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[UG Programme for Bachelor in Bengali (Honours) degree in three years] 

 
 

 
CREDIT DISTRIBUTION, ELIGIBILITY AND PRE-REQUISITES OF THE COURSE 

 

Course title 
& Code 

Credits Credit distribution of the 
course 

Eligibility 
criteria 

Pre-requisite 
of the course 
(if any) Lecture Tutorial Practical/ 

Practice 

Bangla 

Sahityer 

Itihas : 

Madhyajug 

- 2 

4 3 1 NIL Class 12
th

 

pass in any 

subject 

Studied 

Bengali Up to 

10
th

  

& Above 

 
 
Learning Objectives:  
The whole range of literary creations in Bangla cannot be searched and studied in detail by 

any student of Bengali Literature in UG course.  A history of Literature, thus, is a holistic 

approach towards the development of the literature. This paper will discuss the medieval 

period literature. 

 
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.  

 
 

 
SYLLABUS OF DSC-4 
 
Unit I (5 Weeks)                                                                                
সংরূপ পরিরিরি, উদ্ভব ও ক্রমরবকাশ, করব পরিরিরি : 

চিিন্য জীবন্ী কাবয (বৃন্দাবন্ দাস, কৃষ্ণদাস করবিাজ), মঙ্গলকাবয (রবজয়গুপ্ত, মুকুন্দিাম, ঘন্িাম 
িক্রবিী, রূপিাম িক্রবিী, ভািিিন্দ্র) 

Unit II (7 Weeks)                                                                            
সংরূপ পরিরিরি, উদ্ভব ও ক্রমরবকাশ, করব পরিরিরি : 

শাক্ত পদাবলী (িামপ্রসাদ সসন্, কমলাকান্ত ভট্টািার্য), ময়মন্রসংহ গীরিকা(মহুয়া ও মলয়ুা) , 
আিাকান্ িাজসভা (আলাওল, সদৌলি কাজী), করবওয়ালা ও করবগান্  

 

DISCIPLINE SPECIFIC CORE COURSE -4 (DSC-4) – :  Bangla Sahityer Itihas : 

Madhyajug - 2 
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Practical component (if any) - NIL 
 
 
Essential/recommended readings 
অরসিকুমাি বন্দন্দযাপাধ্যায়, ২০০৪-২০০৫, বাংলা সারহন্দিযি সমূ্পর্য ইরিবৃত্ত, মডার্য বুক এন্দজন্সী, 
কলকািা  
সেত্র গুপ্ত, ২০০২, বাংলা সারহন্দিযি সমগ্র ইরিহাস, গ্রন্থরন্লয়, কলকািা 
 
 
Suggestive readings 
অরসিকুমাি বন্দন্দযাপাধ্যায়, ২০০৬-০৭, বাংলা সারহন্দিযি ইরিবৃত্ত, রিিীয় খণ্ড, মডার্য বুক এন্দজন্সী, 
কলকািা 
অরসিকুমাি বন্দন্দযাপাধ্যায়, ২০০৯-২০১০, বাংলা সারহন্দিযি ইরিবৃত্ত, িৃিীয় খণ্ড, প্রথম পবয, মডার্য 
বুক এন্দজন্সী, কলকািা 
অরসিকুমাি বন্দন্দযাপাধ্যায়, ২০০৯-২০১০, বাংলা সারহন্দিযি ইরিবৃত্ত, িৃিীয় খণ্ড, রিিীয় পবয, মডার্য 
বুক এন্দজন্সী, কলকািা 
আব্দুল করিম ও মুহম্মদ্  এন্ামুল্  হক্ , ২০১৭, আিাকান্-িাজসভায় বাঙ্গালা সারহিয, সসাপান্, 

কলকািা 
আশুন্দিাষ ভট্টািার্য, ২০০৬, বাংলা মঙ্গলকান্দবযি ইরিহাস, এ. মুখাজী, কলকািা  

আহমদ শিীফ, ২০১১, বাঙালী ও বাঙলা সারহিয, রিিীয় খণ্ড, ন্য়া উন্দদযাগ, কলকািা   
দীন্দন্শিন্দ্র সসন্, ২০১৭, প্রািীন্ বাঙ্গালা সারহন্দিয মুসলমান্দন্ি অবদান্, বারিঘি, িট্টগ্রাম 

সদন্দবশ কুমাি আিার্যয, ২০০৪, বাংলা সারহন্দিযি ইরিহাস, আরদ ও মধ্য র্গু, ইউন্াইন্দেড বুক 
এন্দজরন্স, সকালকািা  

মুহম্মদ শহীদ্দলু্লাহ্ , ২০০৬, বাংলা সারহন্দিযি কথা, প্রথম খণ্ড, প্রািীন্ র্গু, মওলা ব্রাদাসয, ঢাকা  
িমাকান্ত িক্রবিী, ২০০৭, বন্দঙ্গ চবষ্ণবধ্ময, আন্ন্দ পাবরলশাসয, কলকািা 
সুকুমাি সসন্, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ, বাঙ্গালা সারহন্দিযি ইরিহাস, রিিীয় খণ্ড, আন্ন্দ, কলকািা 
সুখময় মুন্দখাপাধ্যায়, ১৯৭৪, মধ্যর্ুন্দগি বাংলা সারহন্দিযি িথয ও কালক্রম, রজ ভিিাজ অযান্ড 
সকাং, কলকািা 
 
Note: Examination scheme and mode shall be as prescribed by the Examination 

Branch, University of Delhi, from time to time. 
 

 
Credit distribution, Eligibility and Prerequisites of the Course 
 

Course title & 
Code 

Credits Credit distribution of the 
course 

Eligibility 
criteria 

Pre-
requisite of 
the course 
(if any) 

Lecture Tutorial Practical/ 
Practice 

Prachin O 

Madhyajuger 

4 3 1 NIL Class 12
th

 

pass in any 

Studied 

Bengali Up to 

DISCIPLINE SPECIFIC CORE COURSE – 5 (DSC-5:  Prachin O Madhyajuger 

Sahitya) 
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Sahitya) subject 10
th

  

& Above 

 
 
Learning Objectives:   
In accordance to the literary history, we ought to cater our students with a number of literary 

pieces from the ancient period to the end of the medieval period. This paper will include 

some best literary works starting from the Charyas. 
 
Learning outcomes: 
Going through the literature of old and medieval period the students may follow both the 

development of the language as well as the shifting of philosophical approach from time to 

time. They will know about the authors of those periods also who had to work hard to remain 

focused in a society mostly full of hurdles. 
 
