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পৰ্থম েসেমস্টার
Discipline – I
েকার েকাসর্/১ (C-1) বাংলা সািহেত র ইিতহাস ও বাংলা ভাষার ইিতহাস – ৫০
ক. বাংলা সািহেত র ইিতহাস
পৰ্াচীন ও মধ যু গ – চযর্াগীিত ; শৰ্ীকৃষ্ণকীতর্ন; কৃিত্তবাস ; িবজয়গুপ্ত; কিবকঙ্কণ মুকুন্দ; ভারতচন্দৰ্ T
গদ – েফাটর্ উইিলয়ম কেলজ; রামেমাহন; ভবানীচরণ বেন্দ াপাধ ায়; িবদ াসাগর; প ারীচাঁদ িমতৰ্, কালীপৰ্সন্ন; বিঙ্কমচন্দৰ্
কিবতা – মাইেকল মধু সূদন দত্ত, রবীন্দৰ্নাথ, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ T
কথা সািহত – বিঙ্কমচন্দৰ্, রবীন্দৰ্নাথ, শরত্চন্দৰ্, িবভূ িতভূ ষণ, মািনক বেন্দ াপাধ ায়।
খ. বাংলা ভাষার ইিতহাস –
বাংলা ভাষা ও উপভাষা ; বাংলা শ[ ভান্ডার ; শ[াথর্তত্তব্; ধব্িন পিরবতর্ন( কারণ ও পৰ্কৃিত );
বাংলা ভাষার উদ্ভব, স্তর িবভাগ ও ৈবিশষ্ট T

িদব্তীয় েসেমস্টার
Discipline – I
েকার েকাসর্/৩ (C-3) ছন্দ ও অলঙ্কার - ৫০
ক. বাংলা ছন্দ
ধব্িন ও বণর্ ; অক্ষর (দল); মাতৰ্া ( কলা); শব্াসাঘাত(পৰ্সব্র) ; েছদ; যিত; পবর্ ; পবর্াঙ্গ; চরণ ( পংিক্ত); িমল।
বাংলা ছেন্দর িতন রীিত : িমশৰ্ কলাবৃ ত্ত; কলাবৃ ত্ত ; দলবৃ ত্ত।
ছেন্দর গঠন- িদব্পদী, িতৰ্পদী, েচৗপদী; পয়ার, মহাপয়ার, অিমতৰ্াক্ষর, মুক্তক, সেনট; গদ ছন্দ T

•

ছেন্দািলিপকরণ

খ. বাংলা অলঙ্কার
অলঙ্কার কী এবং েকন ? অলঙ্কােরর েশৰ্িণ িবভাগT
শ[ালঙ্কার – অনু পৰ্াস; যমক; েশ্লষ ; বেকৰ্ািক্ত
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অথর্ালঙ্কার – উপমা , উত্েপৰ্ক্ষা; রূপক; অপহ্নুিত ; সেন্দহ; িনশ্চয়; ব িতেরক ; সমােসািক্ত; িবষম; অসঙ্গিত; িবেরাধাভাস;ব াজস্তুিত;
িবভাবনা ।

-

অলঙ্কার িনণর্য়

তৃতীয় েসেমস্টার
Discipline – I
েকার েকাসর্ /৫ (C-5) মধ যু েগর বাংলা পদাবিল – ৫০
কT ৈবষ্ণব পদাবলী (ক. িব পৰ্কািশত)
আজু হাম িক েপখলু ঁ নবদব্ীপচন্দ; নীরদ নয়েন নীর ঘন িসঞ্চেন; ঘেরর বািহের দেণ্ড শতবার ; যাঁহা যাঁহা িনকসেয় তনু তনু েজ ািত ;
রূপ লািগ আঁিখ ঝুের ; হাথক দরপণ মাথক ফুল; মিন্দর বািহর কিঠন কপাট ; কুল মিরয়াদ কপাট উদ্ঘাটলু ; এ সিখ হামাির দু েখর
নািহ ওর; অব মথু রাপুর মাধব েগল; তাতল ৈসকত বাির িবন্দু সম; বহুিদন পের বঁধুয়া এেল T
খT শাক্ত পদাবিল – অমেরন্দৰ্নাথ রায় সম্পািদত (ক.িব)
িগির এবার আমার উমা এেল ; আিম িক েহিরলাম িনিশ সব্পেন ; িগির েগৗরী আমার এেসিছল; কেব যােব িগিররাজ েগৗরীের আিনেত;
িছলাম ভােলা জননী েগা হেররই ঘের ; িগিররাজ েহ, জামােয় এেনা েমেয়র সেঙ্গ; অের নবমী িনিশ না হইেয়া ের অবসান; েযও না
রজনী আিজ লেয় তারাদেল ; ভেবর আশা েখলব পাশা; মা আমায় ঘুরােব কত; েকবল আসার আশা ভেব আসা ।

