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Discipline Specific Core 

Semester - I 
(DSC - 1) 

বর্ণনাত্মক ভাষাববজ্ঞান : বাাংলা ভাষা 
(Barnanatmak Bhasabigyan: Bangla Bhasha) 
(Descriptive Linguistics: Bengali Language) 

 
Course Objectives: Language is the basis of any existing literature. To study literature, 
one must know the language well beforehand and then delve into its literature. Thus, 
our first paper will be the descriptive linguistics of Bengali.  
Course Learning Outcomes: To study the linguistics of any particular language is not 
limited to knowing the language to be able to communicate but to have vivid knowledge 
of its construction, its fundamental properties, its Phonology, Morphology etc. Students 
will be taught the science of Bengali language which is a branch of the discipline, i.e. 
Linguistics. 

Maximum Marks 70 (3+1 Credit) 
Unit I                                             50                                                                               

• ভাষার সাংজ্ঞা ও বববিষ্ট্য           
                                                                          

ধ্ববনতত্ত্ব 
• ধ্ববন ও  বর্ণ,  স্বরধ্ববন ও বযঞ্জনধ্ববন : বববিষ্ট্য ও শ্রেবর্ববভাগ উচ্চারর্ বববিত্র্য ও স্ববনম 

• ধ্ববন পবরবতণন : কারর্, ধারা ও সূত্র্ 

• ধ্ববনর  আগম : স্বরাগম — অবপবনবিবত, স্বরভবি, বযঞ্জনাগম — শ্রুবতধ্ববন  
• ধ্ববনর বনগণমন বা ধ্ববনললাপ — স্বরললাপ, বযঞ্জনললাপ, সমাক্ষরললাপ  
• ধ্ববনর রূপান্তর — অবভশ্রুবত, স্বরসঙ্গবত, সমীভবন, নাবসকযভবন 

• ধ্ববনর স্থানান্তর — ধ্ববনর ববপর্ণাস 

Unit II                                      10 
• আন্তর্ণাবতক ধ্ববনমূলক বর্ণমালা : সাংজ্ঞা ও রূপান্তর  

Unit III                                              10                                                                                  
রূপতত্ত্ব  

• রূবপম— বদ্ধ রূবপম ও মুি রূবপম  
• িব্দ— সাংজ্ঞা ও শ্রেবর্ববভাগ (অর্ণ, র্াবত ও গঠন) 

 

Compulsory Readings: 
রালমশ্বর ি’, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, সাধারর্ ভাষাববজ্ঞান ও বাাংলা ভাষা, পুস্তক ববপবর্, কলকাতা 
Additional Resources: 
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পববত্র্ সরকার, ১৯৯৮, পলকট বাাংলা বযাকরর্, আর্কাল, কলকাতা 
পববত্র্ সরকার, ২০১৪, বাাংলা বযাকরর্ প্রসঙ্গ, শ্রে’র্ পাববলবিাং, কলকাতা 
পলরিিন্দ্র মরু্মোর, ১৯৯২, বাঙলা ভাষা পবরক্রমা, প্রর্ম খণ্ড, শ্রে’র্ পাববলবিাং, কলকাতা 
পলরিিন্দ্র মরু্মোর, ২০১২, বাঙলা ভাষা পবরক্রমা, বিতীয় খণ্ড, শ্রে’র্ পাববলবিাং, কলকাতা 
মুিম্মে িিীেুল্লাহ , ২০১২, বাঙ্গালা ভাষার ইবতবৃত্ত, মাওলা ব্রাোসণ, ঢাকা 
বিবিরকুমার োি, ১৯৯৯, ভাষাবর্জ্ঞাসা, পযাবপরাস, কলকাতা  
সুকুমার শ্রসন, ২০০১, ভাষার ইবতবৃত্ত, আনন্দ পাববলিাসণ, কলকাতা  
সুনীবতকুমার িলটাপাধযায়, ১৯৯৬, বাঙ্গালা ভাষাতলত্ত্বর ভূবমকা, কবলকাতা ববশ্বববেযালয়, কলকাতা 
সুনীবতকুমার িলটাপাধযায়, ২০০৩, ভাষা-প্রকাি বাঙ্গালা বযকরর্, রূপা, নতুন বেল্লী 
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Discipline Specific Core 

Semester - I 
(DSC - 2) 
বাাংলা উপনযাস  

(Bangla Upanyas) 
(Bengali Novel) 

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

Maximum Marks 70 (3+1 Credit) 
Unit I                                                                                             10                                                                                                                                                 
উপনযালসর সাংজ্ঞা ও বববিষ্ট্য  
Unit II                                                                                            60                                                                                                                                               

• ববিমিন্দ্র িলটাপাধযায় — কৃষ্ণকালন্তর উইল   
• মাবনক বলন্দযাপাধযায় — পদ্মানেীর মাবি  