SYLLABUS OF DSC- 5  
 
Unit I                                                                                              

চর্যাপদ (2 Weeks)                                                                                

ন্গি বারহন্দি সডারি সিান্দহারি কুরিআ, োলি সমাি ঘি ন্ারহ পিন্দবষী 
Unit II  (4 Weeks)                                                                                                                                                                         
শ্রীকৃষ্ণকীিয ন্ — বংশীখণ্ড (বিারয় লইয়াাঁ িাহা সগলী সসই থান্দন্ ... িন্দভাাঁ সিাি ভাল মন্দি), 

িাধ্ারবিহ (সমঘ আন্ধািী অরি ভয়ঙ্কি রন্রশ), িামায়র্(িান্দমি রবলাপ) — কৃরত্তবাস ওঝা, িণ্ডীমঙ্গল 

— ফুল্লিাি বািমাসযা, অন্নদামঙ্গল — ভবান্ন্দ ভবন্দন্ র্াত্রা,  পদ্মাবিী — কন্যা রবদায়  

Unit III                                                                                          

বৈষ্ণৈ পদাৈলী(6 Weeks)                                                                                

ন্ীিদ ন্য়ন্দন্ ন্ীি ঘন্ রসঞ্চন্দন্, সই সকবা শুন্াইল শযাম-ন্াম, িাধ্াি রক চহল অন্তন্দি বযথা, রূপ 
লারগ আাঁরখ ঝুন্দি গুন্দর্ মন্ সভাি, কণ্টক গারি কমল-সম পদিল, অব মথুিাপুি মাধ্ব সগল, এ 
সরখ হামারি দনু্দখি ন্ারহ ওি, বহুরদন্ পন্দি বধ্য়ুা এন্দল 

শাক্ত পদাৈলী 
রক হন্দলা ন্বমী রন্রশ, রফন্দি িাও সগা উমা, কন্দব র্ান্দব বল রগরিিাজ, মা আমায় ঘুিান্দব কি। 

 
 
Practical component (if any) - NIL 
 
 
Essential/recommended readings 
অমন্দিন্দ্রন্াথ িায় (সম্পা.), ২০০২, শাক্ত পদাবলী িয়ন্, করলকািা রবশ্বরবদযালয়, কলকািা 
অরমত্রসূদন্ ভট্টািার্য (সম্পা.), ২০০৪, বিু িণ্ডীদান্দসি শ্রীকৃষ্ণকীিয ন্ সমগ্র, সদ’জ পাবরলরশং, কলকািা    
খন্দগন্দ্রন্াথ রমত্র প্রমখু, (সম্পা.), ১৯৯০, চবষ্ণব পদাবলী িয়ন্, করলকািা রবশ্বরবদযালয়, করলকািা 
সদবন্াথ বন্দন্দযাপাধ্যায়, ২০০১, িাজসভাি করব ও কাবয, বঙ্গীয় সারহিয সংসদ, কলকািা   
রন্মযল দাশ, ২০১০, ির্যাগীরি পরিক্রমা, সদ’জ পাবরলরশং, কলকািা 
ব্রন্দজন্দ্রন্াথ বন্দন্দযাপাধ্যায় ও সজন্ীকান্ত দাস (সম্পা.), ১৪২১ বঙ্গাব্দ, ভািিিন্দ্র-গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয়-

সারহিয-পরিষৎ, কলকািা 
সুকুমাি সসন্ (সম্পা.), ১৯৭৫, করবকঙ্কন্ মুকুন্দ রবিরিি িণ্ডীমঙ্গল, সারহিয অকান্দদরম, কলকািা  
সুকুমাি সসন্ (সম্পা.), ১৯৯১, বাংলা করবিা সমুচ্চয় : প্রথম খণ্ড, সারহিয অকান্দদরম, ন্িুন্ রদল্লী   
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Suggestive readings (if any) 
আরশসকুমাি সদ, ১৯৯৭, মধ্যর্ুন্দগি বাংলা সারহিয : ভাষাপে ও ভাবকথা, প্রথম খণ্ড, চশলী, কলকািা 
আশুন্দিাষ ভট্টািার্য, ২০০৬, বাংলা মঙ্গলকান্দবযি ইরিহাস, এ. মুখাজী, করলকািা  
আহমদ শিীফ, ২০০০, মধ্যর্ুন্দগি সারহন্দিয সমাজ ও সংসৃ্করিি রূপ, সময় প্রকাশন্, ঢাকা 
আহমদ শিীফ, ২০০২, মধ্যর্ুন্দগি বাঙলা সারহিয, আগামী প্রকাশন্ী, ঢাকা   
কারলদাস িায়, ২০০৪, পদাবলী সারহিয, করুর্া, কলকািা 
েুরদিাম দাশ, ২০১৫, চবষ্ণব-িস-প্রকাশ, সদ’জ পাবরলরশং, কলকািা  
জহি সসন্মজমুদাি, ২০০৯, মধ্যর্ুন্দগি কাবয : স্বি ও সংকে, বঙ্গীয় সারহিয সংসদ, কলকািা  
রত্রপুিাশঙ্কি সসন্শাস্ত্রী, ১৯৮৮, শাক্তপদাবলী সাধ্ন্িত্ত্ব ও িস রবন্দেষর্, এস বযন্াজী, কলকািা  
দীন্দন্শিন্দ্র সসন্, ২০১৭, প্রািীন্ বাঙ্গালা সারহন্দিয মুসলমান্দন্ি অবদান্, বারিঘি, িট্টগ্রাম  

ধ্রুবকুমাি মুন্দখাপাধ্যায় (সম্পা.) ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, শাক্ত পদাবলী, সবঙ্গল পাবরলশাসয, কলকািা 
িমাকান্ত িক্রবিী, ২০০৭, বন্দঙ্গ চবষ্ণব ধ্ময, আন্ন্দ, কলকািা  
শঙ্কিীপ্রসাদ বসু, ২০০৭, মধ্যর্ুন্দগি করব ও কাবয, সজন্ান্দিল, কলকািা 
শঙ্কিীপ্রসাদ বসু, ২০০৮, িণ্ডীদাস ও রবদযাপরি, সদ’জ পাবরলরশং, কলকািা 
সিযব্রি সদ, ১৯৯৭, ির্যাগীরি পরিিয়, রজজ্ঞাসা এন্দজরন্সজ, করলকািা 
সুকুমাি সসন্, ২০০৯, ির্যাগীরি পদাবলী, আন্ন্দ, কলকািা  
সুখময় মুন্দখাপাধ্যায়, ১৯৭৪, মধ্যর্ুন্দগি বাংলা সারহন্দিযি িথয ও কালক্রম, রজ ভিিাজ, কলকািা 
 

 

 

 
 

Credit distribution, Eligibility and Pre-requisites of the Course 
 

Course title 
& Code 

Credits Credit distribution of the 
course 

Eligibility 
criteria 

Pre-requisite 
of the course 
(if any) Lecture Tutorial Practical/ 

Practice 

Bangla 

Chotogalpo 

4 3 1 NIL Class 12
th

 

pass in any 

subject 

Studied 

Bengali Up to 

10
th

  

& Above 

 
 
 
Learning Objectives:  
The world of Bengali Fiction is growing day by day with authors experimenting the genre 

with various subjects and narrative styles. Bangla Chotogalpo dates back to the later part of 

nineteenth century. This paper will focus the development of this genre through reading of 

some Bengali Short stories. 

