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Important Features & Instructions 

 
1. A) TOTAL CREDIT in BENGALI Hons. =148   

B) TOTAL MARKS in BENGALI Hons. = 2700 

2. A) TOTAL CREDIT in BENGALI Regular =132   

B) TOTAL MARKS in BENGALI Regular = 2400 

3.  Total Marks for a 6 Cr. Paper is 100 (End SEM Exam=80, I.A=20) 

4.  Total Marks for Project Paper (Optional in 6th Sem.) is 100 (Dissertation=80, 

Viva-voice=20) 

5.   A) Total Marks for SEC paper is 100 (Workshop= 60, End SEM Exam= 40) 

B) Department will submit the workshop marks of each student along with work-    
copy to the University. 

 C) ESE will be held in MCQ format for 40 marks of theory.  

 D) Attendance and submission of work-copy in 3 nos. of 1 DAY Workshop 

(minimum 4 hours duration each) in a Semester is compulsory for a student. So ONE 

Workshop (Equivalent of 20 marks)=ONE Week of classes. 

6. There will be no Sessional Exam for SEC and Project Paper. 

7. Class allotment for Papers with 6Cr= 5 Class/week for theory and 1 Class/week for    
Tutorial 

8. Class allotment for Papers with 4 Cr. (i.e AECC and SEC) = 4 class/week   
(maximum) 

9. In Tutorial classes (15 weeks/hours in total) students will have to submit 3 Home  
Assignments (H.A) of 10 mark each from all 3 units (Total 9 H.A) of a paper and 

will have to attend 1 Class Test/G.D of 10 marks per unit of the same. (Mark 

distribution procedure of G.D will be finalised by respective HOD) 

10.  A) Students will select a GE subject which is available in the respective institution 

other than BENGALI. 

B) It is advisable that a student of Bengali will select a GE from Language/Humanities 
group of subjects (preferably Assamese, Hindi, English, Sanskrit, History, 

Political Science) 

 

 
 (For 15 week Semester> 22 hours of class per week = 12 hours for CC, 4 hours for 

AECC, 6 hours for GE) 
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PROGRAM OUTCOME 

  

 Objectives: 
# Educate students in both the artistry and utility of the Bengali language through the study of 
litrature. 
# Provide students with the critical faculties necessary in an academic environment, on the job, 
and in an interdependent world. 
# Graduate students, who are capable of performing research, analysis and criticism of literary 
texts from different historicall periods and geners. 
# Assist students in the development of intellectual flexibility, creativity and cultural literacy, so 
that they may engage in life-long learning. 

 Outcomes: 
# Students should be familiar with representative literary and cultural texts within a significant 
number of historical, political, geographical and cultural contexts. 
# Students should be able to apply critical and theoratical approaches to the reading and analysis 
of literary and cultural texts in multiple geners. 
# Students should be able to identify, analyze, interprete and describe the critical ideas, values 
and themes that appear in different literary texts. 
# Students should be able to write analytically in variety of formats including descriptive writing, 
research papers and reflective writing. 
# Students should be able to ethically gather and synthesize informations from a variety of 
written and electronic sources. 
# Students should be able to synchronise technology with literature.  

--------  

 
 GAUHATI UNIVERSITY 

CBCS SYLLABUS FOR B.A HONS. & REGULAR In BENGALI 
 
                       HONORSE     REGULAR   REGULAR 

A) BEN-HC = 14 course    F) BEN-RC= 4 course    H) BEN-RG = 2 
course 

B) BEN-HG = 4 course   G) BEN-CC = 2 course 
C) BEN-AE = 1 course   H) BEN-AE= 1 course 
D) BEN-SE = 2 course   I)  BEN-RE = 2 course 
E) BEN-HE = 4course   J)  BEN-SE =4 course 

Abbreviations: HC & RC = CORE COURSE, HE & RE = DSE, HG & RG = Generic Course, SE = Skill 

