
UNIVERSITY OF GOUR BANGA 
(Established under West Bengal Act XXVI of 2007) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

POST GRADUATE SYLLABUS 
 

of  
 
 

BENGALI  
(UNDER CBCS)  

 

 

 

2018  
 

 

  



UGB_PG Syllabus in Bengali (CBCS) 2018  

Page 2 of 19 

গ ৌড়বঙ্গ ববশ্বববদ্যালয় 

স্নাতক াত্তর পাঠক্রম : বাাংলা (বি বব বি এি) ২০১৮ 
 

Full Marks 1200 (Total Credit 96) 

(Core Course -800 + Elective Core Course -200 + Elective Course 200) 

Each semester Full Marks 300 (Total Credit 24) 

(Core 200 + Elective Core 50 + Elective 50] 

 

SCHEME OF PG BENGALI CBCS SYLLABUS 

 
SEM Paper Paper 

Code 

Paper Name Credit  Total 

Credit 

Equivalent 

Marks/Paper 

Total 

Marks 

I Core -I BENG- 

101 

BANGLA SAHITYER 

PRACHIN O MADHYAYUG 

4 24 50 300 

Core- II BENG- 

102 

ADHUNIK BANGLA 

SAHITYER ITIHAS 

4 50 

Core- III BENG- 

103 

PRAGADHUNIK BANGLA 

SAHITYA 

4 50 

Core- IV BENG- 

104 

BHASATATTWA 4 50 

Elective 

Core - V 

BENG- 

105 

UNIT-1= PRAKALPA 

UNIT-2= MAUKHIK 

4 50 

Elective -VI BENG- 

106 

LOKASANSKRITI 4 50 

II Core- I BENG- 

201 

SODASH THEKE 

ASHTADASH SHATAKER 

SAHITYA 

4 24 50 300 

Core -II BENG- 

202 

UNISH SHATAKER SAHITYA 4 50 

Core- III BENG- 

203 

RABINDROTTAR ADHUNIK 

BANGLA KABITA 

4 50 

Core- IV BENG- 

204 

PRACHYA O PASHCHATYA 

SAHITYA TATTWA O 

PRAYOG 

4 50 

Elective 

Core - V 

BENG- 

205 

UNIT-1= BACHIK SHILPA 

UNIT-2= PATRA 

RACHANA,BIJNAPTI 

RACHANA,PRATIBEDAN 

RACHANA 

4 50 

Elective -VI BENG- 

206 

NATYATATTWA O PRAYOG 4 50 

III Core- I BENG- 

301 

RABINDRA SAHITYA 4 24 50 300 

Core- II BENG- 

302 

BANGLA UPANYAS 4 50 

Core -III BENG- 

303 

BANGLA CHOTAGALPA 

 

4 50 
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 Core- IV BENG- 

304 

UPANYAS O CHOTAGALPA-

ER TATTWA 

4  50  

Elective 

Core - V 

BENG- 

305 

UNIT-1= GALPO RACHANA 

UNIT-2= SANGLAP 

RACHANA 

UNIT-3=PRABANDHA 

4 50 

Elective -VI BENG- 

306 

MADHYAJUGER DHARMA O 

SADHANA,PUTHI 

PARICHAY O PUTHI PATH 

4 50 

IV Core- I BENG- 

401 

BANGLA PRABANDHA 4 24 50 300 

Core- II BENG- 

402 

BANGLA NATAK 4 50 

Core- III BENG- 

403 

SPECIAL CORE * 4 50 

Core - IV BENG- 

404 

SPECIAL CORE * 4 50 

Elective 

Core - V 

BENG- 

405 

KARMASHALA: BANGLA 

SANGIT/ THEATRE 

4 50 

Elective -VI BENG- 

406 

BHASABIJNAN ANUSHILON 

O PRAYOG 

4 50 

 

*Department will select one topic from the six topics (mentioned in page 12 - 16) 

for the 4th semester in every year.  
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মুখ্য পাঠক্রম (Core Course) 

পূর্ণ মান - ৮০০  

স্নাতক াত্তর বাাংলা ছাত্রছাত্রীকের জন্য 

প্রকতে  পর্ণ াকয় বলবিত - ৪০  অভ্েন্তরীর্ মূল্যায়ন -১০ 

 

প্রথম পর্ণ ায় 

পূর্ণ মান-২০০ 

গ ার -১  (BENG-101) পূর্ণ মান- ৫০(৪০+১০) 

বাাংলা িাবিকতের ইবতিাি(প্রাচীন ও মধ্যযু )     ৪০ [ ৩২ (৪ × ৮) + ৮( ৪× ২)]  

  

( ) বাঙাবল জাবতর উদ্ভব,বব াশ,বাাংলাকেকশ বাঙাবল রবচত িাবিতে 

(ি) অনুবাে িাবিতে 

( ) মঙ্গল িাবিতে 

(ঘ) চবরত িাবিতে  

(ঙ) গরািাঙ রাজিভ্ার িাবিতে 

(চ) নাথ িাবিতে 

(ছ) শাক্ত িাবিতে 

(জ)  ীবত া িাবিতে  

(ঝ) সুবি ও বাউল  ান 

(ঞ)  বব  ান 
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গ ার -২  (BENG-102) পূর্ণ মান- ৫০(৪০+১০) 