 
 
Learning outcomes:  
Students who have just passed the 12

th
 standard examination will be introduced to the 

abundance of their literature and they will be expected to know after going through this paper 

DISCIPLINE SPECIFIC CORE COURSE– 6 (DSC-6): Bangla Chotogalpo 

4



that studying literature is not only to read some stories but they have to inculcate the habit of 

working and research of the given literature. Students will be able to study the development 

of their society and culture through literature. 

 
SYLLABUS OF DSC-6  
 
Unit I (2 Weeks)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
স ান্দোগন্দেি সংজ্ঞা ও চবরশষ্ট্য 
Unit II (10 Weeks)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                      

 প্রভািকুমাি মুন্দখাপাধ্যায় — সদবী 
 পিশুিাম — ভূশন্ডীি মান্দে 

 রবভূরিভূষর্ বন্দন্দযাপাধ্যায় — রকন্নিদল  

 িািাশঙ্কি বন্দন্দযাপাধ্যায় — জলসাঘি  

 বন্ফুল — রন্মগা   

 সপ্রন্দমন্দ্র রমত্র — শুধ্ু সকিান্ী    

 সুন্দবাধ্ সঘাষ — ফরসল  

 ন্ািায়র্ গন্দঙ্গাপাধ্যায় – সোপ  

 মহান্দশ্বিা সদবী – ভাি 

 আবুল বাশাি – দইু অেন্দিি গে  

Practical component (if any) - NIL 
 
 
Essential/recommended readings 
অশ্রুকুমাি রসকদাি ও করবিা রসংহ (সংক. ও সম্পা.), ২০১৩, বাংলা গে সংকলন্, রিিীয় খণ্ড, 

সারহিয অকান্দদরম, ন্িুন্ রদরল্ল 

আবুল বাশাি, ১৯৫৭, দইু অেন্দিি গে, একই বৃন্দন্ত(গেসংগ্রহ), প্রভা, কলকািা  

জগদীশ ভট্টািার্য (সম্পা.), ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, সুন্দবাধ্ সঘান্দষি সেষ্ঠ গে, প্রকাশ ভবন্, কলকািা  
জগদীশ ভট্টািার্য (সম্পা.), ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, প্রভািকুমাি মুন্দখাপাধ্যান্দয়ি সেষ্ঠ গে, প্রকাশ ভবন্, 

কলকািা   
দীপংকি বসু (সম্পা.), ২০০৩, পিশুিাম গেসমগ্র, এম. রস. সিকাি এন্ড সন্স, কলকািা 
বন্ফুল, ২০০৬, বন্ফুন্দলি সেষ্ঠ গে, বার্ীরশে, কলকািা 
মহান্দশ্বিা সদবী, ১৯৯৩, স ােগে সংকলন্, ন্যাশান্যাল বুক ট্রাস্ট, ইরন্ডয়া, ন্িুন্ রদল্লী      

সসৌিীন্ ভট্টািার্য (সম্পা.), ২০১৫, সপ্রন্দমন্দ্র রমন্দত্রি সেষ্ঠ গে, সদ’জ পাবরলরশং, কলকািা 
 
 
Suggestive readings 
অরিন্দম সগাস্বামী, ২০১৮, সুন্দবাধ্ সঘাষ : কথা সারহিয, িবুও প্রয়াস, িাপিা 
অরুর্কুমাি মুন্দখাপাধ্যায়, ২০০৪, কান্দলি পুত্তরলকা : বাংলা স ােগন্দেি একশ’ দশ ব ি : ১৮৯১-

২০০০, সদ’জ পাবরলরশং কলকািা 
উজ্জ্বলকুমাি মজমুদাি (সম্পা.), ২০০৮, গেিিয া, বঙ্গীয় সারহিয সংসদ, কলকািা 
জগদীশ ভট্টািার্য, ১৯৯৪, আমাি কান্দলি কন্দয়কজন্ কথারশেী, ভািরব, কলকািা 
িরুর্ মুন্দখাপাধ্যায় ও শীিল সিৌধ্ুিী (সম্পা.), ২০০০, সপ্রন্দমন্দ্র রমত্র ও আধ্রুন্ক বাংলা সারহিয, 
সারহিযন্দলাক, কলকািা 
ন্ািায়র্ গন্দঙ্গাপাধ্যায়, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, সারহন্দিয স ােগে, রমত্র ও সঘাষ পাবরলশাসয, কলকািা  
িথীন্দ্রন্াথ িায়, ১৯৯৬, স ােগন্দেি কথা, পুস্তক রবপরর্, কলকািা 
িরফকউল্লাহ খান্, ২০০২, কথাসারহন্দিযি রবরিত্র রবষয় ও ন্ন্দন্িত্ত্ব, অন্ন্যা, ঢাকা 5



রশরশিকুমাি দাশ, ২০০৭, বাংলা স ােগে : ১৮৭৩ -১৯২৩, সদ’জ পাবরলরশং, কলকািা  
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Category II  

(B.A. Programme Courses for Undergraduate Programme of study with Bengali 

discipline as one of the Core Disciplines) 

 

 

 

CREDIT DISTRIBUTION, ELIGIBILITY AND PRE-REQUISITES OF THE 

COURSE 

 

Course title & 

Code 

Credits Credit distribution of the course Eligibility 

criteria 

Pre-

requisite of 

the course 

(if any) 

Lecture Tutorial Practical/ 

Practice 

Uponibesh 

Porber Bangla 

Sahitya – I (19 – 

20 Shatak) 

 

4 3 1 NIL Class 12
th

 

pass in any 

subject 

Studied 

Bengali up 

to 10
th

 

standard  

Or 

Working 

knowledge 

of Bengali 

language  

 

 

Learning Objectives   

 

To give the students a detail idea about Colonial Bengali Literature. 

