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Programme Details 

Programme Objectives (POs): 

This programme aims at acquainting students with Bengali Literary studies in a way so that they can pursue 

further research in the field. There are papers on the basic concepts of literary studies and trends in literary 

theory to provide an understanding of the conceptual points of departure in literary studies. One paper on 

socio-political background of Bengali literature and Units on such background in individual papers are 

expected to provide knowledge on how to situate literary production in the larger context of socio-political 

history. Papers on texts from various phases and genres of Bengali literature will introduce the student to 

the salient features of respective phases, features of respective genres and contribution of individual 

authors. Further, these courses will help in understanding various ways of reading literary texts. 

Understanding of the idea of research will be nurtured through the course on Research Methodology and 

guided dissertation writing. Elective and Open Elective courses will initiate the student in a selected area 

providing indepth and comprehensive understanding of that area forming the base for formulating research 

questions and pursuing research in that area. 

Programme Specific Outcomes (PSOs): 

This programme will enable to have a comprehensive understanding of the history of Bengali literature, 

its socio-political background, important movements, genres and authors, concepts and practices of literary 

studies, and basic skill for research writing. It is expected that the course will form the knowledge and 

skill-base for the students to take up various teaching assignments and pursue further research in the field. 

Programme Structure: 

The Programme in Bengali programme is a three-years course divided into six-semesters. A student is 

required to complete 140 (one forty) credits for the completion of course and the award of the degree. 

 

  

 
SEMESTER SEMESTER 

FIRST YEAR SEMESTER - I SEMESTER - II 

SECOND YEAR SEMESTER - III SEMESTER – IV 

THIRD YEAR SEMESTER - V SEMESTER – VI 
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B.A. HONOURS IN BENGALI 

BNG = BENGALI, C.C.= Core Course, A.E.C.C. = Ability Enhancement Compulsory 

Course, S.E.C. = Skill Enhancement Course, G.E. = Generic Elective, D.S.E. = 

Discipline Specific Elective, I.A. = International Assessment, E.S.E. = End-Semester 

Examination, Lec. = Lecture, Tu. = Tutorial, and Prc. = Practical 

SEMESTER – I 

Course 

Code 

Course Title Credit Marks No. of Hours/Week 

I.A. ESE Total Lec. Tu. Pr. 

APBNG-

101C-1A 
বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস 
(প্রাচীন ও মধ্েযুগ) 
(আর্থসামাহিক-রািননহযক-
সাাংসৃ্কহযক পটভূহমত্য হবচাযথ) 

6 10 40 50 5 1 – 

AP102C-

2A 
Discipline-2 6 10 40 50 – – – 

AP-103-

MIL-1 
বাাংলা সাহিত্যের সাধ্ারণ পহরচয় 6 10 40 50 5 1 – 

ACSHP-

104-A-

ECC-1 

Environmental Studies 4 10 40 50 4 0 – 

Total in Semester-I 22 40 160 200    

 

SEMESTER – II 

Course 

Code 

Course Title Credit Marks No. of Hours/Week 

I.A. ESE Total Lec. Tu. Pr. 

APBNG-

201C-1B 
বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস 
(উহনশ ও হবশ শযক) 
(আর্থসামাহিক-রািননহযক-
সাাংসৃ্কহযক পটভূহমত্য হবচাযথ) 

6 10 40 50 5 1 – 

AP-202-

2B    
Discipline-2 6 10 40 50 – – – 

AP203C

E-1 
English 6 10 40 50 5 1 – 

ACSHP-

204 

AECC-2 

আবহশেক বাাংলা 2 10 40 50 2 0 – 

Total in Semester-II 20 40 160 200    
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SEMESTER – III 

Course 

Code 

Course Title Credi

t 

Marks No. of Hours/Week 

I.A. ESE Total Lec. Tu. Pr. 

APBNG-

301C-1C 
ভাষাহবজ্ঞান 6 10 40 50 5 1 – 

AP302C-

2C 

Discipline-2 6 10 40 50 5 1 – 

APBNG-

303C-

MIL-2 

সাংসৃ্কয ও ইাংরাহি সাহিত্যের 
ইহযিাস, ছন্দ-অলঙ্কার 

6 10 40 50 5 1 – 

APBNG-

304C-

SEC-1 

বাাংলা বোকরণ 6 10 40 50 5 1 – 

Total in Semester-III 26 50 200 250 21 4 1 

 

 

SEMESTER – IV 

Course 

Code 

Course Title Credit Marks No. of Hours/Week 

I.A. ESE Total Lec. Tu. Pr. 