আধুবন  বাাংলা িাবিকতের  ইবতিাি     

( ) উবনশ শত  গথক  ন শাল আকদালন (১৮০০-১৯৭০)   ৩০ [ ২৪ (৩ × ৮) + ৬(৩ × ২)] 

(ি) বাাংলাকেকশর িাবিকতের ইবতিাি(ভ্াষা আকদালন গথক  মুবক্তযুদ্ধ পর্ণ ন্ত ১৯৫২-১৯৭১)  ১০(৮+২) 

গ ার -৩  (BENG-103) পূর্ণ মান- ৫০(৪০+১০) 

প্রা াধুবন  বাাংলা িাবিতে- 

( )চর্ণ াপে(বনবণ াবচত ২০টি পে)- গবৌদ্ধ ান ও গোিা-িরপ্রিাে শাস্ত্রী(বঙ্গীয় িাবিতে পবরষে)  ১০(৮+২) 

(ি)শ্রীকৃষ্ণ ীতণ ন(জন্ম িন্ড,তামু্বল িন্ড ,োন িন্ড ,বাংশী িন্ড ও রাধাববরি)- বিন্ত রঞ্জন রায় ববদ্বদ্বল্লভ্ (বঙ্গীয় 

িাবিতে পবরষে )           ১০(৮+২)    

( ) পদ্মপুরার্(মনিামঙ্গল)-ববজয়গুপ্ত – জয়ন্তকুমার োশগুপ্ত িম্পাবেত( ল াতা ববশ্বববদ্যালয়)/মাবন েকত্তর 

চন্ডীমঙ্গল (সুনীলকুমার ওঝা িম্পাবেত উত্তরবঙ্গ ববশ্বববদ্যালয়)    ১০(৮+২) 

(ঘ) ববষ্ণব পোবলী – ববষ্ণবপেননকবদ্য- িবরপে চক্রবতী ও বশবচন্দ্র লাবিড়ী (উত্তরব ঙ্গ ববশ্বববদ্যালয়)  

পাঠে বব – ববদ্যাপবত , চন্ডীোি , বলরাম োি , জ্ঞানোি , গ াববদোি , বাসুকঘাষ , রায়কশির (িবণ কমাট ২০টি 

পে)            ১০(৮+২) 
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গ ার -৪  (BENG-104) পূর্ণ মান- ৫০(৪০+১০) 

ভ্াষাতত্ত্ব - 

( ) ১)  ভ্াষার িাংজ্ঞা,নববশষ্ট্ে,ভ্াষার গেবর্ববভ্া ,ভ্াষাববজ্ঞান ও ব্যা রর্  

   ২) আন্তজণ াবত  ধ্ববনমূল  বর্ণ মালা, বাাংলা গথক  I.P.A গত রূপান্তর ( ) ইকদা ইউকরাপীয় ভ্াষাবাংশ িমূি 

   ৩) ভ্াষাতত্ত্ব ও ভ্াষাববজ্ঞানচচণ ায় অবোন- স্যার উইবলয়াম গজান্স (িাাংস্কৃবত    ভ্াষাতত্ত্ব), িাবেণ নাদ দ্য স্যসুর 

(ববশুদ্ধ ভ্াষাববজ্ঞান), র্াস্ক পাবর্বন (ভ্ারতীয় ভ্াষাববজ্ঞান), সুনীবতকুমার চকটাপাধ্যায় (বঙ্গকেকশ ভ্াষাববজ্ঞাকনর 

চচণ া)           ১০(৮+২) 

(ি) বাাংলা পবরভ্াষা ব  , পবরভ্াষার িমস্যা , পবিমবঙ্গ বাাংলা আ াকেবমর পবরভ্াষা িাং লন , বঙ্গীয় িাবিতে 

পবরষকের পাবরভ্াবষ  উকদ্যা           ১০(৮+২) 

অথবা 

বশলী ববজ্ঞান- িাংজ্ঞা ও লক্ষ্ে , ভ্াষাববজ্ঞাকনর িাকথ বশলী বনধণ ারকর্র পদ্ধবতর িম্প ণ  , বাাংলা িাবিকতের বশলী 

ববচার           ১০(৮+২) 

( ) ১) ধ্ববনতত্ত্ব-স্ববনম(Phoneme) িাংজ্ঞা ও ববকেষর্ পদ্ধবত , ধ্ববনর গেবর্ববভ্া  ও ব ী রর্ 

    ২) রূপতত্ত্ব – রূবপম (Morpheme) িাংজ্ঞা ও শনাক্ত রর্ পদ্ধবত, বনোর সূত্র 

   ৩) বা েতত্ত্ব – প্রথা ত  ব্যা রকর্ বা েতত্ত্ব , বাাংলা বাক ে পেক্রম ,বা ে ববকেষর্ , উপবা ে  ঠন ও 

পেগুচ্ছ,  গনায়াম চমবস্ক ও বা েতত্ত্ব 

   ৪) বলবপর উদ্ভব ও স্তরকভ্ে , বাাংলা বলবপর উদ্ভব ও ক্রমবব াশ , বাাংলা বানান িমস্যা ও িাংস্কার  

           ১০(৮+২) 