 

Learning outcomes  

The course will enlighten the students about deferent types of Colonial Bengali Literature, it’s 

characteristics and features. It will also introduce students about their socio – cultural background 

of Colonial Bengal through literature. 

 

SYLLABUS OF DSC-3   

 

UNIT – I (6 Weeks) 

বাংলা গন্দদযি রবকাশ: শ্রীিামপুি রমশন্, সফােয  উইরলয়াম কন্দলজ, িামন্দমাহন্ িায়, অেয়কুমাি দত্ত, 

সদন্দবন্দ্রন্াথ োকুি, রবদযাসাগি 

 

UNIT – II (6 Weeks) 

প্রবন্ধঃ বরঙ্কমিন্দ্র িন্দট্টাপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন রসংহ, িবীন্দ্রন্াথ োকুি, হিপ্রসাদ শাস্ত্রী, িান্দমন্দ্রসুন্দি রত্রন্দবদী, 
প্রমথ সিৌধ্ুিী, অবন্ীন্দ্রন্াথ োকুি 

 

Practical component (if any) - NIL 

 

 

Essential/recommended readings: 

DISCIPLINE SPECIFIC CORE COURSE- 3 (DSC-3): Uponibesh Porber Bangla Sahitya – I 
(19 – 20 Shatak) 
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অরসিকুমাি বন্দন্দযাপাধ্যায়, ২০০৪-২০০৫, বাংলা সারহিযি সমূ্পর্য ইরিবৃত্ত, মডান্য বুক এন্দজন্সী, কলকািা  
সেত্র গুপ্ত, ২০০২, বাংলা সারহন্দিযি সমগ্র ইরিহাস, গ্রন্থরন্লয়, কলকািা   
 

Suggestive readings: 

অরসিকুমাি বন্দন্দযাপাধ্যায়, ২০০৯-২০১০, বাংলা সারহিযি ইরিবৃত্ত, পঞ্চম খণ্ড, মডান্য বুক এন্দজন্সী, 
কলকািা  
অরসিকুমাি বন্দন্দযাপাধ্যায়, ২০০৭, বাংলা সারহিযি ইরিবৃত্ত, ষষ্ঠ খণ্ড, মডান্য বুক এন্দজন্সী, কলকািা  
অরসিকুমাি বন্দন্দযাপাধ্যায়, ১৯৯২, বাংলা সারহিযি ইরিবৃত্ত, সপ্তম খণ্ড, মডান্য বুক এন্দজন্সী, কলকািা  
অরসিকুমাি বন্দন্দযাপাধ্যায়, ২০০৭, বাংলা সারহিযি ইরিবৃত্ত, অষ্ট্ম খণ্ড, মডান্য বুক এন্দজন্সী, কলকািা 
 

Note: Examination scheme and mode shall be as prescribed by the Examination 

Branch, University of Delhi, from time to time. 

 

 

 

 

Credit distribution, Eligibility and Prerequisites of the Course 

 

Course title & 

Code 

Credits Credit distribution of the course Eligibility 

criteria 

Pre-requisite 

of the course 

(if any) 
Lecture Tutorial Practical/ 

Practice 

Uponibesh 

Porber Bangla 

Sahitya – II (19 

– 20 Shatak) 

 

4 3 1 NIL Class 12
th

 

pass in 

any 

subject 

Studied 

Bengali up to 

10
th

 standard  

Or 

Working 

knowledge of 

Bengali 

language 

 

 

Learning Objectives   

 

To give the students a detail idea about Colonial Bengali Literature. 

 

Learning outcomes  

The course will enlighten the students about deferent types of Colonial Bengali Literature, it’s 

characteristics and features. It will also introduce students about their socio – cultural background 

of Colonial Bengal through literature. 

 

SYLLABUS OF DSC- 4 

 

UNIT – I (4 Weeks) 

কথা সাহিত্য:  
বরঙ্কমিন্দ্র িন্দট্টাপাধ্যায়, স্বর্যকুমািী সদবী, মীি সমাশািফ সহান্দসন্  

 

UNIT – II (4 Weeks) 

নাটক:  

DISCIPLINE SPECIFIC CORE COURSE – 4 (DSC-4):  Uponibesh Porber 

Bangla Sahitya – II (19 – 20 Shatak) 
 
 
 
 
 

 1 (19 – 20 Shatak) 
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মাইন্দকল মধ্ুসূদন্ দত্ত, দীন্বনু্ধ রমত্র 

 

UNIT – III (4 Weeks) 

কাৈয ও কহৈত্া:  
িঙ্গলাল বন্দন্দযাপাধ্যায়, ন্বীন্িন্দ্র সসন্, রবহািীলাল িক্রবিী 
 

Practical component:  NIL 

 

 

Essential/recommended readings: 

অরসিকুমাি বন্দন্দযাপাধ্যায়, ২০০৪-২০০৫, বাংলা সারহিযি সমূ্পর্য ইরিবৃত্ত, মডান্য বুক এন্দজন্সী, কলকািা  
সেত্র গুপ্ত, ২০০২, বাংলা সারহন্দিযি সমগ্র ইরিহাস, গ্রন্থরন্লয়, কলকািা  
 

Suggestive readings: 

অরসিকুমাি বন্দন্দযাপাধ্যায়, ২০০৯-২০১০, বাংলা সারহিযি ইরিবৃত্ত, পঞ্চম খণ্ড, মডান্য বুক এন্দজন্সী, 
কলকািা  
অরসিকুমাি বন্দন্দযাপাধ্যায়, ২০০৭, বাংলা সারহিযি ইরিবৃত্ত, ষষ্ঠ খণ্ড, মডান্য বুক এন্দজন্সী, কলকািা  
অরসিকুমাি বন্দন্দযাপাধ্যায়, ১৯৯২, বাংলা সারহিযি ইরিবৃত্ত, সপ্তম খণ্ড, মডান্য বুক এন্দজন্সী, কলকািা  
অরসিকুমাি বন্দন্দযাপাধ্যায়, ২০০৭, বাংলা সারহিযি ইরিবৃত্ত, অষ্ট্ম খণ্ড, মডান্য বুক এন্দজন্সী, কলকািা  
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Category III 

B. A. Programme Courses for Undergraduate Programme of study with discipline as 

one of the Core Disciplines 

(For e.g. courses for B.A. Programmes with Bengali as non-Major or minor discipline) 

 

 

 

CREDIT DISTRIBUTION, ELIGIBILITY AND PRE-REQUISITES OF THE 

COURSE 

 

Course title 

& Code 

Credits Credit distribution of the course Eligibility 

criteria 

Pre-requisite 

of the course 

(if any) 
Lecture Tutorial Practical/ 

Practice 

Bangla 

Bhasha, 

Sahitya O 

Itihas 

Parichay- II 

4 3 1 NIL Class 12
th

 

pass in 

any 

subject 

Studied 

Bengali up to 

10
th

 standard  

Or 

Working 

knowledge of 

Bengali 

language 

 

 

 

Learning Objectives   

 

To give the students a brief idea about Bengali Language, Literature & History.  