Enhancement Course, AE = Ability Enhancement Core Course, CC= MIL 

1. BEN-CORE Course 

BEN-HC -1016 প্রাকাথুজদও াজলঢয ধাঞ ১  
BEN-HC -1026  প্রাকাথুজদও াজলঢয ধাঞ ২ 
BEN-HC -2016  াাংমা পারা ধজভঘয়  
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BEN-HC -2026  াগাজমভ াফাজচও  াাংসৃ্কজঢও ধজভঘয় 
BEN-HC -3016 গমাওাংসৃ্কজঢ  গমাওাজলঢয 
BEN-HC -3026  ঙন্দ, অমঙ্কাভ  প্রাঘয ওাযঢত্ত্ব 
BEN-HC -3036 াাংমা াজলর্ঢযভ ইজঢলা (প্রাঘীদ  ফথযবুক) 
BEN-HC -4016 াাংমা াজলর্ঢযভ ইজঢলা (আথুজদও বুক) 
BEN-HC -4026 আথুজদও াাংমা াজলঢয : ূঘদা ধে  
BEN-HC -4036  ভীন্দ্রাজলঢয 
BEN-HC -5016 আথুজদও াাংমা াজলঢয : প্রাক  স্বাথীদঢা ধে  
BEN-HC -5026 আথুজদও াাংমা াজলঢয : স্বাথীর্দাত্তভ ধে 
BEN-HC -6016 াজলর্ঢযভ াংজ্ঞা  াংরূধ 
BEN-HC -6026 ধাশ্চাঢয াজলঢযজঘাভ  ফার্মাঘদা 

 

2. BEN- HG (Generic) /** PAPERS highlighted in RED are for Regular Course (BEN-RC) 

BEN-HG-1016/ BEN-RC-1016 ফথযবুর্কভ াজলঢয ধাঞ 
BEN-HG-2016/ BEN-RC-2016 গমাওাজলঢয ধাঞ 
BEN-HG-3016/ BEN-RC-3016 উজদয যঢর্ওভ াজলঢয ধাঞ 
BEN-HG-4016/ BEN-RC-4016 ওুজি যঢর্ওভ াজলঢয ধাঞ  
 

3. BEN-DSE (for Honors Course)  

BEN-HE-5016 জযশু  জওর্যাভ াজলঢয 
BEN-HE 5026 চীদী াজলঢয  সৃ্মজঢওণা 
BEN-HE 6016 উত্তভধূর্েভ াাংমা াজলঢয 
BEN-HE 6026 প্রজঢর্যী াজলঢয 
BEN-HE 6036 কর্রডাফূমও ন্দপে জমঔদ 
Students will have to select either HE-6026 or HE-6036  

 

4. BEN-DSE (for Regular Course) 

BEN-RE-5016 প্রাী াাংমা  প্রজঢর্যী াজলঢয ধাঞ  
BEN-RE-6016 জযশু াজলঢয : ওল্পজজ্ঞাদ  নযান্টাজ 
BEN-RE 6026 কর্রডাফূমও ন্দপে জমঔদ 

   Students will have to select either BEN-RE 6016 or BEN-RE-6026. 

5. BEN-AECC (Both for Honours and Regular) 

BEN- AE1014 যলাজভও াাংমা 
 

6. BEN-SEC (Skill Enhancement Course) /  

** PAPERS highlighted in RED are for Regular Course  

BEN-SE-3014/BEN-SE-3014 ধাণু্ডজমজধ প্রস্তুজঢ 
BEN-SE-3024/BEN-SE-4014 অদুাত ঘঘো 
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BEN-SE-4014/BEN-SE-5014 প্রুন াংর্যাথদ 
BEN-SE-4024/BEN-SE-6014 জঘত্রদাঝয ভঘদা  াাংমা াজলঢয 
 

7. BEN-GENERIC (for Regular Course) 

BEN-RG-5016 জযশু  জওর্যাভ াজলঢয 
BEN-RG-6016  উত্তভধূর্েভ াাংমা াজলঢয 

8. BEN- MIL (CORE Course for Regular in lieu of Alt.ENG) 

BEN-CC-3016 উজদয  ওুজি যঢর্ওভ াাংমা াজলঢয-১ 
BEN-CC-4016 উজদয  ওুজি যঢর্ওভ াাংমা াজলঢয-২ 

 
-----------  

ধাঞয জরর্য়ভ ঈজিঢ নমানম (Course Outcome) 

১।প্রাকাথুজদও াজলঢয ধাঞ ১  >  াাংমা াজলর্ঢযভ ক্রফজওার্যভ ধজভঘয় মাপ াজলর্ঢযভ জযক্ষাণেীর্তভ ওার্ঙ অঢযন্ত গুরুত্বধূডে। গই 

