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Generic Elective Course  
Semester – I  

GE - I 
Introduction to Bengali Language - I 

Course Objective: 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 

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 70 (3+1 Credit) 
Unit I           5  

Introduction to Bengali Vowel & Consonant sounds along with the sound-images 

Introduction to vowel allographs 

Introduction to Bengali Consonant Conjuncts  

 

Unit II           20  

Introduction to Bengali Pronoun  

Introduction to Bengali Noun, Numbers & Case Markers 

 

Unit III  

Introduction to Verb & Time/Tense       20 

Conjugation of different verbs         

Bengali qualifiers/adjectives  

Bengali postpositions 

Conjunctions and its usage 

 

Unit IV          25  

Making simple sentences in Bengali (basic syntactical rules) 

Making Negative sentences in Bengali 

Making Interrogative sentences in Bengali 
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Generic Elective Course  
Semester – I  

GE - II 
বাাংলা সাহিত্যের সাংহিপ্ত পহরচয় 

(Introduction to Bengali Literature) 

 
Course Objectives:  To introduce the general history of the 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 70 (3+1 Credit) 
 
Unit I                                                                                             10 
বাাংলা সাহিত্যের সাংহিপ্ত পহরচয়: বাাংলাসাহিত্যের যুগহবভাগ ও যুগববহিষ্ট্ে 
Unit II                                                                                            30 
প্রাচীন ও মধ্েযুগ  : চযযাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীযযন, অনুবাদ সাহিযে(কৃহিবাস ওঝা), মঙ্গলকাবে(মুকুন্দরাম, ভারযচন্দ্র), 
ববষ্ণব পদাবলী(হবদোপহয, চণ্ডীদাস), িাক্ত পদাবলী(রামপ্রসাদ সসন), প্রণয় কাবে(বসয়দ আলাওল),    
Unit III                                                                                                            30 

আধু্হনক যুগ : বাাংলা গত্দের হবকাি(ত্ ার্য উইহলয়াম কত্লজ, রামত্মািন রায়, হবদোসাগর) 
কথাসাহিযে(বহিমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, িরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োয়), নার্ক ও প্রিসন(মধু্সূদন দি, 
দীনবনু্ধ হমত্র, হগহরি স াষ), কাবে ও কহবযা (মধু্সূদন দি- মিাকাবে,  হবিারীলাল চক্রবযযী- গীহযকাবে, 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)  
 
Compulsory Readings: 
অহসযকুমার বত্ন্দোপাধ্োয়, ২০০৪-২০০৫, বাাংলা সাহিত্যের সমূ্পণয ইহযবৃি, মডাণয বুক এত্জন্সী, কলকাযা 
সিত্র গুপ্ত, ২০০২, বাাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইহযিাস, গ্রন্থহনলয়, কলকাযা 
Additional Resources:  
আিমদ িরী , ২০১১, বাঙালী ও বাঙলা সাহিযে, হিযীয় খণ্ড, নয়া উত্দোগ, কলকাযা 
আিমদ িরী , ২০১৪, বাঙালী ও বাঙলা সাহিযে, প্রথম খণ্ড, নয়া উত্দোগ, কলকাযা 
সগাপাল িালদার, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, বাঙ লা সাহিত্যের রূপ-ত্রখা, প্রথম খণ্ড, অরুণা প্রকািনী, কলকাযা 
সগাপাল িালদার, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, বাঙ লা সাহিত্যের রূপ-ত্রখা, হিযীয় খণ্ড, অরুণা প্রকািনী, কলকাযা 
সদত্বি কুমার আচাযযে, ২০০৪, বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস, আহদ ও মধ্ে যুগ, ইউনাইত্র্ড বুক এত্জহন্স, 
সকালকাযা 
সদত্বি কুমার আচাযযে, ২০০৭, বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস, আধু্হনক যুগ, ইউনাইত্র্ড বুক এত্জহন্স, সকালকাযা 
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সুখময় মুত্খাপাধ্োয়, ১৯৭৪, মধ্যুত্গর বাাংলা সাহিত্যের যথে ও কালক্রম, হজ.  ভরিাজ এণ্ড সকাাং, কলকাযা 

 

 

 

Generic Elective Course  
Semester – I  

GE - III 
হবাংি িযাব্দীর বাাংলা কথাসাহিযে 

(Twentieth Century Bengali Fiction) 

 
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 70 (3+1 Credit) 
Unit I                                                                                             10 
উপনোস ও স াত্র্াগত্ের সাংজ্ঞা ও সেহণহবভাগ 
Unit II                                                                                            30 
হবভূহযভূষণ বত্ন্দোপাধ্োয় – পত্থর পাাঁচালী  
Unit III                                                                                           30 
পরশুরাম — হচহকৎসা সাংকর্  
মাহনক বত্ন্দোপাধ্োয় – িারাত্নর নাযজামাই  
বন ুল — হনমগা  
সপ্রত্মন্দ্র হমত্র – িৃঙ্খল  
লীলা মজুমদার – নত্র্ মামা  
 