 

Learning outcomes  

The course will enlighten the students about rise and development of Bengali Language, 

History of early Bengal and selected literature of ancient and mediaeval Bengal.  

 

SYLLABUS OF DSC- 2   

 

UNIT – I (4 Weeks) 

বান্দকযি সংজ্ঞা, বান্দকযি গেন্ ও সেরর্রবভাগ  

বান্দকযি প্রকাি – সিল, জটিল, সর্ৌরগক  

UNIT – II (4 Weeks) 

বাঙারল জারি সত্ত্বাি ইরিহাস (আধ্ুরন্ক র্ুগ)   

িাজা িামন্দমাহন্ িায়, সহন্রি রডন্দিারজও, লালন্ ফরকি 

UNIT – III (4 Weeks) 

আধ্ুরন্ক র্ুন্দগি বাংলা সারহিয   
গদয - সফােয  উইরলয়াম কন্দলজ, রবদযাসাগি  

করবিা – মাইন্দকল মধ্ুসূদন্ দত্ত, িবীন্দ্রন্াথ োকুি  

ন্ােক – দীন্বনু্ধ রমত্র, রগরিশিন্দ্র সঘাষ 

 

DISCIPLINE SPECIFIC CORE COURSE- 2 (DSC-2):  Bangla Bhasha, Sahitya O Itihas 
Parichay- II 
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Practical component (if any) - NIL 

 

 

Essential/recommended readings: 

সুকুমাি সসন্, ২০০১, ভাষাি ইরিবৃত্ত, আন্ন্দ পাবরলশাসয, কলকািা 
রন্হািিঞ্জন্ িায়, বাঙারলি ইরিহাসঃ আরদ পবয , ১৪২২, সদ’জ, কলকািা  
অরসিকুমাি বন্দন্দযাপাধ্যায়, ২০০৪-২০০৫, বাংলা সারহিযি সমূ্পর্য ইরিবৃত্ত, মডান্য বুক এন্দজন্সী, কলকািা  
সেত্র গুপ্ত, ২০০২, বাংলা সারহন্দিযি সমগ্র ইরিহাস, গ্রন্থরন্লয়, কলকািা  
 

Suggestive readings: 

অরসিকুমাি বন্দন্দযাপাধ্যায়, ২০০৯-২০১০, বাংলা সারহিযি ইরিবৃত্ত, পঞ্চম খণ্ড, মডান্য বুক এন্দজন্সী, 
কলকািা  
অরসিকুমাি বন্দন্দযাপাধ্যায়, ২০০৭, বাংলা সারহিযি ইরিবৃত্ত, ষষ্ঠ খণ্ড, মডান্য বুক এন্দজন্সী, কলকািা  
অরসিকুমাি বন্দন্দযাপাধ্যায়, ১৯৯২, বাংলা সারহিযি ইরিবৃত্ত, সপ্তম খণ্ড, মডান্য বুক এন্দজন্সী, কলকািা  
অরসিকুমাি বন্দন্দযাপাধ্যায়, ২০০৭, বাংলা সারহিযি ইরিবৃত্ত, অষ্ট্ম খণ্ড, মডান্য বুক এন্দজন্সী, কলকািা  
 

Note: Examination scheme and mode shall be as prescribed by the Examination 

Branch, University of Delhi, from time to time. 
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Credit distribution, Eligibility and Pre-requisites of the Course 
 

Course 
title & 
Code 

Credits Credit distribution of the 
course 

Eligibility 
criteria 

Pre-
requisite 
of the 
course 

Department 
offering the 
course Lecture Tutorial Practical/ 

Practice 
Introductory 

Bengali  

4 3 1 Nil Class 12
th

 

pass in 

any 

subject 

except 

Bengali  

None Bengali  

 
Learning Objectives:   
 
The Learning Objectives of this course are as follows: 

 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.     
 

Learning outcomes: 
 
The Learning Outcomes of this course are as follows: 

 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. 

 Students will learn basic everyday conversation. 

 
SYLLABUS OF GE-1  
 
UNIT – I (3 Weeks) 
Introduction to Bengali Vowel & Consonant sounds along with the sound-images 
Introduction to vowel allographs 
Introduction to Bengali Consonant Conjuncts 
 
UNIT – II (3 Weeks) 

GENERIC ELECTIVES (GE-1): Introductory Bengali 

COMMON POOL OF GENERIC ELECTIVES (GE) COURSES  
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Introduction to Bengali Pronoun  
Introduction to Bengali Noun, Numbers & Case Markers 
 

 
 
UNIT – III (3 Weeks) 
Introduction to Verb & Time/Tense        
Conjugation of different verbs         
Bengali qualifiers/adjectives  
Bengali postpositions 
Conjunctions and its usage 
 

UNIT – IV (3 Weeks) 
Making simple sentences in Bengali (basic syntactical rules) 
Making Negative sentences in Bengali 
Making Interrogative sentences in Bengali 

 
Practical component (if any): NIL 
 
 
Essential/recommended readings: 
Mahapatra, Tushar Kanti. (1999), Bengali for Non-Bengalis, Shishu Sahitya Samsad, 

Kolkata. 

Mahapatra, Tushar Kanti. (1999), Bengali for Benginners, Shishu Sahitya Samsad, 

Kolkata. 

 

Suggestive readings: 
Study Materials will be provided by the respective department.  

 

 

 

 
Credit distribution, Eligibility and Pre-requisites of the Course 
 

Course 
title & 
Code 

Credits Credit distribution of the course Eligibility 
criteria 

Pre-requisite 
of the course Lecture Tutorial Practical/ 

Practice 
Bangla 

Sahityer 

Sankhipta 

Parichay 

4 3 1 Nil Class 12
th

 

pass in any 

subject 

Studied Bengali 
Up to 10th 
standard 

Or 
 working 
knowledge of 
Bengali 
Language 

 

 

GENERIC ELECTIVES (GE-2: Bangla Sahityer Sankhipta Parichay 
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Learning 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.   

 
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. 