ক্রফজওার্যভ ধর্ণ আজত  ফথযবুর্কভ াজলঢযথাভা ম্পর্ওে জ্ঞাদাচের্দভ মক্ষযধূভর্ড এই ধাঞক্রফ তঢজভ ওভা লর্য়র্ঙ। জযক্ষাণেীভা এঔার্দ 

ঘবোধত, শ্রীওৃষ্ণওীঢেদ  তষ্ণ ধতাজমভ প্রাক তঘঢদয বুর্কভ ধত ভঘদাভ র্ে ধজভজঘঢ লর্। 

২। প্রাকাথুজদও াজলঢয ধাঞ ২ >  াাংমা াজলর্ঢযভ ক্রফজওার্যভ ধজভঘয় মাপ াজলর্ঢযভ জযক্ষাণেীর্তভ ওার্ঙ অঢযন্ত গুরুত্বধূডে। এই 

ধজভঘর্য়ভ জিঢীয় ধর্ে তঘঢর্দযাত্তভ তষ্ণ ধতাজম, অন্নতাফেম ওায আভ যাক্তধর্তভ জরর্য় চাদর্। াগাজমভ ফাচ, থফে  াংসৃ্কজঢভ 

জঢের্দভ কজঢর্ভঔা অদুথাদ ওভর্ঢ ধাভর্ এই ধাঞক্রফ মূ্পডে ওভাভ ধভ। 

৩। াাংমা পারা ধজভঘয় >  াজলর্ঢযভ জযক্ষাণেী জলার্ াাংমা পারাঢত্ত্ব, ধ্বজদঢত্ত্ব  যব্দঢত্ত্ব ম্পর্ওে থাভডা ণাও চরুজভ। এই ধাঞক্রফ 

গই মক্ষযধূভর্ড ফণে। 

৪। াগাজমভ াফাজচও  াাংসৃ্কজঢও ধজভঘয়  >  াাংমাপারাভ উদ্ভর্ভ ওাম গণর্ও  ধজদর্জযও ওাম ধবেন্ত চাজঢভ াফাজচও  

াাংসৃ্কজঢও জওার্যভ কজঢর্ভঔাভ র্ে জযক্ষাণেীর্তভ ধজভঘয় খঝার্দাই এই ধাঞক্রর্ফভ উর্েযয। াগাজমভ ইজঢলা, চদচীদ  াংসৃ্কজঢ 

কর্ি ঞাভ প্রডঢাগুর্মা ম্পর্ওে এঔার্দ চাদা বার্। 

৫। গমাওাংসৃ্কজঢ  গমাওাজলঢয >  াগাজম  ঢাভ াংসৃ্কজঢর্ও চাদর্ঢ গকর্ম গমাওাংসৃ্কজঢ  গমাওাজলর্ঢযভ ধাঞ গ্রলড চরুজভ। 

াাংমাভ ফৃদ্ধ গমাওঐজঢর্লযভ গণর্ও জদোজঘঢ ওর্য়ওজঝ প্রে এঔার্দ ধিুয়ার্তভ ঘঘোভ চদয ভাঔা লর্য়র্ঙ। াাংমাভ গমাওাংসৃ্কজঢ ম্পর্ওে 

এই ধাঞক্রফ জযক্ষাণেীর্তভ ফর্দ আগ্রল তঢজভ ওভর্  গক্ষত্র জপজত্তও কর্রডায় উৎাজলঢ ওভর্। 

৬। ঙন্দ, অমঙ্কাভ  প্রাঘয ওাযঢত্ত্ব  >  াজলর্ঢযভ জযক্ষাণেীর্তভ ওজঢাভ ঙন্দ, অমঙ্কাভ এাং পাভঢীয় ওাযঢত্ত্ব ম্বর্ে জ্ঞাদ ণাওা 

আযযও। এই ধাঞক্রফ গই প্রর্য়াচদীয়ঢা স্বীওাভ ওর্ভ। এই ধাঞক্রফ ঢার্তভ ওাযর্াথ  রুজঘর্ও কর্ি ঢুমর্।  

৭। াাংমা াজলর্ঢযভ ইজঢলা (প্রাঘীদ  ফথযবুক) /াাংমা াজলর্ঢযভ ইজঢলা (আথুজদও বুক) > াাংমা পারা  াজলর্ঢযভ উদ্ভর্ভ ওাম 