চতুথর্ েসেমস্টার
Discipline- I
েকার েকাসর্/৭ (C-7) রবীন্দৰ্নােথর কিবতা এবং আধু িনক বাংলা কিবতা – ৫০
ক. সঞ্চিয়তা – রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুর
িনঝর্েরর সব্প্নভঙ্গ; িবদায় অিভশাপ; দু ই পািখ ; ৈবষ্ণব কিবতা; বৰ্াহ্মণ ; বলাকা ; কৃপণ; হািরেয় যাওয়া T
খT আধু িনক কিবতা সঞ্চয়ন ( বধর্মান িবশব্িবদ ালয় পৰ্কািশত)
বনলতা েসন - জীবনানন্দ দাশ; মানু ষ - কাজী নজরুল ইসলাম; সংগিত - অিময় চকৰ্বতর্ী; হািরেয় - েপৰ্েমন্দৰ্ িমতৰ্; একখানা হাত বুদ্ধেদব বসু ; উলঙ্গ রাজা - নীেরন্দৰ্নাথ চকৰ্বতর্ী; িপৰ্য়তমাসু - সু কান্ত ভট্টাচাযর্; বাবেরর পৰ্াথর্না - শঙ্খ েঘাষ T

Discipline Sentric
Sentric Elective (DSE)
(DSE)
পঞ্চম েসেমস্টার
Group –A
(দু িট েকােসর্র মেধ েয েকান একিট িনেত হেব।পৰ্িতিট েকােসর্র পূ ণম
র্ ান – ৫০(৪০ িলিখত এবং অভ ন্তরীণ মূ ল ায়ন ১০)
েকাসর্ /১ বাংলা উপন াস- ৫০
ক. েদবী েচৗধুরাণী – বিঙ্কমচন্দৰ্ চেট্টাপাধ ায়
খT পল্লীসমাজ - শরত্চন্দৰ্ চেট্টাপাধ ায়
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েকাসর্ /২ েছাটগল্প ও পৰ্বন্ধ – ৫০
ক. েছাটগল্প
একােলর গল্প -

বধর্মান িবশব্িবদ ালয় পৰ্কািশতT

(িনবর্ািচত গল্প) – পুঁইমাচা - িবভূ িতভূ ষণ বেন্দ াপাধ ায় ; জলসাঘর- তারাশঙ্কর বেন্দ াপাধ ায় , পৰ্াৈগিতহািসক – মািনক বেন্দ াপাধ ায় ;
ফিসল - সু েবাধ েঘাষ ; রস - নেরন্দৰ্নাথ িমতৰ্ ; েটাপ - নারায়ণ গেঙ্গাপাধ ায় ; আদাব – সমেরশ বসু T
খT পৰ্বন্ধ –
বাংলা পৰ্বন্ধ - বধর্মান িবশব্িবদ ালয় পৰ্কািশতT
( িনবর্ািচত পৰ্বন্ধ) েলাকিশক্ষা – বিঙ্কমচন্দৰ্ চেট্টাপাধ ায় ; আমােদর ভাষা সঙ্কট- পৰ্মথ েচৗধু রী ; পািরবািরক নারী সমস া – অন্নদাশঙ্কর
রায় ; সত্ পৰ্সঙ্গ- মীর মশাররফ েহােসন ; বাংলার বৰ্ত – অবনীন্দৰ্নাথ ঠাকুর T

Discipline Sentric
lective (DCE)
Sentric Elective
TT ষষ্ঠ েসেমস্টার TT
Group – D
( দু িট েকােসর্র মেধ েয েকান একিট িনেত হেবT পৰ্িতিট েকােসর্র পূ ণম
র্ ান – ৫০(৪০ িলিখত এবং অভ ন্তরীণ মূ ল ায়ন ১০)
েকাসর্ /৩ (DSE- 3) উিনশ - িবশ শতেকর নাটক – ৫০
ক. িবসজর্ন - রবীন্দৰ্নাথ
খ. েগাতৰ্ান্তর - িবজন ভট্টাচাযর্
েকাসর্ /৪ (DCE-4) কল্প িবজ্ঞান ও েগােয়ন্দা কািহিন -৫০
কT সব্য়ং পৰ্েফসর শঙ্কু – সত িজত্ রায়।
খT শজারুর কাঁটা – শরিদন্দু বেন্দ াপাধ ায়T