 অথবা 

িমাজ ভ্াষাববজ্ঞান- িাংজ্ঞা , গেবর্ববভ্া  , ভ্াষা িম্প্রোয় , ভ্াষা িমস্যা , বদ্বভ্াবষ তা ,  বহুভ্াবষ তা , বলঙ্গুয়া 

ফ্রাঙ্কা            ১০(৮+২)   

( ঘ )  উপভ্াষাচচণ া – উপভ্াষা ত ভূক াল ও গক্ষ্ত্র  কবষর্ার রীবত ও পদ্ধবত , উপভ্াষার ইবতিাি,উপভ্াষা 

জবরপ ও ববকেষর্ এবাং গক্ষ্ত্রিমীক্ষ্া        ১০(৮+২) 
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বদ্বতীয় পর্ণ ায় 

পূর্ণ মান-২০০ 

গ ার -১  (BENG-201) পূর্ণ মান- ৫০(৪০+১০) 

গষাড়শ গথক  অষ্ট্ােশ শতক র িাবিতে  

( ) বচতন্যভ্া বত(আবে ও মধ্য িন্ড)- বৃদাবন োি / বচতন্যচবরতামৃত- কৃষ্ণোি  ববরাজ ( আবেলীলা চতুথণ  ও 

মধ্যলীলা অষ্ট্ম পবরকচ্ছে)          ১০(৮+২) 

(ি) গ ারক্ষ্ববজয়/গ াপীচকন্দ্রর  ান          ১০(৮+২) 

( ) রামায়র্ (আবে,সুদর,লঙ্কা ও উত্তর ান্ড)      ১০(৮+২) 

(ঘ) গলারচন্দ্রানী- গেৌলত  াজী (িাবিতে িাংিে প্র াবশত) / পদ্মাবতী-বিয়ে আলাওল / অন্নোমঙ্গল (প্রথম পবণ )- 

ভ্ারতচন্দ্র (বঙ্গীয় িাবিতে পবরষে)        ১০(৮+২) 

 

গ ার -২  (BENG-202) পূর্ণ মান- ৫০(৪০+১০) 

উবনশ শতক র িাবিতে  

( ) গমঘনােবধ  াব্য- মধুসূেন েত্ত / এষা-অক্ষ্য়কুমার বড়াল     ১০(৮+২) 

(ি) স্বপ্নপ্রয়ার্- বদ্বকজন্দ্রনাথ ঠাকুর / িারোমঙ্গল- ববিারীলাল চক্রবতী    ১০(৮+২) 

( ) কুলীনকুল িবণস্ব-রামনারায়র্ ত ণ রত্ন/িধবার এ ােশী-েীনবন্ধু বমত্র    ১০(৮+২) 

(ঘ) আলাকলর ঘকরর দুলাল- গট চাাঁে ঠাকুর / স্বর্ণ লতা – তার নাথ  কঙ্গাপাধ্যায় /  রাজপুত জীবন িন্ধ্ো- 

রকমিন্দ্র েত্ত           ১০(৮+২) 
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গ ার -৩ (BENG-203) পূর্ণ মান- ৫০(৪০+১০) 

রবীকন্দ্রাত্তর আধুবন  বাাংলা  ববতা  

( )  াব্য িাং লন ‘িবিতা’-নজরুল ইিলাম / ‘অনুপূবণ া’-র্তীন্দ্রনাথ গিনগুপ্ত   ১০(৮+২) 

(ি) জীবনানদ োশ-এর গেষ্ঠ  ববতা(বনবণ াবচত)      ১০(৮+২) 

( ) গেষ্ঠ  ববতা- বুদ্ধকেব বসু / সুধীন্দ্রনাথ েত্ত /  ববষ্ণু গে / অবময় চক্রবতী (বনবণ াবচত)  ১০(৮+২) 

(ঘ) গেষ্ঠ  ববতা- শঙ্খ গঘাষ / শবক্ত চকটাপাধ্যায় / সুনীল  কঙ্গাপাধ্যায় (বনবণ াবচত)   ১০(৮+২) 

            

গ ার -৪  (BENG-204) পূর্ণ মান- ৫০(৪০+১০) 

প্রাচে ও পািাতে িাবিতেতত্ত্ব ও প্রকয়া  

( ) অোবরষ্ট্টল-  াব্যতত্ত্ব         ১০(৮+২) 

(ি) ধ্ববন,রি, বকক্রাবক্ত ও ঔবচতে        ১০(৮+২) 

( ) ঔপবনকববশ তাবাে ও উত্তর ঔপবনকববশ তাবাে,পাঠ  প্রবতবক্রয়াবাে      ১০(৮+২) 

(ঘ) নারীবােী তত্ত্ব, অবস্তত্ববােী েশণ ন, বািবতন তত্ত্ব ও প্রকয়া      ১০(৮+২) 
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তৃতীয় পর্ণ ায় 

পূর্ণ মান-২০০ 

গ ার -১  (BENG-301) পূর্ণ মান- ৫০(৪০+১০) 

রবীন্দ্র িাবিতে 

( ) সূর্ণ াবতণ (বনবণ াবচত  ববতা)- শঙ্খ গঘাষ িম্পাবেত      ১০(৮+২) 