APBNG-

401C-1D 
রবীন্দ্রসাহিযে 6 10 40 50 5 1 – 

AP-402C-

2D 
Discipline 2 6 10 40 50 5 1 – 

ACP-403C-

E-2 
English - 2 6 10 40 50 5 1 – 

APBNG-

404-SEC-2 
বেবিাহরক বাাংলা ও 
অনুবাদচচথা 

6 10 40 50 5 1 – 

Total in Semester-IV 24 50 200 250 21 4 1 
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SEMESTER – V 

Course 

Code 

Course Title Credit Marks No. of Hours/Week 

I.A. ESE Total Lec. Tu. Pr. 

APBNG-

501-DSE-1 
যয যকাত্না একহট হবত্শষ 
পত্র হনবথাচন করত্য িত্ব 
১) মধ্েযুত্গর বাাংলা সাহিযে 
২) কর্াসাহিযে 
৩) রবীন্দ্রসাহিযে 
৪) নাটেসাহিযে 
৫) যলাকসাংসৃ্কহয 
৬) বাাংলাত্দত্শর সাহিযে 

6 10 40 50 5 1 – 

AP-502-2A Discipline 2 6 10 40 50 5 1 – 

APBNG-

503-GE-1 
আধু্হনক কহবযা 6 10 40 50 5 1 – 

APBNG-

504-SEC-3 
রচনাশহির ননপুণে 6 10 40 50 5 1 – 

Total in Semester-V 24 40 160 200 20 4 – 

 

 

SEMESTER – VI 

Course 

Code 

Course Title Credit Marks No. of Hours/Week 

I.A. ESE Total Lec. Tu. Pr. 

APBNG

-601-

DSE-2 

যয যকান একহট (DSE-1 এর 
হনবথাহচয হবত্শষ পত্র) 
১) মধ্েযুত্গর বাাংলা সাহিযে 
২) কর্াসাহিযে (ত্ছাটগল্প) 
৩) রবীন্দ্রসাহিযে 
৪) নাটেসাহিযে 
৫) বাাঁকুড়ার সাংসৃ্কহয 
৬) বাাংলাত্দত্শর সাহিযে 

6 10 40 50 5 1 – 

APBNG

-603-

GE-2 

বাাংলা প্রবন্ধ সাহিযে 6 10 40 50 5 1 – 

APBNG

-604-

SEC-4 

হবজ্ঞাপত্নর ভাষা ও চলহিত্ত্রর 
ভাষা 

6 10 40 50 5 1 – 

Total in Semester-VI 24 40 160 200 20 4 – 
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বাাঁকুড়া হবশ্বহবদোলয় 

বাাংলা হবভাগ 

 
স্নাযক পাঠক্রম 
(২০২২-২০২৫) 
যমাট নম্বর: ১২০০ 
যমাট যসত্মস্টার ০৬ 

যসত্মস্টার – ১ 
(I.A.-10, ESE-40, TOTAL- 50) 

APBNG-101C-1A বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (প্রাচীন ও মধ্েযুগ) 

 (আর্থসামাহিক-রািননহযক-সাাংসৃ্কহযক পটভূহমত্য হবচাযথ) 
Objectives: 

This course aims at reading of selected old and medieval texts in the perspective of respective philosophical and 

aesthetic background. Old and Medieval Bengal has gone through various phases of socio-political changes and 

religious movements, changes in the nature and political importance of Bengali language, emergence of new 

literary per formative genres. This course will aim at providing an understanding of these changes through the 

reading of selected texts. 

Course learning outcomes: 

This course will enable students to get familiar with old and medieval Bengali texts along with an understanding 

of the literary genres, contribution of individual authors and the philosophical-aesthetic paradigm of the time. 

একক ১ : বাাংলা সাহিত্যের িন্মলগ্ন যর্ত্ক চযুদথশ শযাব্দী পযথন্ত।  
একক ২ : মঙ্গলকাবে  (মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধ্মথমঙ্গল), হশবায়ন 

একক ৩ : নবষ্ণব সাহিযে (নচযনেিীবনী ও পদাবহল), শািপদাবহল 

একক ৪ : অনুসারী সাহিযে (রামায়ণ, মিাভারয, ভাগবয ও যরামাহিক প্রণত্য়াপাখ্োন)  

AP102C-2A   Discipline 2 
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AP-103-MIL-1 বাাংলা সাহিত্যের সাধ্ারণ পহরচয় 

Objectives: 
19th Century Bengal witnessed the coming of a new era in its socio-political and cultural history. New socio-

political institutions emerged, reformist movements took place, and a new cultural sensibility took shape. This 

course aims at introducing the students to selected literary texts from 19th century along with an understanding 

of the emergence of new genres and new aesthetics in the context of the change in larger socio-cultural history. 