গণর্ও জজপন্ন থাভাভ র্ে জযক্ষাণেীর্তভ ধজভঘয় খঝর্ এই ধাঞক্রর্ফ। াজলর্ঢযভ ভাস্বাতর্দভ ধভ এভ প্রথাদ প্রথাদ থাভাগুর্মা ম্বর্ে 

এওজঝ স্পষ্ট থাভডা গতর্ এই ধাঞক্রফ।   

৮। আথুজদও াাংমা াজলঢয : ূঘদা ধে >  ধজদর্জযও আথুজদওঢাভ াংস্পর্যে এর্ আফার্তভ জঘন্তা-গঘঢদা  চীদফাদ াজলর্ঢয গব 

আথুজদওঢাভ ঞ্চাভ ওর্ভজঙম, ঢাভ র্ে জযক্ষাণেীর্তভ এঔার্দ ধজভঘয় খঝর্। ফলাওায, কীজঢওায, দক্সা চাঢীয় ভঘদা  বুজক্তজদষ্ঠ প্রে 

াজলর্ঢয ওীপার্ এই আথুজদও জঘন্তাভ প্রজঢনমদ খর্ঝর্ঙ, ঢা জযক্ষাণেীভা আয়ত্ত ওভর্ঢ ধাভর্। 
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৯। ভীন্দ্রাজলঢয >  াাংমা াজলর্ঢযভ জযক্ষাণেীর্তভ ওার্ঙ ভীন্দ্রদাণ ঞাওুভ প্রাতপ্রজঢফ যজক্তত্ব। এজযয়া ফলার্তর্য াজলর্ঢযভ প্রণফ 

গদার্ম প্রাধও এই ওৃজঢ যজক্তর্ত্বভ ৃজষ্টভাজচর্ও াংর্ক্ষর্ধ ধজভক্রফা ওর্ভ গদাভ ুর্বাক আর্ঙ এই ধাঞক্রর্ফ। ফূমঢ াাংমা গঙার্ঝা কর্ল্পভ 

স্রষ্টা, অাংঔয ওজঢাভ ভঘজয়ঢা  উধদযার্ভ রূধওাভ ভীন্দ্রদাণ এঔার্দ জযক্ষাণেীর্তভ ওার্ঙ প্রজঢপাঢ লর্দ। 

১০। আথুজদও াাংমা াজলঢয : প্রাক  স্বাথীদঢা ধে >  আথুজদও াাংমা কীজঢওজঢা, ূঘদা  জওায ধর্েভ াাংমা প্রে এাং উধদযা 
ম্রাঝ জঙ্কফঘর্ন্দ্রভ লার্ঢ ৃষ্ট উধদযা ধিাভ ফাথযর্ফ জযক্ষাণেীভা এঔার্দ স্বাথীদঢাধূে ওার্মভ াাংমা াজলঢয ম্পর্ওে ফযও জ্ঞাদ অভচদ 

ওভর্। 

১১। আথুজদও াাংমা াজলঢয : স্বাথীর্দাত্তভ ধে >  আথুজদও ফর্য়ভ চজঝমঢা, যজষ্ট  ফজষ্টভ িন্দ্ব, প্রাঘীদ  দীর্দভ াংখাঢ, 

দভদাভীভ গপ্রফ-ঙ্কঝ ইঢযাজত ম্পর্ওে জ্ঞাদাচের্দভ ুর্বাক ভর্য়র্ঙ ঢেফাদ ধাঞক্রর্ফ। আথুজদও চীদবাত্রাভ দাদা প্রডঢা ম্পর্ওে 

জযক্ষাণেীর্তভ থাভডা কর্ি উঞর্।  

১২। াজলর্ঢযভ াংজ্ঞা  াংরূধ  >   াজলর্ঢযভ দাদা াংরূর্ধভ ( Genre) আজেও  প্রওাযপজে ম্পর্ওে জ্ঞাদাচের্দভ ধাযাধাজয 

জযক্ষাণেীভা ফার্মাঘদা াজলর্ঢযভ জঢেদ ম্পর্ওে অজলঢ লর্ঢ ধাভর্। জযক্ষাণেীভা াজলর্ঢযভ আজেও ম্বর্ে থাভডা কঞদ ওর্ভ 

ফার্মাঘও জলার্ জদর্চর্তভ কর্ি ঢুমর্ঢ ক্ষফ লর্।  

১৩। ধাশ্চাঢয াজলঢযজঘাভ  ফার্মাঘদা > আথুজদও াজলঢয ফার্মাঘদা  ভঘদাভ গাথ অমূ্পডে ণার্ও ধাশ্চাঢয ফার্মাঘদা ভীজঢ 