 
Compulsory Readings: 
ববিমিন্দ্র িলটাপাধযায়, ২০০৬-২০০৭, কৃষ্ণকালন্তর উইল, িিািলিখর বাগিী (সম্পা.), মডার্ণ বুক এলর্ন্সী, 
কলকাতা 
মাবনক বলন্দযাপাধযায়, ২০০৮, পদ্মানেীর মাবি, শ্রবঙ্গল পাববলিাসণ, কলকাতা 
Additional Resources: 
অরুর্কুমার মুলখাপাধযায়, ২০০২, মধযাহ্ন শ্রর্লক সায়ালহ্ন : ববাংি িতাব্দীর বাাংলা উপনযাস, শ্রে’র্ পাববলবিাং, 
কলকাতা  
অরুর্কুমার মুলখাপাধযায়, ২০১০, কাললর প্রবতমা : বাাংলা উপনযালসর পঁিাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, শ্রে’র্ 
পাববলবিাং, কলকাতা 
অললাক রায় (সম্পা.), ২০০৪, বগবরর্াপ্রসন্ন রায়লিৌধুরীর ববিমিন্দ্র, পুস্তক ববপবর্, কলকাতা 
অশ্রুকুমার বসকোর, ১৯৮৮, আধুবনকতা ও বাাংলা উপনযাস, অরুর্া প্রকািনী, কলকাতা 
আবেুল মানান বসয়ে, ২০১৩, মাবনক বলন্দযাপাধযায় : অন্তবণাস্তবতা ববিবণাস্তবতা, প্রর্মা প্রকািন, ঢাকা  
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প্রমর্নার্ ববিী, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, ববিম-সরর্ী, বমত্র্ ও শ্র াষ পাববলিাসণ, কলকাতা 
শ্রমাবিতলাল মরু্মোর, ২০০৫, ববিমিলন্দ্রর উপনযাস ও ববিমবরর্, করুর্া প্রকািনী, কলকাতা 
শ্রেবীপে ভটািার্ণ, ১৯৬১, উপনযালসর কর্া, সুপ্রকাি, কলকাতা 
বিবির িলটাপাধযায়, ১৯৬২, উপনযাস-পালঠর ভূবমকা, বুকলযান্ড, কলকাতা  
শ্রীকুমার বলন্দযাপাধযায়, ২০১০-২০১১, বঙ্গসাবিলতয উপনযালসর ধারা, মডার্ণ বুক এলর্ন্সী, কলকাতা 
সলতযন্দ্রনার্ রায়, ২০০০, বাাংলা উপনযাস ও তার আধুবনকতা, শ্রে’র্ পাববলবিাং, কলকাতা   
সলরার্ বলন্দযাপাধযায়, ২০১২, বাাংলা উপনযালসর কালান্তর, শ্রে’র্ পাববলবিাং, কলকাতা  
সুলবাধিন্দ্র শ্রসনগুপ্ত, ১৯৭৫, ববিমিন্দ্র,  এ মুখার্ণী, কলকাতা 
Foster, E M. 1990, Aspects of Novel, Penguin press, London  
Helperin, John. (ed.), 1974, Theory of the Novel, OUP, New York  
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Discipline Specific Core 

Semester - I 
(DSC - 3) 

বাাংলা সাবিলতযর ইবতিাস : প্রািীন ও মধযরু্গ – ১  
(Bangla Sahityer Itihas : Prachin O Madhyajug - 1)  

(History of Bengali Literature: Ancient & Medieval-1)                                                                                     

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

Maximum Marks 70 (3+1 Credit) 
Unit I                                                                                            10 
বাাংলা সাবিলতযর ইবতিালসর রু্গববভাগ, প্রািীন ও মধযরু্লগর রু্গলক্ষর্  
Unit II                                                                                          25    
ির্ণাপে, শ্রীকৃষ্ণকীতণন 
Unit III                                                                                         35 
সাংরূপ পবরবিবত, উদ্ভব ও ক্রমববকাি, কবব পবরবিবত :                                                                                            
অনুবাে সাবিতয (মালাধর বসু, কৃবত্তবাস ওিা, কািীরাম), ববষ্ণব পোবলী (ববেযাপবত, িণ্ডীোস, জ্ঞানোস, 
শ্রগাববন্দোস)   
Compulsory Readings: 
অবসতকুমার বলন্দযাপাধযায়, ২০০৪-২০০৫, বাাংলা সাবিলতযর সমূ্পর্ণ ইবতবৃত্ত, মডার্ণ বুক এলর্ন্সী, কলকাতা  
শ্রক্ষত্র্ গুপ্ত, ২০০২, বাাংলা সাবিলতযর সমগ্র ইবতিাস, গ্রন্থবনলয়, কলকাতা 
Additional Resources: 
সুকুমার শ্রসন, ২০০৯, বাঙ্গালা সাবিলতযর ইবতিাস, প্রর্ম খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা 
অবসতকুমার বলন্দযাপাধযায়, ২০০৬-০৭, বাাংলা সাবিলতযর ইবতবৃত্ত, বিতীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক এলর্ন্সী, কলকাতা 
অবসতকুমার বলন্দযাপাধযায়, ২০০৮, বাাংলা সাবিলতযর ইবতবৃত্ত, প্রর্ম খণ্ড, মডার্ণ বুক এলর্ন্সী, কলকাতা 
শ্রগাপাল িালোর, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, বাঙ লা সাবিলতযর রূপ-লরখা, প্রর্ম খণ্ড, অরুর্া প্রকািনী, কলকাতা   
েীলনিিন্দ্র শ্রসন, ২০১৭, প্রািীন বাঙ্গালা সাবিলতয মুসলমালনর অবোন, বাবত র, িটগ্রাম 
শ্রেলবি কুমার আিার্ণয, ২০০৪, বাাংলা সাবিলতযর ইবতিাস, আবে ও মধয রু্গ, ইউনাইলটড বুক এলর্বন্স, শ্রকালকাতা  
মুিম্মে িিীদু্দল্লাহ , ২০০৬, বাাংলা সাবিলতযর কর্া, প্রর্ম খণ্ড, প্রািীন রু্গ, মওলা ব্রাোসণ, ঢাকা 
আিমে িরীফ, ২০১৪, বাঙালী ও বাঙলা সাবিতয, প্রর্ম খণ্ড, নয়া উলেযাগ, কলকাতা 
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শ্রগাপাল িালোর, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, বাঙ লা সাবিলতযর রূপ-লরখা, প্রর্ম খণ্ড, অরুর্া প্রকািনী, কলকাতা 
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