Course learning outcomes: 
This course will enable students to understand the emergence of new genres and new aesthetics in 19th Bengal 

along with an understanding of the contribution of respective authors. 

একক ১ : ধু্ম যলত্গত্ছ হৃৎকমত্ল – শঙ্খ য াষ (কোন্সার িাসপাযাল, স্বপ্ন, যপাশাক, হৃৎকমল, যশকল বাাঁধ্ার 

গান, অন্ধহবলাপ) 

একক ২ : নসয়দ মুিযবা হসরাত্ির হনবথাহচয গল্প (রাণী াত্টর বৃত্তান্ত, বাগাল, সরাইখ্ানা, িুত্লখ্া) 

একক ৩ : কত্লাল – উৎপল দত্ত  

একক ৪ : িলপুত্র – িহরশঙ্কর িলদাস 

ACSHP-104-A-ECC-1 – Environmental Studies 

যসত্মস্টার – ২ 
(I.A.-10, ESE-40, TOTAL- 50) 

APBNG-201C-1B বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (উহনশ ও হবশ শযক) 

(আর্থসামাহিক-রািননহযক-সাাংসৃ্কহযক পটভূহমত্য হবচাযথ) 
Objectives: 
19th Century Bengal witnessed the coming of a new era in its socio-political and cultural history. New socio-

political institutions emerged, reformist movements took place, and a new cultural sensibility took shape. This 

course aims at introducing the students to selected literary texts from 19th century along with an understanding of 

the emergence of new genres and new aesthetics in the context of the change in larger socio-cultural history. 

Course learning outcomes: 
This course will enable students to understand the emergence of new genres and new aesthetics in 19th Bengal 

along with an understanding of the contribution of respective authors. 

একক ১ : গদেসাহিযে ও সামহয়ক পত্র (শ্রীরামপুর হমশন যর্ত্ক ১৯৫০ হিস্টাব্দ) 

  শ্রীরামপুর হমশন, য াটথ উইহলয়াম কত্লি, রামত্মািন রায়, ভবানীচরণ বত্ন্দোপাধ্োয়, ঈশ্বরচন্দ্র 

হবদোসাগর, কালীপ্রসন্ন হসাংি, বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয়, রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর, প্রমর্ যচৌধু্রী, সামহয়ক 

পত্র - হদগ দশথন যর্ত্ক সবুিপত্র (হদগদশথন, সাংবাদ প্রভাকর, বঙ্গদশথন, বামাত্বাহধ্নী, সাধ্না, 

সবুিপত্র)  

একক ২ : কাবে সাহিযে (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যর্ত্ক ১৯৫০ হিস্টাব্দ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধু্সূদন দত্ত, হবিারীলাল 

চক্রবযথী, রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর,  কািী নিরুল ইসলাম, িীবনানন্দ দাশ, সুধ্ীন্দ্রনার্ দত্ত, সুকান্ত 

ভটাচাযথ 
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একক ৩ : নাটেসাহিযে (১৮৫২ – ১৯৫০ হিস্টাব্দ) মধু্সূদন দত্ত, দীনবনু্ধ হমত্র, অমৃযলাল বসু, হগহরশচন্দ্র 

য াষ, রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর, হিত্িন্দ্রলাল রায়, হবিন ভটাচাযথ 

একক ৪ : কর্াসাহিযে –কালীপ্রসন্ন হসাংি, বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয়, রত্মশচন্দ্র দত্ত, স্বণথকুমারী যদবী, রবীন্দ্রনার্ 

ঠাকুর, প্রভাযকুমার মুত্খ্াপাধ্োয়, শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োয়, নত্রত্লাকেনার্ মুত্খ্াপাধ্োয়, িগদীশ গুপ্ত, 

পরশুরাম, মাহনক বত্ন্দোপাধ্োয়, যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োয়, হবভূহযভূষণ বত্ন্দোপাধ্োয়, সুত্বাধ্ য াষ, 