ম্পর্ওে  উধবুক্ত জ্ঞাদ দা ণাওর্ম। গই মক্ষয ধূভর্ড এই ধাঞক্রর্ফ ধাশ্চাঢয ফার্মাঘদা ভীজঢ  থাভা ম্বর্ে প্রাণজফও জ্ঞাদ অচের্দ 

ক্ষফ লর্ জযক্ষাণেীভা। 

১৪। চীদী াজলঢয  সৃ্মজঢওণা >  াাংমা াজলর্ঢযভ চদজপ্রয় থাভাগুর্মাভ ফর্থয অদযঢফ লম চীদী, আত্মচীদী  সৃ্মজঢওণা। বর্ত মান 
াঠক্রমম শিক্ষার্থীরা এই ধারা সম্পমকত  একটি সুশনশদতষ্ট ধারণা গমে রু্লমর্ ারমব। বযশি শবমবকানন্দ ও রবীন্দ্রনার্থ 
ঠাকুমরর বযশি জীবমনর একটি শবমিষ বতমক জানার সমে সমে উমন্দ্রনার্থ রশির্ সৃ্মশর্শিমে ভারমর্র স্বাধীনর্া 

সংগ্রামমর এক শবমিষ অধযায় সম্  ধর্ওে জ্ঞাদ মাপ ওভর্। 

১৫। জযশু  জওর্যাভ াজলঢয >  াাংমা জযশু-জওর্যাভ াজলর্ঢযভ ুকপীভ ঐজঢলয ভর্য়র্ঙ। ঢেফাদ ধাঞক্রর্ফ এই জর্যর াজলঢয থাভাভ 

তজযষ্টয চাদাভ ুর্বাক ভর্য়র্ঙ। ওর্য়ওজঝ জদোজঘঢ ধাঞ অমম্বদ ওর্ভ জযক্ষাণেীভা াাংমা জযশু াজলর্ঢযভ আজেওগুর্মা ম্পর্ওে জ্ঞাদাচেদ 

ওভর্। ওল্পজজ্ঞাদ এাং নযান্টাজ চাঢীয় ভঘদাভ র্ে ঢাভা ধজভজঘঢ লর্।  

১৬। উত্তভধূর্েভ াাংমা াজলঢয >  পাভর্ঢভ উত্তভধূর্ে াগাজমর্তভ ার্ভ এওজঝ প্রাঘীদ ইজঢলা ভর্য়র্ঙ। ধজভজিজঢভ র্ে ঔাধ 

ঔাইর্য়, এঢতঞ্চর্মভ ধজভর্য ঢণা ফাদুরচদ, াংসৃ্কজঢ, ভাচদীজঢ  গপৌর্কাজমও অণেদীজঢভ এওজঝ জর্যর ধজভভ াাংমা াজলর্ঢয কর্ি 

জতর্ঢ ওজ, ওণাজলজঢযও  দাঝযওার্ভভা ক্ষফ লর্য়র্ঙদ। জযক্ষাণেীভা জদোজঘঢ ধাঞ অমম্বর্দ ঢার্ও চাদাভ র্ে র্ে এই অঞ্চর্মভ 

াজলঢয জদর্য় কর্রডাভ অওাযর্ও ফৃদ্ধ ওভর্ঢ ধাভর্। 

১৭। প্রজঢর্যী াজলঢয >  পাভঢীয় াজলঢয ঘঘো ম্পর্ওে জ্ঞাদাচেদ এই ধাঞক্রর্ফভ উর্েযয। াাংমা াজলঢযর্ও চাদাভ ধাযাধাজয 

ফওামীদ পাভঢীয় াজলঢয, জর্যর ওর্ভ অজফয়া, জিয়া এাং জলজন্দ াজলর্ঢযভ জদোজঘঢ ধার্ঞ এ-ম্পর্ওে প্রাণজফও থাভডা কর্ি উঞর্ 

 জযক্ষাণেীর্তভ ঢুমদাফূমও অথযয়র্দ আগ্রল তঢজভ লর্। 

১৮। কর্রডাফূমও ন্দপে জমঔদ > জযক্ষাণেীর্তভ াজলজঢযও কর্রডা ম্পর্ওে আগ্রল কর্ি গঢামাভ ধাযাধাজয জজপন্ন জরয়-পাদার্ও ুষ্ঠ 