Compulsory Readings: 
হবভূহযভূষণ বত্ন্দোপাধ্োয়, ১৪১১, পত্থর পাাঁচালী, হমত্র ও স াষ পাব হলিাসয প্রা: হল:, কলকাযা  
দীপাংকর বসু (সম্পা.), ২০০৩, পরশুরাম গেসমগ্র, এম. হস. সরকার এন্ড সন্স, কলকাযা 
বন ুল, ২০০৬, বন ুত্লর সেষ্ঠ গে, বাণীহিে, কলকাযা 
যুগান্তর চক্রবযযী(সম্পা.), ২০০৮, মাহনক বত্ন্দোপাধ্োত্য়র সেষ্ঠ গে, সবঙ্গল পাবহলিাসয (প্রা:) হলহমত্র্ড, 
কলকাযা 
সসামা গত্ঙ্গাপাধ্োয়(সম্পা.),২০০৮, লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র : প্রথম খণ্ড, লালমাহর্, কলকাযা  
সসৌরীন ভটাচাযয (সম্পা.), ২০১৫, সপ্রত্মন্দ্র হমত্ত্রর সেষ্ঠ গে, সদ’জ পাবহলহিাং, কলকাযা     
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Additional Resources: 
অরুণকুমার মুত্খাপাধ্োয়, ২০০২, মধ্োহ্ন সথত্ক সায়াত্হ্ন : হবাংি িযাব্দীর বাাংলা উপনোস, সদ’জ পাবহলহিাং, 
কলকাযা  
অরুণকুমার মুত্খাপাধ্োয়, ২০০৪, কাত্লর পুিহলকা : বাাংলা স ার্গত্ের একি’ দি ব র : ১৮৯১-২০০০, 
সদ’জ পাবহলহিাং কলকাযা 
অরুণকুমার মুত্খাপাধ্োয়, ২০১০, কাত্লর প্রহযমা : বাাংলা উপনোত্সর পাঁচাির ব র : ১৯২৩-১৯৯৭, সদ’জ 
পাবহলহিাং, কলকাযা 
অশ্রুকুমার হসকদার, ১৯৮৮, আধু্হনকযা ও বাাংলা উপনোস, অরুণা প্রকািনী, কলকাযা 
উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পা.), ২০০৮, গেচচযা, বঙ্গীয় সাহিযে সাংসদ, কলকাযা 
জগদীি ভটাচাযয, ১৯৯৪, আমার কাত্লর কত্য়কজন কথাহিেী, ভারহব, কলকাযা 
যরুণ মুত্খাপাধ্োয় ও িীযল সচৌধু্রী (সম্পা.), ২০০০, সপ্রত্মন্দ্র হমত্র ও আধু্হনক বাাংলা সাহিযে, সাহিযেত্লাক, 
কলকাযা 
সদবীপদ ভটাচাযয, ১৯৬১, উপনোত্সর কথা, সুপ্রকাি, কলকাযা 
নারায়ণ গত্ঙ্গাপাধ্োয়, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, সাহিত্যে স ার্গে, হমত্র ও স াষ পাবহলিাসয, কলকাযা  
রথীন্দ্রনাথ রায়, ১৯৯৬, স ার্গত্ের কথা, পুস্তক হবপহণ, কলকাযা 
রহ কউল্লাি খান, ২০০২, কথাসাহিত্যের হবহচত্র হবষয় ও নন্দনযত্ত্ব, অননো, ঢাকা 
হিহির চত্টাপাধ্োয়, ১৯৬২, উপনোস-পাত্ঠর ভূহমকা, বুকলোন্ড, কলকাযা  
হিহিরকুমার দাি, ২০০৭, বাাংলা স ার্গে : ১৮৭৩ -১৯২৩, সদ’জ পাবহলহিাং, কলকাযা 
শ্রীকুমার বত্ন্দোপাধ্োয়, ২০১০-২০১১, বঙ্গসাহিত্যে উপনোত্সর ধ্ারা, মডাণয বুক এত্জন্সী, কলকাযা 
সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ২০০০, বাাংলা উপনোস ও যার আধু্হনকযা, সদ’জ পাবহলহিাং, কলকাযা   
সত্রাজ বত্ন্দোপাধ্োয়, ২০১২, বাাংলা উপনোত্সর কালান্তর, সদ’জ পাবহলহিাং, কলকাযা  
 

 

 

Generic Elective Course  
Semester – I  

GE - IV 

ব্যব্হারিক ব্াাংলা ভাষা ও ব্যাকিণ 
(Functional Bengali  Language & Grammar) 

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

Maximum Marks 70 (3+1 Credit) 
Unit I            25  
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সম াচ্চারিত রভন্নার্থক শব্দ, রব্পিীতার্থক শব্দ, স ার্থক শব্দ    
Unit II            10
                 
ব্াকয সাংমশাধন  
Unit III            20  
পত্রিচনা  
Unit IV            15 
বব্াধ পিীক্ষণ  
 