(ি) চার অধ্যায়/কর্া াকর্া /গ ারা/চতুরঙ্গ        ১০(৮+২) 

( ) িাবিকতের স্বরূপ/জীবনস্মৃবত/মানুকষর ধমণ        ১০(৮+২) 

(ঘ) রক্ত রবী/রাজা/অচলায়তন        ১০(৮+২)  

 

গ ার -২ (BENG-302) পূর্ণ মান- ৫০(৪০+১০) 

বাাংলা উপন্যাি 

( ) পকথর পাাঁচালী-ববভূবতভূষর্ বকদোপাধ্যায়/ রাধা - তারাশঙ্কর বকদোপাধ্যায় / ডানা- বনফুল ১০(৮+২) 

(ি) এপার  ঙ্গা ওপার  ঙ্গা- গজোবতমণ য়ী গেবী/ লালিালু-বিয়ে ওয়ালীউল্লাি/ িাজার চুরাবশর মা – মিাকশ্বতা 

গেবী             ১০(৮+২) 

( ) পুতুল নাকচর ইবত থা-মাবন  বকদোপাধ্যায়/ গ ৌড়মল্লার- শরবেন্দু বকদোপাধ্যায়/কুরপালা- রকমশ চন্দ্র গিন 

           ১০(৮+২) 

(ঘ) গ াাঁড়াই চবরত মানি- িতীনাথ ভ্াদুবড়/ মিা াকলর রকথর গঘাড়া- িমকরশ বসু/ এ ো- গ াপাল িালোর  

           ১০(৮+২) 
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গ ার -৩ (BENG-303) পূর্ণ মান- ৫০(৪০+১০) 

বাাংলা গছাট ল্প 

( ) তারাশঙ্কর বকদোপাধ্যাকয়র গেষ্ঠ  ল্প (বনবণ াবচত) / জ েীশ গুকপ্তর গেষ্ঠ  ল্প (বনবণ াবচত) / নকরন্দ্রনাথ বমকত্রর-

এর গেষ্ঠ  ল্প (বনবণ াবচত)           ১০(৮+২) 

(ি) গপ্রকমন্দ্র বমকত্রর গেষ্ঠ  ল্প (বনবণ াবচত) / গজোবতবরন্দ্র নদীর গেষ্ঠ  ল্প(বনবণ াবচত)/  সুকবাধ গঘাকষর গেষ্ঠ  ল্প 

(বনবণ াবচত)           ১০(৮+২) 

( ) প্রবতভ্া বসুর  ল্প (বনবণ াবচত) /  ববতা বিাংকির গেষ্ঠ  ল্প (বনবণ াবচত) / নবনীতা গেবকিনর  ল্প (বনবণ াবচত)

           ১০(৮+২) 

(ঘ) অিীম রাকয়র গেষ্ঠ  ল্প(বনবণ াবচত) / ববমল  করর গেষ্ঠ  ল্প(বনবণ াবচত) স্বপ্নময় চক্রবতীর গেষ্ঠ  ল্প(বনবণ াবচত)

           ১০(৮+২) 

গ ার -৪  (BENG-304) পূর্ণ মান- ৫০(৪০+১০) 

উপন্যাি ও গছাট কল্পর তত্ত্ব  

উপন্যাি-       ২০[১৬ (৮ × ২)+ ৪ (২ × ২)] 

( ) উপন্যাকির উদ্ভব, িাংজ্ঞা, স্বরূপ িন্ধ্ান, বববশষ্ট্ে ও গেবর্ববভ্া  

(ি) উপন্যািঃ প্লট, চবরত্র, িময়, পবরির, উপ রর্, প্রবতকবেন  

( ) উপন্যাি ও আখ্যাবয় ার পাথণ  ে, উপন্যাকির আখ্যানতত্ত্ব 

(ঘ) বাস্তবতাবাে, প্রকৃবতবাে, র্াদু বাস্তবতা ও বাাংলা উপন্যাি 

গছাট ল্প   -       ২০[১৬ (৮ × ২)+ ৪ (২ × ২)] 

( ) গছাট ল্পঃ উদ্ভকবর ইবতিাি, িাংজ্ঞা,স্বরূপ, বববশষ্ট্ে ও গেবর্ববভ্া  

(ি) প্যারাকবল গিবল ও গছাট ল্প 

( ) গছাট ল্প ও এ াঙ্ক নাট , গছাট ল্প ও  ীবত া, গছাট কল্প  ল্পিীন  ল্পধারা, গছাট কল্পর উপিাংিার  

(ঘ) বাাংলা গছাট কল্প বাস্তবতাকবাধ, রবীন্দ্র গছাট কল্প বাস্তবতাকবাধ ,মূল্যকবাধ ও তার িাং ট ,  কল্লাল যুক র 

 ল্প ারকের বববশষ্ট্ে ও ভূবম া, বাাংলা গছাট কল্প িামাবজ  িমস্যা ও আকদালকনর প্রবতিলন(িাম্প্রোবয়  

োঙ্গা,মন্বন্তর,কতভ্া া আকদালন,ন শালবাবড় আদলন) 
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চতুথণ  পর্ণ ায় 

পূর্ণ মান-২০০ 

গ ার -১ (BENG-401) পূর্ণ মান- ৫০(৪০+১০) 