আশাপূণথা যদবী 

AP-202-2B   Discipline 2 

AP203CE-1   English - 1 

 

ACSHP-204AECC-2 আবহশেক বাাংলা 

একক ১ : ননত্বদে – ৩০, ৬৪, ৬৫, ৭০, ৭২, ৯২ সাংখ্েক কহবযা 

একক ২ : হনবথাহচয গল্প : যপাস্টমাস্টার, মত্িশ, যদবী, কালাপািাড়, কুম্ভীরহবভ্রাট, িারাত্নর নাযিামাই। 

একক ৩ : হনবথাহচয প্রবন্ধ : হশক্ষার হমলন (রবীন্দ্রনার্), বাঙ্গালা ভাষা (হবত্বকানন্দ), স্ত্রী িাহযর অবনহয 

যরাত্কয়া), কহবযার কর্া – িীবনানন্দ দাশ 

একক ৪ : পহরভাষা – কহলকাযা হবশ্বহবদোলয় প্রকাহশয ভাষাপাঠ সঞ্চয়ন-এ হনধ্থাহরয ২৫০ হট পহরভাষা। 

যসত্মস্টার – ৩ 
(I.A.-10, ESE-40, TOTAL- 50) 

APBNG-301C-1C ভাষাহবজ্ঞান 
Objectives: 

Basic knowledge of the linguistic features of a language is essential for understanding the literature of that 

language. This course aims to introduce students with the basic concept of Linguistics with special reference to 

the linguistic features of the Bengali language. 

Course learning outcomes: 

It is strongly believed that the course will help the students to understand features of Bengali language in linguistic 

terms 

একক ১ : প্রাচীন ভারযীয় আযথভাষা যর্ত্ক নবে ভারযীয় আযথভাষা উদ্ভব ও ক্রমহবকাশ 

একক ২ : বাাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমহবকাশ 

একক ৩ : ধ্বহনযত্ত্ব 
একক ৪ : রূপযত্ত্ব 

AP302C-2C   Discipline 2  
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APBNG-303C-MIL-2 সাংসৃ্কয ও ইাংরাহি সাহিত্যের ইহযিাস, ছন্দ-অলঙ্কার  

একক ১ : সাংসৃ্কয সাহিত্যের ইহযিাস : ভাস, কাহলদাস, ভবভূহয, বাণভট, শ্রীিষথ, শূদ্রক, িয়ত্দব 

একক ২ : ইাংরাহি সাহিত্যের ইহযিাস : চসার, যশক্সপীয়র, ওয়াডসথওয়ার্থ, যশলী, কীটস , হডত্কন্স, স্কট, বানথাড 

শ, ইত্য়টস, এহলয়ট, এডগার, অোলান-ত্পা 

একক ৩ : ছন্দ – ছন্দ সম্পত্কথ সাধ্ারণ আত্লাচনা, ছত্ন্দাহলহপ প্রস্তুয, অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত, সত্নট,  

অহমত্রাক্ষর, মুিক, গদেছন্দ 

একক ৪ : অলঙ্কার – অলঙ্কার সম্পহকথয সাধ্ারণ আত্লাচনা, অলঙ্কার হনণথয়, অনুপ্রাস, যমক, যেষ, 

বত্ক্রাহি, উপমা, রূপক, উৎত্প্রক্ষা, হনশ্চয়, সত্ন্দি, বেহযত্রক, অহযশত্য়াহি, বোিস্তুহয,  

হবত্রাধ্াভাস, হবভাবনা, হবত্শত্ষাহি,অসঙ্গহয 

 

APBNG-304C-SEC-1 বাাংলা বোকরণ 

একক ১ : বাাংলা ধ্বহনর উিারণ স্থান, বাগযত্ের ভূহমকা 

একক ২ : ধ্বহন পহরবযথত্নর কারণ ও ধ্ারা 

একক ৩ : শব্দভাণ্ডার ও শব্দার্থ যত্ত্ব 

একক ৪ : বাাংলা বাকেযত্ত্ব 

যসত্মস্টার – ৪ 
(I.A.-10, ESE-40, TOTAL- 50) 

APBNG-401C-1D রবীন্দ্রসাহিযে 
Objectives: 

Rabindranath Tagore stands as the most important and most influential figure in the history of Bengal. He 

influenced Bengali thought and literary-artistic productions irreversibly and continues to the most important 

reference point even in contemporary Bengali culture. This course aims at offering detail study of selected 

Tagore-writings from various genres in the perspective of his philosophical-aesthetic positions. 