Interdiciplinary / Generic Elective ( GE )
TT পঞ্চম েসেমস্টারTT
Group -B
পৰ্িতিট েকাসর্ ৫০ ননব্েরর । (৪০ ননব্র িলিখত এবং ১০ ননব্র অভ ন্তরীণ মূ ল ায়ন) েয েকান একিট েকাসর্ িনেত হেব
েকাসর্/১ (GE-1) পৰ্বন্ধ ও িনবর্ািচত গল্প – ৫০
ক. বিঙ্কমচন্দৰ্ চেট্টাপাধ ায় – মনু ষ ফল; বসেন্তর েকািকল ; িবড়াল
রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুর – কােব র উেপিক্ষতা ; সািহেত র সামগৰ্ী ; সািহেত র উেদ্দশ
খ. পৰ্ভাতকুমার মুেখাপাধ ায় - বাজীকর ; িভখারী সােহব ; রসময়ীর রিসকতা
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শরত্চন্দৰ্ চেট্টাপাধ ায় – মিন্দর; অভাগীর সব্গর্ ; মেহশ
েকাসর্/ ২ (GE-2) অেলৗিকক গল্প ও কল্প কািহিন ( ফ ান্টািস ) ৫০
ক.কতর্ার ভূ ত - রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুর
ভুশণ্ডীর মােঠ – পরশুরাম
মায়া কুরঙ্গী – শরিদন্দু বেন্দ াপাধ ায়
খগম্ - সত িজত্ রায়
খ. মেনাজেদর অদ্ভুত বািড় – শীেষর্ন্দু মুেখাপাধ ায়
অেলৗিকক – িবমল কর

TT ষষ্ঠ েসেমস্টার TT
Group - E
দু িট েকােসর্র মেধ ১ িট িনেত হেব T েকােসর্র পূ ণম
র্ ান ৫০ ( িলিখত ৪০ এবং অভ ন্তরীণ মূ ল ায়ন ১০)
েকাসর্/১(GE -1) বাংলা িশশু সািহত - ৫০
ক. আেবাল তােবাল – সু কুমার রায়
হলেদ পািখর পালক – লীলা মজুমদার
খ. গুপী গােয়ন ও বাঘা গােয়ন – উেপন্দৰ্িকেশার রায়েচৗধু রী
বুেড়া আংলা - অবনীন্দৰ্নাথ ঠাকুর
েকাসর্/২(GE-2) বাংলা গদ সািহত -৫০
ক. িছন্নপতৰ্ – রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুর( িনবর্ািচত)২০,৩০,৩৬,৪৩,৬৪,৬৭ সংখ ক পতৰ্ T
খ. চাচা কািহনী – ৈসয়দ মুজতবা আলী ( িনবর্ািচত)
সব্য়ংবরা ; মা- জননী ; কেনর্ল ; পুনশ্চ ; েবঁেচ থােকা সিদর্ কািশT

Skill Enhancement course(SEC)
course(SEC)
।। ভাষা েবাধ ও রচনাশিক্তর দক্ষতাবৃ িদ্ধর পাঠকৰ্ম TT
[ তৃতীয় ও চতুথর্ েসেমস্টাের একিট কের েকাসর্ িনেত হেব । িকন্তু পঞ্চম ও ষষ্ঠ েসেমস্টাের দু িট কের েকাসর্ এবং এই দু িট
েকােসর্র মেধ েয েকান একিট কের িনেত হেব T পৰ্িতিট েকােসর্র পূ ণম
র্ ান ৫০ ( িলিখত ৪০ এবং অভ ন্তরীণ মূ ল ায়ন ১০ )