বাাংলা প্রবন্ধ্ 

( )  ববতার  থা-জীবনানদ(বনবণ াবচত)/বুদ্ধকেব বসুর প্রবন্ধ্ িাংগ্রি(বনবণ াবচত)   ১০(৮+২) 

(ি) ববঙ্কমচন্দ্র চকটাপাধ্যায়-ববববধ প্রবন্ধ্(বনবণ াবচত)/ঈশ্বর পৃবথবী ভ্াকলাবািা-বশবরাম চক্রবতী(বনবণ াবচত)  

           ১০(৮+২) 

( ) প্রমথ গচৌধুরীর প্রবন্ধ্ িাংগ্রি(বনবণ াবচত)ববশ্বভ্ারতী গ্র্থনন ববভ্া / রাকমন্দ্রসুদর বত্রকবেীর ‘বজজ্ঞািা’ (বনবণ াবচত)

           ১০(৮+২) 

(ঘ) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-বাক শ্বরী বশল্প প্রবন্ধ্াবলী (বনবণ াবচত) / অন্নোশঙ্কর রায়-এর প্রবন্ধ্ িাংগ্রি(বনবণ াবচত)  

পবিমবঙ্গ বাাংলা আ াকেবম         ১০(৮+২) 

গ ার -২ (BENG-402) পূর্ণ মান- ৫০(৪০+১০) 

বাাংলা নাট   

( )চাাঁে ববর্ক র পালা-শমু্ভ  বমত্র/টিকনর তকলায়ার- উৎপল েত্ত     ১০(৮+২)  

(ি) তপস্বী তরবঙ্গনী-বুদ্ধকেব বসু / ারা ার-মন্মথ রায়     ১০(৮+২)  

( )এবাং ইন্দ্রবজৎ-বােল ির ার/চা  ভ্াঙা মধু- মকনাজ বমত্র      ১০(৮+২)  

(ঘ) নতুন ইহুেী-িবলল গিন / ীতণ ন গিাল- গিবলম আলেীন     ১০(৮+২)  

 

গ ার -৩ (BENG-403) পূর্ণ মান- ৫০ (৪০+১০) 

ববকশষ পত্র*         পূর্ণ মান- ৫০(৪০+১০)  

 

গ ার -৪ (BENG-404) পূর্ণ মান- ৫০ (৪০+১০) 

ববকশষ পত্র *         পূর্ণ মান- ৫০(৪০+১০)  

*পরবতীকত দ্রষ্ট্ব্য 
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ববকশষ পত্রঃ  (মুখ্য পাঠক্রম) 

প্রকতে  পর্ণ াকয় বলবিত - ৪০  অভ্েন্তরীর্ মূল্যায়ন -১০ 
ববষয় - ১  

গলা িাংস্কৃবত ও গলা িাবিতে 

গ ার -৩ (BENG-403) [পূর্ণ মান-৫০(৪০+১০)] 

গলা িাবিতে 

( ) গলা িাবিকতের িাংজ্ঞা ও স্বরূপ        ১০(৮+২)  

(ি) গলা িাবিকতের  ববকেষর্ পদ্ধবত       ১০(৮+২)  

( ) গলা  থা,ব্রত থা, থ তা,রূপ থা        ১০(৮+২)  

(ঘ) গলা নাট ,গলা  ান,গলা নৃতে,গলা বাদ্য        ১০ (৮+২)  

 

গ ার -৪ (BENG-404) [পূর্ণ মান-৫০(৪০+১০)] 

গলা িাংস্কৃবত ববষয়  গ্র্থন 

( ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-গলা িাবিতে        ১০(৮+২)  

(ি)  অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-বাাংলার ব্রত       ১০(৮+২)  

( ) িবরোি পাবলত- আকদ্যর  ম্ভীরা       ১০(৮+২)  

(ঘ) পববত্র ির ার- গলা িাংস্কৃবতর নদনতত্ত্ব       ১০(৮+২)  

  

ববষয় - ২  

রবীন্দ্র িাবিতে 

গ ার -৩ (BENG-403) [পূর্ণ মান-৫০(৪০+১০)] 

রবীন্দ্রজীবন, বচন্তাজ ৎ ও তত্ত্বভ্াবনা  

( ) রবীন্দ্র জীবন থা- প্রভ্াতকুমার মুকিাপাধ্যায়      ১০(৮+২)  

(ি) রবীন্দ্রনাকথর বশক্ষ্াভ্াবনা / রবীন্দ্রনাকথর ভ্াষাবচন্তা      ১০(৮+২)  
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( ) রবীন্দ্রনাকথর স্বকেশ ও িমাজ ভ্াবনা       ১০(৮+২)  

(ঘ) বীন্দ্রনাকথর পল্লী ও িমবায় ভ্াবনা        ১০(৮+২)  

     

গ ার -৪ (BENG-404) [পূর্ণ মান-৫০(৪০+১০)] 

উপন্যাি, প্রবন্ধ্ ও রবীন্দ্র িমাকলাচনার ধারা  

( )  ল্পগুচ্ছ (বনবণ াবচত  ল্প)        ১০(৮+২)  

(ি) গিয়া/  ীতাঞ্জবল/ পুনি/ প্রাবন্ত         ১০(৮+২)  