 জদজতেষ্ট জদয়ফ গফর্দ জর্েরড ওভর্ঢ ালাবয ওভর্। আথুজদও াগাজমভ জঘন্তা-গঘঢদাভ ালও জলার্ াাংমা াফজয়ও ধর্ত্রভ পূজফওা 

ম্বর্ে কপীভ অথযয়র্দভ ধাযাধাজয ওণাাজলর্ঢযভ কজঢপ্রওৃজঢ জদর্য় জদচস্ব ফঢাফঢ কর্ি ঢুমর্ঢ ক্ষফ লর্।  
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১৯। ধাণু্ডজমজধ প্রস্তুজঢ  প্রুন াংর্যাথদ >  াজলঢয  প্রবুজক্তভ গফমেদ খজঝর্য় ঢাভ ক্রফজস্তার্ভ ওফোংিার্দভ ম্ভাদা ৃজদ্ধ ওভাভ 

মর্ক্ষয এই ধাঞক্রর্ফভ ধজভওল্পদা ওভা লর্য়র্ঙ। াজলঢয ঘঘোভ ধাযাধাজয ফুদ্রড  প্রওাযদা াংক্রান্ত থাভডা কর্ি উঞর্ জযক্ষাণেীর্তভ। 

গমঔাভ পুম াংর্যাথদ প্রজক্রয়া ম্বর্ে গচর্দ জজপন্ন প্রওাযদ াংিায় তক্ষ ওফেী জলার্ কর্ি গঢামাভ ুর্বাক আর্ঙ এই ধাঞক্রর্ফ। 

২০। অদুাত ঘঘো >  এই ধাঞক্রর্ফ ভর্য়র্ঙ ওফোংিাদ ৃজদ্ধভ ুর্বাক। ঢুমদাফূমও অথযয়দ া কর্রডা, জজপন্ন গুরুত্বধূডে গ্রর্েভ অদুাত, 

ভওাজভ  গভওাজভ াংিায় অদুাতর্ওভ ওাচ ওভাভ চদয প্রাণজফও জ্ঞাদ মার্পভ ুর্বাক এঔাদ গণর্ও জযক্ষাণেীভা জদর্ঢ ধাভর্। 

অদুার্তভ ওভফযামাগুর্মা জযক্ষাণেীর্তভ অজপজ্ঞ ওর্ভ ঢুমর্। 

২১। জঘত্রদাঝয ভঘদা  াাংমা াজলঢয  > এই ধাঞক্রফজঝ ওফোংিার্দভ জতর্ও মক্ষয গভর্ঔ তঢজভ ওভা লর্য়র্ঙ। াাংমা াজলর্ঢযভ র্ে 

দাঝও, ঘমজিত্র, জঝ.জপ থাভাাজলও ইঢযাজতভ কপীভ গবাকার্বাক ভর্য়র্ঙ। জযক্ষাণেীভা এই ধাঞক্রফ মূ্পডে ওর্ভ এই গক্ষর্ত্র জদর্চর্তভ তক্ষঢা 

ৃজদ্ধ ওভর্ঢ ধাভর্ এাং গধযা জলার্ এর্ও গ্রলড ওভর্ঢ ধাভর্।  

২২। যলাজভও াাংমা >  াাংমা পারা ঘঘোভ গক্ষর্ত্র অঢযন্ত গুরুত্বধূডে জরয় পারা কঞদ প্রজক্রয়া ম্বর্ে ফযও জ্ঞাদ। এই ধাঞক্রফ 

জযক্ষাণেীর্তভ গই ুর্বাক এর্দ গতর্। জযক্ষাণেীভা পারা জ্ঞাদ অচের্দভ র্ে ঢার্ও জজপন্ন ওফের্ক্ষর্ত্র বর্ণাধবুক্ত পার্ প্রর্য়াক ওভর্ঢ 

ক্ষফ লর্। ধিাভ র্ে র্ে জদপুেম পার্ গমঔাভ অপযা কর্ি ঢুমর্ঢ ধাভর্ জযক্ষাণেীভা।   

SEMESTER-WISE DIVISION of SYLLABUS 

B.A Honours 

COURSE SEM-1 SEM-2 SEM-3 SEM-4 SEM-5 SEM-6 

HC (6 Credit 
each=  
Th 5/Tu 1) 

