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�াক্-�াতক বাংলা (সাধারণ) ��ািবত পাঠ�ম ২০১৮   

(Proposed B.A. (Pass) CBCS Syllabus in BENGALI, with effect from July 2018)  

      িডিসি�ন ে�িসিফক েকার েকাসর্ �ের ২০০ ন�েরর েমাট চারিট (৪) েকাসর্ সাধারণ িনয়েম িতন বছের �থম চারিট েসেম�াের 
পড়ােনা হেব ।  �িতিট েকার েকােসর্র পূণর্মান ২৫+ ৫০ × ৭৫ X ৪= েমাট ৩০০ ন�র । �িতিট েকার েকােসর্র ে�িডট ১+ ৫= ৬ । 
�িতিট ে�িডেটর জনয্ ১৫ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব। ৬ ে�িডট × ৪ িট েকাসর্ = েমাট ২৪ ে�িডট × ১৫ ঘ�া পাঠদান = েমাট 
৩৬০ ঘ�া  �তয্� পাঠদান িদেত হেব ।      

        �িতিট েসেম�াের অভয্�রীণ মূলয্ায়ন (Internal assessment) ২০+৫ = ২৫ ন�র এবং ষা�ািষক মূলয্ায়ন ( End Semester 
assessment) েমাট ৫০ ন�র হেব। �িতিট পরী�ায় ৪০% ন�র েপেতই হেব। তার কম ন�র েপেল অকৃতকাযর্ / েফল িহসােব গণয্ হেব।  

 

B.A. Part- 1 

Semester- I 

CC (DSC 1A) (Discipline Specific Core Course) : CODE: BNGGCOR01T বাংলা সািহতয্ এবং 
বাঙািলর সং�ৃিত চচর্ ার ইিতহাস, পণূর্মান ২৫+৫০=৭৫, ে�িডট ১+৫ = ৬, েমাট ১৫+৭৫=৯০ ঘ�া  পাঠদান 
িদেত হেব। ( ১৫ ঘ�া িটউেটািরয়াল এবং ৭৫ ঘ�া �তয্� পাঠদান) ।     

Unit I :  বাংলা সািহেতয্র আিদপেবর্ েবৗ�ধমর্ ও েবৗ� সং�ৃিত চচর্ া এবং িববতর্ েনর ইিতহাস, কমপে� ১৮ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত 
হেব ।  

Unit II :  বাংলা সািহেতয্ আযর্-অনাযর্ সং�ৃিত ও তার সম�েয়র ইিতহাস, কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব। 

Unit III :  মধয্যুেগ ৈব�ব-শা�-নাথ সািহতয্ ও সং�ৃিত চচর্ ার ইিতহাস, কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব। 

Unit IV :  অব�য় যুেগ বাঙািলর কিব-ট�া-আখড়াই-হাফ-আখড়াই-েখউড় গােনর চচর্ া ও তার সামািজক ফল�িত,কমপে� ১৯ ঘ�া  
�তয্� পাঠদান িদেত হেব।  

��তািলকাঃ   

১। দীেনশচ� েসনঃ ব�ভাষা ও সািহতয্ঃ পি�মব� রাজয্ পু�ক পষর্দ 

২। সুকুমার েসনঃ বা�ালা সািহেতয্র ইিতহাস (১ম -৫ম খ�), আনা� পাবিলশাসর্  

৩। �কুমার বে�য্াপাধয্ায়ঃ বাংলা সািহেতয্র রপেরখা(১ম ও ২য় খ�) 

৪। অিসতকুমার বে�য্াপাধয্ায়ঃ বাংলা সািহেতয্র ইিতবৃত্ত(১ম-৯ম খ�)  

৫। ভূেদব েচৗধুরীঃ বাংলা সািহেতয্র ইিতকথা(১ম-৪থ খ�), েদ’জ সং�রণ  

৬। েগাপাল হালদারঃ বাংলা সািহেতয্র রপেরখা (১ম-২য় খ�)  



CC: DSC 2A(Discipline Specific Core Course) 

CC: English   / AECC: Environmental Science 

 

 

SEMESTER- II 

 

CC 2 (DSC 1B) : CODE: BNGGCOR02T বাংলা ভাষার ইিতহাস ও ভাষাত� , পণূর্মান ২৫+৫০=৭৫, 
ে�িডট ১+৫ = ৬, েমাট ১৫+৭৫=৯০ ঘ�া পাঠদান িদেত হেব। ( ১৫ ঘ�া িটউেটািরয়াল এবং ৭৫ ঘ�া 
�তয্� পাঠদান)।    

Unit I :  �াচীন ভারতীয় আযর্ভাষা েথেক আধুিনক ভারতীয় আযর্ভাষায় িববতর্ ন, বাংলা ভাষার উ�ব এবং �াচীন, আিদ-মধয্,অ�য্-
মধয্            বাংলা ভাষার ভাষাতাি�ক ল�ণ, কমপে� ১৮ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব । 

Unit II :  বাংলা ভাষার উপভাষা সং�া� আেলাচনা, কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব । 

Unit III :  বাংলা �িন পিরবতর্ ন ও শ�াথর্ পিরবতর্ েনর ধারা, কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব । 

Unit IV : েরামান হরেফর পিরচয় ও েরামান হরেফ িলপয্�রকরণ এবং আ�জর্ ািতক �িনমূলক বণর্মালার পিরচয় ও িলপয্�রকরণ,   
কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব । 

সহায়ক ��ঃ  

১। রবী�নাথ ঠাকুরঃ বাংলা ভাষা পিরচয় 

২। সুনীিতকুমার চে�াপাধয্ায়ঃ বাংলা ভাষাতে�র ভূিমকা/ ভাষা �কাশ বাংলা বয্াকরণ 

৩। পাবর্তীচরণ ভ�াচাযর্ঃ বাংলা ভাষা 

৪। সুকুমার েসনঃ ভাষার ইিতবৃত্ত 

৫। পেরশচ� ভ�াচাযর্ঃ ভাষািবদয্া পিরচয় 

৬। পেরশচ� মজমুদারঃ বাংলা ভাষা পির�মা / সং�ৃত ও �াকৃত ভাষার �মিবকাশ  

৭। রােম�র শঃ সাধারণ ভাষািব�ান ও বাংলা ভাষা 

CC: DSC 2(Discipline Specific Core Course) 

CC: English 

 

AECC: English/ MIL Communication: CODE: BNGSAEC01T পণূর্মান ৫ + ২০=২৫, ে�িডট ২, 
কমপে� ৩০ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব ।                                                                                                                                                         