( ) গলা িাবিতে/ িাবিকতের পকথ        ১০(৮+২)  

(ঘ) রবীন্দ্র িমাকলাচনার ধারা- অবজতকুমার চক্রবতী, গমাবিতলাল মজুমোর, বুদ্ধকেব বসু, আবু িয়ীে আইয়ূব, 

প্রমথনাথ ববশী, ভ্বকতাষ েত্ত, শঙ্খ গঘাষ          ১০ (৮+২)  

ববষয় - ৩   

 থা িাবিতে 

গ ার -৩ (BENG-403) [পূর্ণ মান-৫০(৪০+১০)] 

উপন্যাি 

( ) নয়নতারা-বশবনাথ শাস্ত্রী /বাকরা ঘর এ  উকঠান-গজোবতবরন্দ্র নদী    ১০(৮+২) 

(ি) অন্তঃশীলা-ধূজণ টিপ্রিাে মুকিাপাধ্যায় /  ড় শ্রীিন্ড- অবময়ভূষর্ মজুমোর   ১০(৮+২) 

( ) ঘুনকপা া- শীকষণ ন্দু মুকিাপাধ্যায় / িাবরজ- রমাপে গচৌধুরী      ১০(৮+২) 

(ঘ) অন্তজণ লী র্াত্রা-  মলকুমার মজুমোর/ বমকত্রয় জাত - বার্ী বসু    ১০(৮+২) 

গ ার -৪ (BENG-404) [পূর্ণ মান-৫০(৪০+১০)] 

গছাট ল্প 

( ) ডমরুচবরত-বত্রকলা েনাথ মুকিাপাধ্যায়/  ড্ডবল া- পরশুরাম / বশবরাম চক্রবতীর  ল্প(বনবণ াবচত)  ১০(৮+২) 

(ি) ববভূবতভূষর্ মুকিাপাধ্যাকয়র গেষ্ঠ  ল্প(বনবণ াবচত)/ নারায়র্  কঙ্গাপাধ্যায়-এর  ল্প(বনবণ াবচত)  ১০(৮+২) 

( )  থার্াত্রা ( ল্পিাং লন, িম্পােনা-রামকুমার মুকিাপাধ্যায় গেষ্ঠ  ল্প- বনবণ াবচত)/অবভ্বজৎ গিকনর গেষ্ঠ  ল্প 

(বনবণ াবচত)/)/ বতকলাত্তমা মজুমোকরর  ল্প(বনবণ াবচত)       ১০(৮+২) 
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(ঘ) িকন্তাষ কুমার গঘাকষর গেষ্ঠ  ল্প (বনবণ াবচত)/ িাধন চকটাপাধ্যায়-এর গেষ্ঠ  ল্প(বনবণ াবচত   ১০(৮+২) 

ববষয় - ৪   

নাট  

গ ার -৩ (BENG-403) [পূর্ণ মান-৫০(৪০+১০)] 

বাাংলা নাট  ও বথকয়টাকরর ইবতিাি- 

( ) বাাংলা নাট  ও বথকয়টাকরর ইবতিাি (উবনশ শত )     ১০(৮+২) 

(ি) বাাংলা নাট  ও বথকয়টাকরর ইবতিাি (ববশ শত )      ১০(৮+২) 

( ) িাংস্কৃত নাট  ও বাাংলা নাটেধারা        ১০(৮+২) 

(ঘ) পািাতে নাট  ও বাাংলা নাটেধারা       ১০ (৮+২) 

 

গ ার -৪  (BENG-404) [পূর্ণ মান-৫০(৪০+১০)] 

বনবণ াবচত নাট   

( ) অলী বাবু- গজোবতবরন্দ্রনাথ ঠাকুর/ জনা- ব বরিন্দ্র গঘাষ     ১০(৮+২) 

(ি) শ্রীমধুসূেন- বনফুল/রামকমািন-নারায়র্  কঙ্গাপাধ্যায়      ১০(৮+২) 

( ) িওো করর গনৌ া-অবজকতশ বকদোপাধ্যায়/ নর  গুলজার- মকনাজ বমত্র/ অঙ্গার- উৎপল েত্ত ১০(৮+২) 

(ঘ) এ াঙ্ক নাট  িাংগ্রি (িাবিতে আ াকেবম)-বনবণ াবচত     ১০(৮+২) 
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ববষয় - ৫    

মধ্যযুক র িাবিতে 

গ ার -৩ (BENG-403) [পূর্ণ মান-৫০(৪০+১০)] 

বাাংলাকেকশর রাজননবত  ইবতিাি ও অনুবাে  াব্য 

( ) গিাকিনশািী বাংশ-         ১০(৮+২) 

(ি) মুঘল যু -          ১০(৮+২) 

( ) নবাবী আমল-          ১০(৮+২) 

(ঘ) শ্রীকৃষ্ণববজয়-মালাধর বসু        ১০(৮+২) 

গ ার -৪  (BENG-404) [পূর্ণ মান-৫০(৪০+১০)] 

ববষ্ণব পোবলী, রাকের  াব্য ও  ীবত া িাবিতে 

( ) চন্ডীোকির পোবলী-ববমানববিারী মজুমোর িম্পাবেত, বঙ্গীয় িাবিতে পবরষৎ   ১০ (৮+২) 

