংলা করবত্ার রূপত্রখা, প্রকাশ ভবন, কলকাত্া  

ভূত্িব গচৌধুরী, ১৯৯৬, রলরপর রশল্পী অবনীন্দ্রনাথ, গিজ পাবরলরশাং, কলকাত্া  

মাহবুবুল হক, ২০০৫, রত্নজন আধুরনক করব সমর গসন সুভাষ মুত্খাপাধযায় সুকান্ত ভটাচাযব, নয়া উত্িযাে, 

কলকাত্া  

লীলা মজুমিার, ১৯৬৬, অবনীন্দ্রনাথ, রবশ্বভারত্ী, কলকাত্া  

শঙ্খ গঘাষ, ১৯৯৩, ছত্ন্দাময় জীবন, গিজ পাবরলরশাং, কলকাত্া  

রশরশরকুমার িাশ(সম্পা), ২০১২, শত্ায়ু সুকুমার, কাররের, কলকাত্া  

সত্যরজৎ রায় ও পাথব বসু(সম্পা), ২০০৪, সুকুমার সারহত্য সমগ্র, আনন্দ, কলকাত্া  

Teaching Learning Process:  Lecture — 40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / 

Presentation-5 Hrs  

Unit I  Eight weeks       

Unit II  Six weeks            

Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.    

Keywords:  Fiction, Poetry. 
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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.     

 