Compulsory Readings:  
তািকনার্ গমগাপাধযায়, ১৯৮৮, প্রব্ন্ধ রব্রচত্রা, খণ্ড ১ ও ২, গ্রন্থভািতী, কলকাতা   
ব্াাংলা রক রলখমব্ন বকন রলখমব্ন আনন্দব্াজাি পরত্রকা ব্যব্হাি রব্রধ, ২০১৪, আনন্দ, কলকাতা 
সুনীরতকু াি চমটাপাধযায়, ২০১১, সিল ভাষাপ্রকাশ ব্াঙলা ব্যাকিণ, প্রকাশ ভব্ন, কলকাতা  
Additional Resources: 
 ুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ২০১২, ব্াগালা ভাষাি ইরতবৃ্ত্ত,  াওলা ব্রাদাসথ, ঢাকা 
সুকু াি বসন, ২০০১, ভাষাি ইরতবৃ্ত্ত, আনন্দ পাব্রলশাসথ, কলকাতা 
 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / 
Presentation-5 Hrs  
Unit I  Four weeks 
Unit II          Three weeks 
Unit III         Three weeks 
Unit IV         Four weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords:  Introductory Grammar, Writing Skill.  
 
 
 

Generic Elective Course  
Semester – I  

GE - V 

ব্াাংলা ব্যাকিণ পরিচয় – I 
Introduction to Bengali Grammar - I   

Course Objectives:     
To make the students aware about basic grammar of Bengali language. 
To make students familiar with various forms of Bengali modern grammar. 
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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 70 (3+1 Credit) 
Unit I                                                                                 20  
ধ্বরন ও ব্ণথ (সাংজ্ঞা, পার্থকয, বেরণরব্ভাগ - স্বিধ্বরনি বেণীরব্ভাগ এব্াং  উচ্চািণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বরনি 
বেরণরব্ভাগ) 
Unit II                                                                                        20  
ধ্বরন পরিব্তথমনি কািণ, ধািা ও রনব্থারচত সূত্র (অরপরনরহরত, অরভশ্রুরত, স্বিসগরত, স ীভব্ন) 
Unit III                                                                                        
30  
পদ (সাংজ্ঞা ও বেরণরব্ভাগ), কািক (সাংজ্ঞা ও বেরণরব্ভাগ), রিয়াি কাল (ব ৌরলক কাল) 
 
Compulsory Readings:  
আবু্ল কালা   নজুি ব ািমশদ, ২০১৩, আধুরনক ভাষাতত্ত্ব,  াওলা ব্রাদাসথ, ঢাকা 
িাম শ্বি শ’,্১৪১৯ ব্গাব্দ, সাধািণ ভাষারব্জ্ঞান ও ব্াাংলা ভাষা, পুস্তক রব্পরণ, কলকাতা 
সুনীরতকু াি চমটাপাধযায়, ২০১১, সিল ভাষাপ্রকাশ ব্াঙলা ব্যাকিণ, প্রকাশ ভব্ন, কলকাতা  
Additional Resources: 
পমিশচন্দ্র  জু দাি,২০০৮, ব্াঙলা ভাষা পরিি া, ২-খণ্ড, বদ’জ, কলকাতা    
 ুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ২০১২, ব্াগালা ভাষাি ইরতবৃ্ত্ত,  াওলা ব্রাদাসথ, ঢাকা 
সুকু াি বসন, ২০০১, ভাষাি ইরতবৃ্ত্ত, আনন্দ পাব্রলশাসথ, কলকাতা  
 
Teaching Learning Process:  Lecture-40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / 
Presentation-5 Hrs  
Unit I  Four weeks 
Unit II  Four weeks 
Unit III Six weeks 
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam. 
Keywords:  Basic Grammar, IPA, Phonetics, Semantics, Syntax.   
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Generic Elective Course  
Semester – I  

GE - VI 
 

প্রার্র ক স্তমিি ব্াাংলা রশক্ষা – I 
Primary level Bengali Learning – I 

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 Outcomes: 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 conversation.   

Maximum Marks 70 (3+1 Credit) 
Unit I                                                                                             30  
Introduction to Bengali alphabets         
Introduction to Bengali Vowel & Consonant sounds & along with the sound-image 
Introduction to Bengali Consonant Conjunct  
Unit II                   40  
Introduction to Bengali Pronoun & its Subjunctives 
Introduction to Bengali Noun, Numbers& its Subjunctives 
Bengali qualifiers/adjectives  
Bengali prepositions 
Conjunctions and its usage  
Teaching Learning Process:  Lecture — 40 Hrs. Discussions 5Hrs. Assignments / 
Presentation-5 Hrs  
Unit I         Six weeks 
Unit II         Eight weeks  
Assessment Methods:  Monthly Test., Internal Exam, Semester Exam.   
Keywords: Bengali as Second Language, Alphabets, Simple Sentence, Elementary 
Vocabulary.     
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