(ি) ধমণ মঙ্গল- রূপরাম চক্রবতী-অক্ষ্য় কুমার  য়াল িম্পাবেত, ভ্ারবব     ১০(৮+২) 

( ) বশবায়ন- রাকমশ্বর চক্রবতী,বঙ্গীয় িাবিতে পবরষৎ       ১০(৮+২) 

(ঘ) বমমনবিাংি  ীবত া- শ্রীেীকনশচন্দ্র গিন িম্পাবেত,  বল াতা ববশ্বববদ্যালয়   ১০(৮+২) 

ববষয় - ৬    

ভ্াষাতত্ত্ব 

গ ার -৩  (BENG-403) [পূর্ণ মান-৫০(৪০+১০)] 

ভ্াষাতত্ত্ব চচণ ার ধারা ও ভ্াষাববজ্ঞাকনর গেবর্ববভ্া  

( ) প্রাচীন গ্রীি, গরাম, জামণ ানী, ইাংল্যান্ড, আকমবর ায় ভ্াষাববজ্ঞান চচণ ার ধারা   ১০(৮+২) 

(ি) প্রাচীন ও মধ্যভ্ারকত ব্যা রর্ চচণ া (পাবর্বন,  াতোয়ন, পতঞ্জবল, গিমচন্দ্র, ভ্তৃণ িবর) বাাংলা ব্যা রর্ চচণ ার 

ধারা (মকনা-এল-দ্য-আসুম্পিাাঁও, িোলকিড, উইবলইয়াম গজান্স, গ রী, রামকমািন, ববদ্যািা র, সুনীবতকুমার 

চকটাপাধ্যায়, সুকুমার গিন         ১০(৮+২) 

( ) বর্ণ নামূল  ভ্াষাববজ্ঞান ও ঐবতিাবি  ভ্াষাববজ্ঞান, িমাজভ্াষাববজ্ঞান ও চমবস্ক ভ্াষাববজ্ঞাকনর ধারা(িাংবতণ নী 

ও িঞ্জননী, বীজবা ে,১৯৫৭ ও ১৯৬৫-এর তত্ত্ব, বাাংলা পেগুচ্ছ িাং ঠন)   ১০(৮+২) 

(ঘ) মকনাভ্াষাববজ্ঞান,নৃ-ভ্াষাববজ্ঞান        ১০ (৮+২) 
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গ ার -৪  (BENG-404) [পূর্ণ মান-৫০(৪০+১০)] 

ইকদা-ইউকরাপীয় ভ্াষা ও তার বববতণ ন 

( ) ইকদা-ইউকরাপীয় (ইকদা ইরানীয়, আকবস্তীয়, প্রাচীন পারবি  ভ্াষা গ াষ্ঠী)    ১০(৮+২) 

(ি)প্রাচীন ভ্ারতীয় আর্ণভ্াষার ধ্ববনতাবত্ত্ব  ও রূপতাবত্ত্ব  বববতণ ন    ১০(৮+২) 

( ) মধ্যভ্ারতীয় আর্ণভ্াষার ধ্ববনতাবত্ত্ব  ও রূপতাবত্ত্ব  বববতণ ন      ১০(৮+২) 

(ঘ) নব্য ভ্ারতীয় আর্ণভ্াষা- বাাংলা, ওবড়য়া, অিবময়া ও বমবথবল    ১০(৮+২) 
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ঐবচ্ছ  মুখ্য (Elective Core) 

     (স্নাতক াত্তর ি ল ছাত্রছাত্রীকের জন্য প্রেত্ত) 

            

প্রথম পর্ণ ায় 

ইকলক্টীভ্ গ ার -৫ (BENG -105)  [ পূর্ণ  মান - ৫০] 

এ   -১             ৩০ 

 ) বাাংলা িাবিতে, বথকয়টার, বিকনমা িাংক্রান্ত প্র ল্প রচনা/গলা িাবিতে  ও গলা িাংস্কৃবত ববষয়  গক্ষ্ত্র িমীক্ষ্া  

এ   – ২            ২০ 

ি) গমৌবি  পরীক্ষ্া 

 

বদ্বতীয় পর্ণ ায় 

ইকলক্টীভ্ গ ার -৫ (BENG -205)   [ পূর্ণ  মান - ৫০] 

এ   -১          ৩০ (১০+১০+১০) 

বাবচ  বশল্প  

 ) িাংবাে  পবরকবশন   

ি) িিালনা   

 ) আবৃবত্ত ও পাঠ  

 এ   - ২           

 ) পত্র রচনা, প্রবতকবেন রচনা, ববজ্ঞবপ্ত রচনা, িাংলাপ রচনা    ২০ (৫+৫+৫+৫) 

 

তৃতীয় পর্ণ ায় 

ইকলক্টীভ্ গ ার -৫ (BENG -305) [ পূর্ণ  মান - ৫০] 

 

এ   - ১                  ২০ (১০+১০)  

 )  ল্প রচনা  

ি) িাংলাপ রচনা 

এ   -২            ৩০  

 ) প্রবন্ধ্ রচনা 

 