Course learning outcomes: 

This course will enable students to understand Tagore's contribution in various genres along with an 
understanding of the themes and styles of selected texts. 

একক ১ : সঞ্চহয়যা : যম দূয (মানসী), িীবন যদবযা (হচত্রা), আগমন  (ত্খ্য়া), সবলা (মহুয়া), যছত্লটা 
(পুনশ্চ), বলাকা (বলাকা), িাহরত্য় যাওয়া (পলাযকা), যাবার সময় িল হবিত্ঙ্গর (প্রাহন্তক), ঐকযান 
(িন্মহদত্ন), প্রর্ম হদত্নর সূযথ (ত্শষ যলখ্া) 

একক ২ : গল্পগুচ্ছ : যদনাপাওনা, শাহি,  ছুহট, গুপ্তধ্ন, অহযহর্, নষ্টনীড়, বদনাম, অপহরহচযা, যশষকর্া 
একক ৩ : দুইত্বান 
একক ৪ : হবসিথন 

AP-402C-2D   Discipline 2 

ACP-403C-E-2   English - 2 

APBNG-404-SEC-2 বেবিাহরক বাাংলা ও অনুবাদচচথা 
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একক ১ : বানান সাংস্কার (পঃ বঃ বাাংলা আকাত্দহমর বানান হবহধ্) 
একক ২ : যহযহচহ্ন, পাদটীকা, যর্েসূত্র প্রণয়ন হবহধ্, গ্রন্থপহি ও হন থি প্রণয়ন হবহধ্ 
একক ৩ : গত্বষণার রীহয ও হনমথাণ পদ্ধহয, গত্বষণার আদশথ হবনোসক্রম 
একক ৪ : অনুবাদ চচথা : অনুবাত্দর নশলী, অনুবাদ চচথার সমসো 

যসত্মস্টার – ৫ 
(I.A.-10, ESE-40, TOTAL- 50) 

APBNG-501-DSE-1 

যয যকাত্না একহট হবত্শষ পত্র হনবথাচন করত্য িত্ব 

মধ্েযুত্গর বাাংলা সাহিযে 
Objectives: 

This course aims at reading of selected medieval texts in the perspective of respective philosophical and aesthetic 

background. This course will aim at providing an understanding of various phases of socio-political changes and 

religious movements, emergence of new literary per formative genres and individual excellence in these genres 

through the reading of the following selected texts. 

Course learning outcomes: 

This course will enable students to get familiar with old and medieval Bengali texts along with an understanding 

of the literary genres, contribution of individual authors and the philosophical aesthetic paradigm of that time. 

একক ১ : নচযনে চহরযামৃয – আহদ লীলা চযুর্থ পহরত্চ্ছদ 

একক ২ : নবষ্ণব পদাবলী (কহলকাযা হবশ্বহবদোলয়) (আিু িাম হক যপখ্লুাঁ নবিীপচন্দ, নীরদ নয়ত্ন নীর  ন 

হসঞ্চত্ন, িার্ক দরপণ মার্ক  ুল, রাধ্ার হক নিল অন্তত্র যবর্া, কিকগাহড় কমলসম পদযল, 

সুত্খ্র লাহগয়া এ  র বাাঁহধ্নু, বাঁধু্ হক আর বহলব আহম, এ সহখ্ িামাহর দুত্খ্র নাহি ওর, আিু 

রিনী িাম ভাত্গ যপািায়লুাঁ, মাধ্ব বহুয হমনহয কহর যযায়)  

একক ৩ : চণ্ডীমঙ্গল –কহবকঙ্কণ মুকুন্দ (আত্খ্হটক খ্ণ্ড) সুকুমার যসন সম্পাহদয। 

একক ৪ : মনসামঙ্গল – যকযকাদাস যক্ষমানন্দ (অক্ষয়কুমার কয়াল ও হচত্রা যদব সম্পাহদয)  
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কর্াসাহিযে 
Objectives: 

20th Century &21st Century Bengal went through various socio-political movements and changes, including 

Nationalist movements, Leftist movements, Partition and Independence, Language movement and the Liberation 

war leading to the emergence of Bangladesh etc. The field of cultural and literary production also witnessed path 

breaking changes. This course aims at teaching selected fictions & selected stories of noted authors of that time 

in the perspective of the socio-political and aesthetic trends. 