।। তৃতীয় েসেমস্টার TT
েকাসর্ / ১ ( SEC- 1 )রচনা শিক্তর ৈনপুণ - ৫০
ক. ব িক্তগত , আনু ষ্ঠািনক ও পৰ্ািতষ্ঠািনক পতৰ্
খ. সংবাদ পেতৰ্ পৰ্কােশর উপেযাগী পৰ্িতেবদন রচনা
গ. অনু েচ্ছদ রচনা এবং ভাবসংেক্ষপ রচনা
খ. কিবতার ভাবাথর্ এবং ভাবসম্পৰ্সারণ রচনা
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।। চতুথর্ েসেমস্টার TT
েকাসর্/ ২(SEC-2) বাংলা ব াকরণ – ৫০
ক. বণর্ ও ধব্িন ; ধব্িন পিরবতর্ন ; বাগযন্তৰ্ ও বাংলা ধব্িন গুিলর উচ্চারণ তত্তব্; অিপিনিহিত ; অিভশৰ্ুিত; সব্রসংগিত; সমীভবন;
তালব ীভবন ; সব্েতানািসক ীভবন T
খ. পেদর েশৰ্িণিবভাগ; কারক- িবভিক্ত; সমাস; সিন্ধ; শে[র েশৰ্িণিবভাগ; েছদ ও যিতর ব বহার; পদ পিরবতর্ন ; পৰ্বাদ পৰ্বচন ও
বাগ্ধারাT

।। পঞ্চম েসেমস্টার TT
Group -C
েকাসর্ / ৩ (SEC-3) ব বহািরক বাংলা চচর্া – ৫০
ক. িবজ্ঞাপেনর খসড়া রচনা
খ. পৰ্ুফ সংেশাধন
গ. বানান িবিধ সম্পেকর্ ধারণা ( পঃ বঃ বাংলা আকােদিম অনু সরেণ)
ঘ. পিরভাষা ( আবিশ ক বাংলা – িবশব্বন্ধু ভট্টাচাযর্ সম্পািদত/ বধর্মান িবশব্িবদ ালয় পৰ্কািশত)
েকাসর্ / ৪(SEC-4) অনু বাদ চচর্া – ইংেরিজ েথেক বাংলা – ৫০
ক. অনু বাদ তত্তব্
খ. মূ লানু গ অনু বাদ
গ. ভাবানু বাদ

TT ষষ্ঠ েসেমস্টার TT
Group- F
েকাসর্ /৫ (SEC-5) পৰ্েয়াগ ৈশলী

- ৫০

ক.সৃ জনশীল রচনা ও সম্পাদনা ।
খ. গদ ৈশলী এবং কাব েসৗন্দযর্ িবেশ্লষণ ।
েকাসর্ /৬(SEC- 6)

পৰ্কল্পপতৰ্ রচনা ও উপস্থাপনা - ৫০
ক. পৰ্কল্পপতৰ্ রচনা (Project writing)
খ. উপস্থাপনা ( Paper Presentation)

MIL (AECC) Core
েকার েকাসর্/১ (AECC-1) বাংলা গীিত কিবতা ও বাংলা েছােটাগল্প- ৫০
ক. বাংলা গীিত কিবতা
ঈশব্রচন্দৰ্ গুপ্ত- েপৗষপাবর্ণ
েহমচন্দৰ্ বেন্দ াপাধ ায়- ভারত িবলাপ
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মধু সূদন দত্ত – বঙ্গভাষা
িগরীন্দৰ্েমািহনী দাসী – শৰ্াবেণ
নবীনচন্দৰ্ েসন – পৰ্ণেয়াচ্ছব্াস
অক্ষয়কুমার বড়াল- মধ ােহ্ন
েদেবন্দৰ্নাথ েসন – পৰ্কৃিত
সেত ন্দৰ্নাথ দত্ত – আমরা
খ. বাংলা েছাটগল্প
পৰ্ভাতকুমার মুেখাপাধ ায় – আদিরণী
তারাশঙ্কর বেন্দ াপাধ ায়- ডাইনী
মািনক বেন্দাপাধ ায় – দু ঃশাসনীয়
িবভূ িতভূ ষণ বেন্দ াপাধ ায় – িকন্নরদল
শরিদন্দু বেন্দ াপাধ ায় – অিমতাভ
বনফুল – শৰ্ীপিত সামন্ত
েকার েকাসর্ / 3 (AECC- 3 ) কাজী নজরুল ইসলােমর কিবতা ও উপন াস – ৫০
ক. সিঞ্চতা ( িনবর্ািচত কিবতা )
িবেদৰ্াহী ; অিভশাপ ; নারী(সাম বাদী); ফিরয়াদ; আমার ৈকফয়ত্ ; কাণ্ডারী হুঁিশয়ার ; েগাপন িপৰ্য়া; চাঁদনী রােত; বাতায়ন পােশ
গুবাক তরুর সাির; জীবন বন্দনা
খ. বাঁধনহারা (উপন াস)
রবীন্দৰ্ সািহত
N.B. -অভ ন্তরীণ মূ ল ায়েনর জন MCQ/Power Point Presentation /objective পৰ্শ্ন রাখেত হেব T