 
SYLLABUS OF GE-2  
 
UNIT – I (4 Weeks) 
ৈাাংলা সাহিত্ত্যর সাংহিপ্ত পহরচয়: বাংলাসারহন্দিযি র্গুরবভাগ ও র্ুগববরশষ্ট্য 
 
UNIT – II (4 Weeks) 
প্রাচীন ও মধ্যর্গু : ির্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীিয ন্, অন্ুবাদ সারহিয )কৃরত্তবাস ওঝা( , মঙ্গলকাবয )মুকুন্দিাম , 
ভািিিন্দ্র(, চবষ্ণব পদাবলী )রবদযাপরি , িণ্ডীদাস(, শাক্ত পদাবলী )িামপ্রসাদ সসন্( , প্রর্য় কাবয )চসয়দ 
আলাওল(  

 
UNIT – III (4 Weeks) 
আধ্ুহনক র্গু  :বাংলা গন্দদযি রবকাশ )সফােয  উইরলয়াম কন্দলজ , িামন্দমাহন্ িায়, রবদযাসাগি (

কথাসারহিয)বরঙ্কমিন্দ্র িন্দট্টাপাধ্যায় , িবীন্দ্রন্াথ োকুি, শিৎিন্দ্র িন্দট্টাপাধ্যায়(, ন্ােক ও 
প্রহসন্ )মধ্ুসূদন্ দত্ত , দীন্বনু্ধ রমত্র, রগরিশ সঘাষ,( কাবয ও করবিা )মধ্সুূদন্ দত্ত- মহাকাবয ,  

রবহািীলাল িক্রবিী - গীরিকাবয , িবীন্দ্রন্াথ োকুি) 

  
 
Practical component (if any): NIL 
 
 
Essential/recommended readings: 
অরসিকুমাি বন্দন্দযাপাধ্যায়  ,২০০৪-২০০৫ , বাংলা সারহন্দিযি সমূ্পর্য ইরিবৃত্ত  ,মডার্য বুক এন্দজন্সী ,

কলকািা 
সেত্র গুপ্ত  ,২০০২ , বাংলা সারহন্দিযি সমগ্র ইরিহাস  ,গ্রন্থরন্লয় ,কলকািা  

 

Suggestive readings: 
আহমদ শিীফ  ,২০১১ , বাঙালী ও বাঙলা সারহিয  ,রিিীয় খণ্ড ,ন্য়া উন্দদযাগ ,কলকািা  

আহমদ শিীফ  ,২০১৪ , বাঙালী ও বাঙলা সারহিয  ,প্রথম খণ্ড ,ন্য়া উন্দদযাগ ,কলকািা  

সগাপাল হালদাি  ,১৪০৪ বঙ্গাব্দ , বাঙ লা সারহন্দিযি রূপ -সিখা ,প্রথম খণ্ড ,অরুর্া প্রকাশন্ী ,কলকািা  

সগাপাল হালদাি  ,১৪১২ বঙ্গাব্দ , বাঙ লা সারহন্দিযি রূপ -সিখা ,রিিীয় খণ্ড ,অরুর্া প্রকাশন্ী ,কলকািা  

সদন্দবশ কুমাি আিার্যয  ,২০০৪ , বাংলা সারহন্দিযি ইরিহাস  ,আরদ ও মধ্য র্ুগ ,ইউন্াইন্দেড বুক 
এন্দজরন্স ,সকালকািা  

সদন্দবশ কুমাি আিার্যয  ,২০০৭ , বাংলা সারহন্দিযি ইরিহাস  ,আধ্ুরন্ক র্গু ,ইউন্াইন্দেড বুক এন্দজরন্স ,

সকালকািা 
সুখময় মুন্দখাপাধ্যায়  ,১৯৭৪ , মধ্র্ুন্দগি বাংলা সারহন্দিযি িথয ও কালক্রম  ,রজ .  ভিিাজ এণ্ড সকাং ,
কলকািা 
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Credit distribution, Eligibility and Pre-requisites of the Course 
 

Course title 
& Code 

Credits Credit distribution of the 
course 

Eligibility 
criteria 

Pre-requisite 
of the course 

Lecture Tutorial Practical/ 
Practice 

Bingsha 

Shatabdir 

Bangla 

Kathasahitya 

4 3 1 Nil Class 12
th

 

pass in any 

subject 

Studied 

Bengali Up to 

10
th

 standard 

Or 

 working 

knowledge of 

Bengali 

Language 

 

Learning Objectives:   
To introduce the generic features of novel and short story, and important texts of Bengali novel 

and short story. 
 
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.  

 
SYLLABUS OF GE-3  
 
UNIT – I (2 Weeks) 
উপন্যাস ও স ান্দোগন্দেি সংজ্ঞা ও সেরর্রবভাগ 

 
UNIT – II (5 Weeks) 
রবভূরিভূষর্ বন্দন্দযাপাধ্যায় – পন্দথি পাাঁিালী 
 
UNIT – III (5 Weeks) 
পিশুিাম — রিরকৎসা সংকে  

মারন্ক বন্দন্দযাপাধ্যায় – হািান্দন্ি ন্ািজামাই  

বন্ফুল — রন্মগা  

সপ্রন্দমন্দ্র রমত্র – শৃঙ্খল  

লীলা মজমুদাি – ন্ন্দে মামা  

 

Practical component (if any): NIL 
 
 
Essential/recommended readings: 
রবভূরিভূষর্ বন্দন্দযাপাধ্যায়, ১৪১১, পন্দথি পাাঁিালী, রমত্র ও সঘাষ পাব রলশাসয প্রা  :রল: , কলকািা  

দীপংকি বসু  )সম্পা . ( , ২০০৩ , পিশুিাম গেসমগ্র, এম. রস. সিকাি এন্ড সন্স  ,কলকািা  

বন্ফুল  ,২০০৬ , বন্ফুন্দলি সেষ্ঠ গে, বার্ীরশে  ,কলকািা  

GENERIC ELECTIVES (GE-3): Bingsha Shatabdir Bangla Kathasahitya 
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র্ুগান্তি িক্রবিী )সম্পা(. , ২০০৮, মারন্ক বন্দন্দযাপাধ্যান্দয়ি সেষ্ঠ গে, সবঙ্গল পাবরলশাসয )প্রা (:

রলরমন্দেড, কলকািা 
সসামা গন্দঙ্গাপাধ্যায় )সম্পা(. ,২০০৮, লীলা মজমুদাি িিন্াসমগ্র  :প্রথম খণ্ড , লালমাটি, কলকািা  