Course learning outcomes: 

This course will enable students to understand the contribution of selected authors along with an understanding 

of the socio-political and aesthetic trends at fiction & story. 

একক ১ : কপালকুণ্ডলা – বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয় 

একক ২ : যযাগাত্যাগ - রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর 

একক ৩ : যদনাপাওনা – শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োয় 

একক ৪ : চরকাত্শম – অমত্রন্দ্র য াষ  

রবীন্দ্রসাহিযে  
Objectives: 

Rabindranath Tagore stands as the most important and most influential figure in the history of Bengal. He 

influenced Bengali thought and literary-artistic productions irreversibly and continues to the most important 

reference point even in contemporary Bengali culture. This course aims at offering detail study of selected 

Tagore-writings from various genres in the perspective of his philosophical-aesthetic positions. 

Course learning outcomes: 

This course will enable students to understand Tagore's contribution in various genres along with an 
understanding of the themes and styles of selected texts. 

একক ১ : যসানার যরী (ত্সানার যরী, দুই পাহখ্, বসুন্ধরা, নবষ্ণব কহবযা, যযত্য নাহি হদব, মানসসুন্দরী, 

সমুত্দ্রর প্রহয, হনরুত্েশ যাত্রা) 

একক ২ : ডাক র 

একক ৩ : হযনসঙ্গী (রহববার, লোবত্রটহর,যশষকর্া) 

একক ৪ : স্বত্দশ  

নাটেসাহিযে 
Objectives: 

From the beginning to 20th Century Bengal went through various socio-political movements and changes. The 

field of cultural and literary production also witnessed path-breaking changes. This course aims at teaching 

selected plays of 20th century in the perspective of the socio-political and aesthetic trends of 20th century 

Bengal. 

Course learning outcomes: 

This course will enable students to understand the contribution of selected authors in their respective genres 

along with an understanding of the socio-political and aesthetic trends at play. 

একক ১ : কুলীনকুলসবথস্ব – রামনারায়ণ যকথরত্ন 

একক ২ : সধ্বার একাদশী – দীনবনু্ধ হমত্র 
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একক ৩ : হবল্বমঙ্গল – হগহরশচন্দ্র য াষ 

একক ৪ : কারাগার – মন্মর্ রায়  

যলাকসাহিযে 

একক ১ : যলাকসাহিত্যের সাংজ্ঞা প্রকৃহয ও নবহশষ্টে, মোহিক, টোবু, যটাত্টম, অোহনহমিম্,  

অোহনহমহটিম্ ও  ট্রান্স ত্মথশত্নর সম্পকথ 

একক ২ : ছড়া, ধ্াাঁধ্া, প্রবাদ, গীহয (ঝুমুর, টুসু) 
একক ৩ : নমমনহসাংি গীহযকা : মহুয়া, চন্দ্রাবযী 
একক ৪ : ঠাকুমার ঝুহল - দহক্ষণারিন হমত্র মিুমদার (হনবথাহচয গল্প) 
 
বাাংলাত্দত্শর সাহিযে 

একক ১ : সূযথ যুহম,  সার্ী: আিমদ ছ া,  

একক ২ : িািার বছর ধ্ত্র: িহির রায়িান 

একক ৩ : আল মািমুদ (ত্নালক, যসানাহল কাহবন-১, যসানাহল কাহবন-১, যসানাহল কাহবন -৩,  

যসানাহল কাহবন -৪) 

একক ৪ : বাাংলাত্দত্শর গল্প: িাহকর যালুকদার (ইাঁদুর - যসাত্মন চন্দ, পরািয় - নসয়দ ওয়াহলউলাি, যিাাঁক 

- আবু ইসিাক, আত্মিা ও একহট করবী গাছ - িাসান আহিিুল িক, যখ্াাঁয়াহর - আখ্যারুজ্জামান 

ইহলয়াস, পরিন্ম - যসহলনা যিাত্সন) 

AP-502-2A   Discipline 2 

APBNG-503-GE-1 আধু্হনক কহবযা 
Objectives: 

20th Century Bengal went through various socio-political movements and changes. The field of cultural and 

literary production also witnessed path breaking changes. This course aims at teaching selected poetic creations 

of 20th century in the perspective of the socio-political and aesthetic trends of 20th century Bengal.  

Course learning outcomes: 

This course will enable students to understand the contribution of selected authors in their respective genres along 

with an understanding of the socio-political and aesthetic trends at play. 