BEN-HC-
1016 

BEN-HC -2016 
BEN-HC -3016 

BEN-HC-
4016 BEN-HC-

5016 
BEN-HC-6016 

BEN-HC-3026 
BEN-HC-

4026 
BEN-HC -

1026 
BEN-HC -2026 BEN-HC-3036 

BEN-HC-
4036 

BEN-HC-
5026 

BEN-HC-6026 

AE(Communica
tive MIL) (4 
Credit each= 
Th 4) 

BEN-AE-
1014 

 

ENV-AE-2014 ---- ---- ---- ---- 

SE (4 Credit 
each) 

---- ---- 
BEN-SE-3014 

or 3024 

BEN-SE-
4014 or 
4024 

---- ---- 

HE (6 Credit 
each= Th 5/Tu 
1) 

---- ---- ---- ---- 

BEN-HE-
5016 

BEN-HE-6016 

BEN-HE-
5026 

BEN-HE-6026 
or 6036 

HG (6 Credit 
each= Th 5/Tu 
1)  
*For other 
Discipline 
ONLY 

BN-HG-
1016 

BN-HG-2016 BN-HG-3016 
BN-HG-
4016 

---- ---- 

CREDIT & 22Cr 400 22Cr 400 28Cr  28Cr  24Cr 24Cr 
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MARKS Marks Marks 500Marks 500Marks 400Marks 400Marks 
TOTAL CREDIT in BENGALI Hons. =148/  TOTAL MARKS in BENGALI Hons. = 2700 

 

B.A (Regular)  

COURSE SEM-1 SEM-2 SEM-3 SEM-4 SEM-5 SEM-6 

RC (6 Credit 
each=  
Th 5/Tu 1) 

BEN-RC-1016 BEN-RC-2016 
BEN-RC-3016 

BEN-RC-
4016 

---- ---- 
BEN-CC-3016 

BEN-CC-
4016 

ENG-CC-1016 
& ** 

ENG-CC-2016  
& ** 

** ** ---- ---- 

AE(Communi
cative MIL) 
(4 Credit 
each= Th 4) 

BEN-AE-1014 
 

ENV-AE-2014 ---- ---- ---- ---- 

SE (4 Credit 
each=  
Th+Pr 4) 

---- ---- BEN-SE-3014 
BEN-SE-

4014 
BEN-SE-

5014 
BEN-SE-6014 

RE (6 Credit 
each= Th 5/ 
Tu 1) 

---- ---- ---- ---- 
BEN-RE-

5016 
BEN-RE-6016 

or 6026 
** ** 

RG (6 Credit 
each= Th 5/ 
Tu 1)  
*For other 
Discipline 
ONLY 

---- ---- ---- ---- 
BEN-RG-

5016 
BEN-RG-6016 

CREDIT & 
MARKS 

22Cr 400 
Marks 

22Cr 400+ 
Marks 

22Cr  
400Marks 

22Cr  
400Marks 

22Cr  
400Marks 

22Cr 
400Marks 

** Another Discipline other than Bengali  
 

TOTAL CREDIT in BENGALI Regular =132 //TOTAL MARKS in BENGALI Regular = 2400 
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     PAPER-WISE SELECTION OF BOOK(S) WITH CHAPTER/PORTION  
উত্তর ললখার লক্ষমে রীক্ষার্থীমদর শিমবে বাংলা আকামদশমর বানানশবশধ অনসুরণ 

করমর্ হমব   

PAPER- BEN-HC-1016 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 

 প্রাকাথুজদও াজলঢয ধাঞ ১  Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I ঘবোধত 

ঘবোকীজঢধতামী- ুওুফাভ গদ : ওার্লজভ জখজদ গফজম-
পুুওুধাত, াচ ডা ধািী- পুুওুধাত, দকভ  াজলর্ভ-
ওাহ্নধাত, পজদোর্ড ধিল ফাতমা- ওৃষ্ণধাত, উঞ্চা উঞ্চা 
ধাঢ – যভীধাত, ঝামঢ  গফাভ খভ দাজল- গঠডঠডধাত, 
ওজ ধজভজঘজঢ (পুুওু, ওাহ্ণ, যভী, গঠডঠড), ধর্তভ 
অন্তকেঢ যব্দাণে জঘাভ  ওাযফূময  

   