চতুথণ  পর্ণ ায় 

ইকলক্টীভ্ গ ার -৫ (BENG -405) [ পূর্ণ  মান - ৫০]      

   

১) বাাংলা  ান/ নাট / নৃতে ববষয়   মণ শালা        ৫০ 
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ঐবচ্ছ  (Elective)  

(স্নাতক াত্তর ি ল ছাত্রছাত্রীকের জন্য প্রেত্ত) 

প্রকতে  পর্ণ াকয় বলবিত - ৪০  অভ্েন্তরীর্ মূল্যায়ন -১০ 
 

প্রথম পর্ণ ায় 

ইকলক্টীভ্ -৬ (BENG-106)  [পূর্ণ  মান ৫০ (৪০+১০)]    

 

গলা িাংস্কৃবত     

( ) গলা িাংস্কৃবতর িাংজ্ঞা ও স্বরূপ        ১০(৮+২) 

(ি) ছড়া,প্রবাে,ধাাঁধাাঁ,কলা িাদ্য,কলা জীবব া,কলা র্ান,      ১০(৮+২) 

ব াংবেন্তী,কলা িাংস্কার,গলা ববশ্বাি,গলা ক্রীড়া,গলা াচার,গলা ভ্াষা  

( ) গলা িাংস্কৃবতর প্র রর্-        ১০(৮+২) 

িাাংস্কৃবত  নৃতত্ত্বঃ ম্যানা,ম্যাবজ , টোবু, গটাকটম 

ঐবতিাবি  ও গভ্ৌক াবল  পদ্ধবত  

(ঘ)টাইি ও গমাটিি         ১০(৮+২) 

রূপতাবত্ত্ব  

আবঙ্গ বােী 

মনস্তাবত্ত্ব  

 বদ্বতীয় পর্ণ ায় 

ইকলক্টীভ্ - ৬ (BENG-206) [পূর্ণ  মান ৫০ (৪০+১০)]         

   

নাটেতত্ত্ব ও প্রকয়া   

( ) িাংস্কৃত নাটেতত্ত্ব - ভ্রকতর নাটেশাস্ত্র (বনবণ াবচত)       ১০(৮+২)  

(ি) পািাতে নাটেতত্ত্ব- ট্র্োকজবড,  কমবড, গমকলাড্রামা, ট্র্োবজ- কমবড/িািণ    ১০(৮+২) 

( ) নাটক র অন্যান্য ববষয়- পিিবন্ধ্, নাট  ও নাট ীয়তা, বত্র-ঐ ে, নাটে ববরবত, নাটেকেষ ১০ (৮+২) 

(ঘ) মিভ্াবনা ও নাটেপ্রকয়া - নাটে রচনা ও পাঠ, বনকেণ শনা, আকলা, দৃশ্য, মিভ্াবনা-গপাষা , আবি িাং ীত, 

নাটক   াকনর ব্যবিার          ১০(৮+২) 
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তৃতীয় পর্ণ ায় 

ইকলক্টীভ্ - ৬ (BENG-306) [পূর্ণ  মান ৫০ (৪০+১০)]       

  

মধ্যযুক র ধমণ  ও িাধনা, পুবথ পবরচয় ও পাঠ 

 ( ) গবৌদ্ধ ও ববষ্ণব িিবজয়া িাধন প্রর্ালী, বাউল ও সুবি আেশণ     ১০(৮+২) 

 (ি) তন্ত্র, নাথ ও শবক্ত িাধনা        ১০(৮+২) 

 ( ) পুবথ পবরচয় ও িম্পােনা পদ্ধবত        ১০(৮+২) 

 (ঘ) পুবথ পাঠ          ১০(৮+২) 

 

চতুথণ  পর্ণ ায় 

ইকলক্টীভ্ - ৬ (BENG-406)  [পূর্ণ  মান ৫০ (৪০+১০)]       

   

ভ্াষাববজ্ঞান অনুশীলন ও প্রকয়া  

( ) িমাজ ও ভ্াষা [বইকয়র ভ্াষা, িাংবাে পত্র ও ববদুেবতন িম্প্রচাকরর ভ্াষা (কবতার, দূরেশণ ন) ববজ্ঞাপকনর 

ভ্াষা, িমাজ মাধ্যকমর ব্যবহৃত ভ্াষা( গিিবু  ,কিায়াট্ি অোপ ইতোবে) ক্ষ্মতার ভ্াষা, আড্ডার ভ্াষা, স্তাব তার 

ভ্াষা ]           ১০(৮+২) 

(ি) উপভ্াষা চচণ া ( মালেি, উত্তর বেনাজপুর, েবক্ষ্র্ বেনাজপুর গজলার উপভ্াষা িাংগ্রি ও ববকেষর্)১০(৮+২) 

( ) বলবপতত্ত্ব চচণ া (ব্রাহ্মী, িকরাষ্ঠী, কুটিল, বিদ্ধমাতৃ া ইতোবে)     ১০(৮+২) 

(ঘ) অনুবাে চচণ া-( িাংস্কৃত, ইাংরাজী, বিদী ভ্াষা গথক  বাাংলায় অনুবাকের ইবতিাি),আধুবন   াকল 

অনুবাে(ট্র্ান্সকলশন) চচণ া         ১০(৮+২) 

 

  

 

 