সসৌিীন্ ভট্টািার্য  )সম্পা .), ২০১৫ ,সপ্রন্দমন্দ্র রমন্দত্রি সেষ্ঠ গে, সদ’জ পাবরলরশং, কলকািা   
Suggestive readings: 
অরুর্কুমাি মুন্দখাপাধ্যায়, ২০০২ , মধ্যাহ্ন সথন্দক সায়ান্দহ্ন : রবংশ শিাব্দীি বাংলা উপন্যাস, সদ’জ 
পাবরলরশং  ,কলকািা  

অরুর্কুমাি মুন্দখাপাধ্যায়  ,২০০৪ , কান্দলি পুত্তরলকা : বাংলা স ােগন্দেি একশ  ’দশ ব ি  : ১৮৯১-

২০০০ ,সদ’জ পাবরলরশং কলকািা 
অরুর্কুমাি মুন্দখাপাধ্যায়  ,২০১০ , কান্দলি প্ররিমা : বাংলা উপন্যান্দসি পাঁিাত্তি ব ি : ১৯২৩ -১৯৯৭ ,

সদ’জ পাবরলরশং ,কলকািা  

অশ্রুকুমাি রসকদাি  ,১৯৮৮,  আধ্ুরন্কিা ও বাংলা উপন্যাস  ,অরুর্া প্রকাশন্ী ,কলকািা  

উজ্জ্বলকুমাি মজমুদাি )সম্পা .)  ,২০০৮ , গেিিয া  ,বঙ্গীয় সা রহিয সংসদ  ,কলকািা  

জগদীশ ভট্টািার্য  ,১৯৯৪ , আমাি কান্দলি কন্দয়কজন্ কথারশেী, ভািরব  ,কলকািা  

িরুর্ মুন্দখাপাধ্যায় ও শীিল সিৌধ্ুিী )সম্পা . ( , ২০০০ ,সপ্রন্দমন্দ্র রমত্র ও আধ্রুন্ক বাংলা সারহিয ,
সারহিযন্দলাক ,কলকািা  

সদবীপদ ভট্টািার্য  ,১৯৬১ , উপন্যান্দসি কথা  ,সুপ্রকাশ ,কলকািা  

ন্ািায়র্ গন্দঙ্গাপাধ্যায়  ,১৪০৫  বঙ্গাব্দ, সারহন্দিয স ােগে, রমত্র ও সঘাষ পাবরলশাসয  ,কলকািা  

িথীন্দ্রন্াথ িায়  ,১৯৯৬ , স ােগন্দেি কথা, পুস্তক রবপরর্  ,কলকািা  

িরফকউল্লাহ খান্  ,২০০২ , কথাসারহন্দিযি রবরিত্র রবষয় ও ন্ন্দন্িত্ত্ব  ,অন্ন্যা ,ঢাকা  

রশরশি িন্দট্টাপাধ্যায় , ১৯৬২ ,উপন্যাস-পান্দেি ভূরমকা , বকুলযান্ড , কলকািা  
রশরশিকুমাি দাশ ,২০০৭ ,বাংলা স ােগে : ১৮৭৩ -১৯২৩,  সদ’জ পাবরলরশং  ,কলকািা  

শ্রীকুমাি বন্দন্দযাপাধ্যায়  ,২০১০-২০১১, বঙ্গসারহন্দিয উপন্যান্দসি ধ্ািা ,মডার্য বুক এন্দজন্সী  ,কলকািা  

সন্দিযন্দ্রন্াথ িায় ,২০০০  ,বাংলা উপন্যাস ও িাি আধ্ুরন্কিা,  সদ’জ পাবরলরশং  ,কলকািা   

সন্দিাজ বন্দন্দযাপাধ্যায় ,২০১২, বাংলা উপন্যান্দসি কালান্তি, সদ’জ পাবরলরশং  ,কলকািা  

 
Note: Examination scheme and mode shall be as prescribed by the Examination 

Branch, University of Delhi, from time to time. 
 

 

Credit distribution, Eligibility and Pre-requisites of the Course 
 

Course 
title & 
Code 

Credits Credit distribution of the course Eligibility 
criteria 

Pre-requisite 
of the course 

Lecture Tutorial Practical/ 
Practice 

Byabaharik 

Bangla 

Bhasha O 

Byakaran 

4 3 1 Nil Class 12
th

 

pass in any 

subject 

Studied Bengali 

Up to 10
th

 

standard 

Or 

 working 

knowledge of 

Bengali 

Language 

 

Learning 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. 

GENERIC ELECTIVES (GE-4): Byabaharik Bangla Bhasha O Byakaran 
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Learning outcomes:  
The course will enlighten the students with basic level of Bengali Grammar and language. 

SYLLABUS OF GE-3  
 
UNIT – I (3 Weeks) 
সন্দমাচ্চারিি রভন্নাথযক শব্দ, রবপিীিাথযক শব্দ, সমাথযক শব্দ 

 
UNIT – II (3 Weeks) 
বাকয সংন্দশাধ্ন্ 

 
UNIT – III (3 Weeks) 
পত্রিিন্া  
 
UNIT – IV (3 Weeks) 
সবাধ্ পিীের্ 

 
Practical component (if any): NIL 
 
 
Essential/recommended readings: 
িািকন্াথ গন্দঙ্গাপাধ্যায়, ১৯৮৮, প্রবন্ধ রবরিত্রা, খণ্ড ১ ও ২, গ্রন্থভািিী, কলকািা   
বাংলা রক রলখন্দবন্ সকন্ রলখন্দবন্ আন্ন্দবাজাি পরত্রকা বযবহাি রবরধ্, ২০১৪, আন্ন্দ, কলকািা 
সুন্ীরিকুমাি িন্দট্টাপাধ্যায়, ২০১১, সিল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা বযাকির্, প্রকাশ ভবন্, কলকািা   
Suggestive readings: 
মুহম্মদ শহীদলু্লাহ্, ২০১২, বাঙ্গালা ভাষাি ইরিবৃত্ত, মাওলা ব্রাদাসয, ঢাকা 
সুকুমাি সসন্, ২০০১, ভাষাি ইরিবৃত্ত, আন্ন্দ পাবরলশাসয, কলকািা 
 
Note: Examination scheme and mode shall be as prescribed by the Examination 

Branch, University of Delhi, from time to time. 
 