একক ১ : িীবনানন্দ দাশ -  পাহখ্রা, কোত্ম্প, আবিমান, কুহড় বছর  পত্র, সুহবনয় মুিা ী, হসনু্ধ সারস। 
একক ২ : শঙ্খ য াষ - যদশিীন, অন্ধহবলাপ যিযাত্লর লাহঠ, হবত্ফারণ, আয় আত্রা যবাঁত্ধ্ যবাঁত্ধ্ র্াহক, যদশ 

আমাত্দর আিও যকাত্না 

একক ৩ : শহি চত্টাপাধ্োয় - িরাসন্ধ, অনন্তকুাঁয়ার িত্ল চাাঁদ পত্ড় আত্ছ, আনন্দ নভরবী, পাহখ্ আমার 

একলা পাহখ্, দাাঁড়াও, যিমত্ন্তর অরত্ণে আহম যপাস্টমোন 

একক ৪ : নবনীযা যদবত্সন – আত্রাগে, যসানার িহরত্ণর ছড়া, শাদা পাহখ্, যুহম ওই অদৃশে হমনাত্র, পুযনার 

প্রহয,  রবসয 

APBNG-504-SEC-3 রচনাশহির ননপুণে 



12 
 

একক ১ : প্রহযত্বদন রচনা 

একক ২ : পত্ররচনা : বেহিগয ও বেবিাহরক 
একক ৩ : প্রু  সাংত্শাধ্ন 
একক ৪ : কাল্পহনক সাক্ষাৎকার রচনা 

যসত্মস্টার – ৬ 
(I.A.-10, ESE-40, TOTAL- 50) 

APBNG-601-DSE-2 

(ত্য যকাত্না একহট – যসত্মস্টার ৫-এর DSE-1 হনবথাহচয হবত্শষ পত্র) 

মধ্েযুত্গর বাাংলা সাহিযে 
Objectives: 

This course aims at reading of selected medieval texts in the perspective of respective philosophical and aesthetic 

background. This course will aim at providing an understanding of various phases of socio-political changes and 

religious movements, emergence of new literary per formative genres and individual excellence in these genres 

through the reading of the following selected texts. 

Course learning outcomes: 

This course will enable students to get familiar with old and medieval Bengali texts along with an understanding 

of the literary genres, contribution of individual authors and the philosophical aesthetic paradigm of that time. 

একক ১ :  রামায়ণ – কৃহত্তবাস  (উত্তর কাণ্ড) 

একক ২ :  মিাভারয – কাশীরাম দাস (আহদপবথ) 

একক ৩ : অন্নদামঙ্গল – ভারযচন্দ্র রায় 

একক ৪ :  শািপদাবলী – অমত্রন্দ্রনার্ রায় সম্পাহদয (হগহর এবার আমার উমা এত্ল, আহম হক যিহরলাম 

হনহশ স্বত্প্ন, ওত্র হগহর যকমন যকমন যকমন কত্র প্রাণ, ওত্র নবমী হনহশ না নিও যর অবসান, 

যযত্য়া না রিনী আহি লত্য় যারাদত্ল, কাহল িহল মা রাসহবিারী, ভত্বর আশা যখ্লব পাশা, বল 

মা আহম দাাঁড়াই যকার্া) 

কর্াসাহিযে (ত্ছাটগল্প) 

একক ১ : গল্পগুচ্ছ - রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর (িালদার যগাষ্ঠী, নিমন্তী, ভাইত্ াাঁটা, যপহস্বনী, পয়লা নম্বর, পাত্র ও 

পাত্রী, বলাই, হচত্রকর) 

একক ২ : প্রভাযকুমার মুত্খ্াপাধ্োয় (ত্দবী, কাশীবাহসনী, প্রণয় পহরণাম, বলবান িামাযা, হববাত্ির হবজ্ঞাপন, 

আদহরণী) 

একক ৩ : পরশুরাম (শ্রী শ্রী হসত্দ্ধশ্বরী হলহমত্টড, িনুমাত্নর স্বপ্ন, দশকরত্ণর বাণপ্রস্থ, গা মানুষ িাহযর কর্া, 

বালহখ্লেগত্ণর উৎপহত্ত, িয়িহরর যিব্রা) 

একক ৪ : হবভূহযভূষণ বত্ন্দোপাধ্োয় (হকন্নর দল, দ্রবময়ীর কাশীবাস, হসাঁদুরচরণ, যম মলার, কুশল পািাড়ী, 

যারানার্ যাহেত্কর গল্প)  

রবীন্দ্রসাহিযে 
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Objectives: 

Rabindranath Tagore stands as the most important and most influential figure in the history of Bengal. He 

influenced Bengali thought and literary-artistic productions irreversibly and continues to the most important 

reference point even in contemporary Bengali culture. This course aims at offering detail study of selected 

Tagore-writings from various genres in the perspective of his philosophical-aesthetic positions. 