 

Credit distribution, Eligibility and Pre-requisites of the Course 
 

Course 
title & 
Code 

Credits Credit distribution of the course Eligibility 
criteria 

Pre-requisite 
of the course Lecture Tutorial Practical/ 

Practice 
Bangla 

Byakaran 

Parichay – I 

4 3 1 Nil Class 12
th

 

pass in any 

subject 

Studied Bengali 

Up to 10
th

 

standard 

Or 

 working 

knowledge of 

Bengali 

Language 

 

GENERIC ELECTIVES (GE-5): Bangla Byakaran Parichay – I 
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Learning Objectives:  
 To make the students aware about basic grammar of Bengali language. 

 To make students familiar with various forms of Bengali modern grammar. 

  
 
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 analyse the basic knowledge of Bengali 

language. 

SYLLABUS OF GE-3  
 
UNIT – I (4 Weeks) 
ধ্বরন্ ও বর্য (সংজ্ঞা, পাথযকয, সেরর্রবভাগ - স্বিধ্বরন্ি সের্ীরবভাগ এবং  উচ্চাির্স্থান্ অন্ুর্ায়ী বযঞ্জন্ধ্বরন্ি 

সেরর্রবভাগ) 

 
UNIT – II (4 Weeks) 
ধ্বরন্ পরিবিয ন্দন্ি কাির্, ধ্ািা ও রন্বযারিি সূত্র (অরপরন্রহরি, অরভশ্রুরি, স্বিসঙ্গরি, সমীভবন্) 

 
UNIT – III (4 Weeks) 
পদ (সংজ্ঞা ও সেরর্রবভাগ), কািক (সংজ্ঞা ও সেরর্রবভাগ), রক্রয়াি কাল (সমৌরলক কাল) 

 

Practical component (if any): NIL 
 
 
Essential/recommended readings: 
আবুল কালাম মন্জিু সমািন্দশদ, ২০১৩, আধ্ুরন্ক ভাষািত্ত্ব, মাওলা ব্রাদাসয, ঢাকা 
িান্দমশ্বি শ’, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, সাধ্াির্ ভাষারবজ্ঞান্ ও বাংলা ভাষা, পুস্তক রবপরর্, কলকািা 
সুন্ীরিকুমাি িন্দট্টাপাধ্যায়, ২০১১, সিল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা বযাকির্, প্রকাশ ভবন্, কলকািা   
Suggestive readings: 
পন্দিশিন্দ্র মজমুদাি,২০০৮, বাঙলা ভাষা পরিক্রমা, ২-খণ্ড, সদ’জ, কলকািা    
মুহম্মদ শহীদলু্লাহ্, ২০১২, বাঙ্গালা ভাষাি ইরিবৃত্ত, মাওলা ব্রাদাসয, ঢাকা 
সুকুমাি সসন্, ২০০১, ভাষাি ইরিবৃত্ত, আন্ন্দ পাবরলশাসয, কলকািা  
Note: Examination scheme and mode shall be as prescribed by the Examination 

Branch, University of Delhi, from time to time. 

 

 

 

 
Credit distribution, Eligibility and Pre-requisites of the Course 
 

Course 
title & 

Credits Credit distribution of the course Eligibility 
criteria 

Pre-requisite 
of the course Lecture Tutorial Practical/ 

GENERIC ELECTIVES (GE-6): Tagore through Texts (Tagore ka Sahitya)  
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Code Practice 

Tagore 

through 

Texts 

(Tagore 

ka 

Sahitya)  

 

4 3 1 Nil Class 12
th

 

pass in any 

subject 

Studied Bengali 

Up to 10
th

 

standard 

Or 

 working 

knowledge of 

Bengali 

Language 

 

Tagore through Texts (Tagore ka Sahitya)  

Learning Objectives:  
Rabindranath Tagore, the first Nobel Laurette from Asia, is one of the most important 

litterateur and philosopher from Bengal and India. His influence spanned over India and 

beyond. At the same time, he remains one of the post popular author whose literary works 

continue to engage people. This course will provide an introduction to his writings and 

though through close study of selected texts.  

 
 
Learning outcomes: 
The students will be able to appreciate the literary and philosophical contribution of Tagore 

through close reading of selected literary works.  

UNIT-I  

Tagore: A biographical outline  

UNIT-II  

Geetanjali (selected poems)  

UNIT-III  

Gora (selected chapters)  

UNIT-IV  

Short Stories (selected stories)  
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Credit distribution, Eligibility and Pre-requisites of the Course 
 

Course 
title & 
Code 

Credits Credit distribution of the 
course 

Eligibility 
criteria 

Pre-requisite 
of the course 

Lecture Tutorial Practical/ 
Practice 

Bengali 

Culture 

(Bangali 

Sanskriti)  

 

4 3 1 Nil Class 12
th

 

pass in any 

subject 

Studied 

Bengali Up to 

10
th

 standard 

Or 

 working 

knowledge of 

Bengali 

Language 

 

Bengali Culture (Bangali Sanskriti)  

Learning Objectives: 
Bengalis have added to our Great Indian tradition with an abundant Cultural heritage of their 

own. This paper aims at catering to the students with no knowledge of Bengalis & their 

Cultural. This paper would let the students know about Bengali Culture and its rich Tradition. 

It will include Bengali Language, Literature, Performing Arts, Paintings, Rituals etc.  

 
Learning outcomes: 
This course will enable the students from Non-Bengali background to have the knowledge of 

Bengali Music, Dances, Paintings, Arts and Artifacts, folk culture of Bengal. By knowing Bengali 

Cultural Heritage, their own knowledge, belief, Sense of beauty and Human values will grow side 

by side.  

UNIT-I  

Bengal: Its Geographical Boundaries  

UNIT-II  

Cultural History of Bengal: Architecture, Paintings, Dances  

UNIT-III  

19
th 

Century Bengal 20 UNIT-IV Bengali Folk Culture: An Outline  

Reading:  

 Banejee, Sumanta (2016) Memoirs of Roads, Oxford University Press  

 Bhattacharya, Ashutosh (2011) Bangal : Loksanskriti Aur sahitya, NBT, Delhi  

 Dutt, R.C. (1962) Cultural heritage of Bengal, Punthi Pustak, Calcutta  

 Ray, R. (1994). History of the Bengali People. Orient BlackSwan.  

GENERIC ELECTIVES (GE-7): Bengali Culture (Bangali Sanskriti)  
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 Das, S.N. (2005). The Bengalis: The People, Their History and Culture.  

 Sengupta, Nitish (2001). History of the Bengali-speaking People. UBS Publishers'  

 Sengupta, Nitish (2011). Land of Two Rivers: A History of Bengal from the 

Mahabharata to Mujib. Penguin UK.  

 Murshid, Ghulam (2012). Bengali Culture. (Online ed.). Dhaka, Bangladesh  
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