Course learning outcomes: 

This course will enable students to understand Tagore's contribution in various genres along with an 
understanding of the themes and styles of selected texts. 

একক ১ : চার অধ্োয় 
একক ২ : হলহপকা (পাত্য় চলার পর্, একহট হদন, রািপুতু্তর, কযথার ভূয, পট, রর্যাত্রা, আগমনী, স্বগথ-মযথে) 
একক ৩ : হছন্নপত্রাবলী (পত্রসাংখ্ো ৯, ১০, ১১, ৪৬, ১২০, ১৪১) 
একক ৪ : মাহলনী 

নাটেসাহিযে 
Objectives: 

From the beginning to 20th Century Bengal went through various socio-political movements and changes. The 

field of cultural and literary production also witnessed pathbraeking changes. This course aims at teaching 

selected plays of 20th century in the perspective of the socio-political and aesthetic trends of 20th century 

Bengal. 

Course learning outcomes: 

This course will enable students to understand the contribution of selected authors in their respective genres 

along with an understanding of the socio-political and aesthetic trends at play. 

একক ১ : নবান্ন – হবিন ভটাচাযথ 
একক ২ : চাাঁদবহণত্কর পালা – শমু্ভ হমত্র 
একক ৩ : যক্ষক – মত্নাি হমত্র 
একক ৪ : রািপুরী – মন্মর্ রায় 

বাাঁকুড়ার সাংসৃ্কহয 

একক ১ : বাাঁকুড়ার নাত্মর যাৎপযথ, বাাঁকুড়ার সাংসৃ্কহয সম্পত্কথ সাধ্ারণ ধ্ারণা 

একক ২ : বাাঁকুড়ার মহন্দর, স্থাপযেনশলী 

একক ৩ : বাাঁকুড়ার সাাংসৃ্কহযক বেহিত্ব (হনম্নহলহখ্য বেহিত্ত্বর িীবন ও সৃহষ্ট) : যাহমনী রায়, যদু ভট, 

রামানন্দ চত্টাপাধ্োয়, রামহকঙ্কর যবইি, বসন্তরিন রায় হবিবলভ, মাহনকলাল হসাংি, কু্ষহদরাম 

দাস, চারণকহব নবদেনার্ 

একক ৪ : বাাঁকুড়ার যমলা, পূিাপাবথণ 

 

বাাংলাত্দত্শর সাহিযে 

একক ১ : সূযথদী ল বাহড় - আবু ইসিাক 

একক ২ : হচত্লত্কাঠার যসপাই - আখ্যারুজ্জামান ইহলয়াস 

একক ৩ : শিীদ কাদরীর কহবযা - উত্তরাহধ্কার, অলীক, হনরুত্েশ যাত্রা, হনসত্গথর নুন, আত্লাহকয 

গহণকাবৃন্দ, হনবথাণ 
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একক ৪ : গণনায়ক - নসয়দ শামসুল িক 

 

APBNG-603-GE-2 বাাংলা প্রবন্ধ সাহিযে 

একক ১ : যলাকরিসে – বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয়  

একক ২ : যিাড়াসাাঁত্কার ধ্াত্র – অবনীন্দ্রনার্ ঠাকুর 

একক ৩ : উত্তর হযহরশ– বুদ্ধত্দব বসু 

একক ৪ : সুপুহরবত্নর সাহর – শঙ্খ য াষ 

 

APBNG-604-SEC-4 হবজ্ঞাপত্নর ভাষা ও চলহিত্ত্রর ভাষা 

একক ১ : হবজ্ঞাপত্নর ভাষা – মুদ্রণ সাহিযে 

একক ২ : হবজ্ঞাপত্নর ভাষা – নবদুেহযন মাধ্েম 

একক ৩ : চলহিত্ত্রর ভাষা – চহরত্ত্রর ভাষা 

একক ৪ : চলহিত্ত্রর ভাষা – সাম্প্রহযক ভাষার পহরবযথন 