UNIT-II শ্রীওৃষ্ণওীঢেদওায 
িুঘণ্ডীতার্ভ শ্রীওৃষ্ণওীঢেদওায – অজফত্রূতদ পট্টাঘাবেয : 

চন্মঔণ্ড 
74 15 1 

UNIT-
III 

তষ্ণ ধতামী  
(প্রাওচঘঢদয বুক) 

তষ্ণ ধতামী, ঔর্কন্দ্রদাণ জফত্র  অদযাদয ম্পাজতঢ 
(ও.জ) : লাণও তভধড, এ ঔী লাফাজভ তুর্ঔভ দাজল ভ, 
অঙু্কভ ঢধদ ঢার্ধ, ই গওা শুদাইম যযাফ দাফ, খর্ভভ 
াজলর্ভ তর্ণ্ড যঢাভ, এ গখাভ ভচদী গফর্খভ খঝা, আচু 
ভচদী লাফ, বঢ জদাজভর্ঢ ঘাই (জতযাধজঢ, ঘণ্ডীতা) 

   

লায়ও গ্রে :  
১. ঘবোকীজঢভ পূজফওা – চাহ্নীওুফাভ ঘক্রঢেী   ৫. জতযাধজঢ  ঘণ্ডীতা – যঙ্কভীপ্রাত ু  
২. গৌদ্ধথফে  ঘবোকীজঢ – যজযপূরড তাযগুপ্ত   ৬. শ্রীভাথাভ ক্রফজওায – যজযপূরড তাযগুপ্ত 
৩. িু ঘণ্ডীতার্ভ শ্রাওৃষ্ণওীঢেদওায – ঢাভাধত ফুর্ঔাধাথযায় ৭. তষ্ণ ভ প্রওায – কু্ষজতভাফ তা 
৪. ফথযবুর্কভ ওজ  ওায – যঙ্কভীপ্রাত ু 

PAPER- BEN-HC -1026  

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 

 প্রাকাথুজদও াজলঢয ধাঞ ২ 
 

 
Ther Tutr. I.A 

UNIT-I তষ্ণ ওজঢা  
(তঘঢদয/তঘঢর্দযাত্তভ বুক) 

তষ্ণ ধতামী: ঔর্কন্দ্রদাণ জফত্র  অদযাদয ম্পাজতঢ 
(ও.জ) : দীভত দয়র্দ, লঘভ অর্ে গকাভা অে, আর্মা ফুজজ 
চার্দা দা, লঘভী গফজম, রূধ মাজক আঁজঔ ছুর্ভ, রূর্ধ পভম 
জতজঞ, ওণ্টও কাজি ওফমফ, গফখ বাজফদী অজঢ খদ 
আজেয়াভ, দাকভ র্ে ভর্ে ব, ুর্ঔভ মাজকয়া এখভ  াঁজথদু 
(গকাজন্দতা, জ্ঞাদতা)    

   

UNIT-II ফেমওায 
অন্নতাফেম ওায - জদফের্মনু্দ ফুর্ঔাধাথযায় ম্পাজতঢ (ফটাডে 
ুও এর্চজি ): ―গ্রে ূঘদা‖ গণর্ও ―যার্ভ প্রজঢ ততাডী‖ 74 15 1 
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ধবেন্ত।   

UNIT-III  
যাক্তধতামী 

যাক্তধতামী—ধ্রুওুফাভ ফুর্ঔাধাথযায় (ম্পা.) 
আকফদী-- জকজভ এাভ আফাভ উফা এর্ম (ভাফপ্রাত), আজফ 
জও গলজভমাফ জদজয-স্বধর্দ (ওফমাওান্ত), বা জকজভভ গল 
আদ গবর্য় দজন্দদী (ওফমাওান্ত), গকা ভাজড দকর্ভ গওামালম 
(ভাফপ্রাত),  
জচয়া-- জও লর্মা দফী জদজয তলর্মা অাদ (ওফমাওান্ত),  
র্ল প্রাডদাণ জকজভভ গল (ভাফপ্রাত), চয়া ম গকা 
ধাঞার্দা লর্ দা (ওফমাওান্ত), জনর্ভ ঘা গকা উফা 
(ওফমাওান্ত)  

   

লায়ও গ্রে : 
১. ফথযবুর্কভ ওজ  ওায – যঙ্কভীপ্রাত ু  ৪. পাভর্ঢভ যজক্তাথদা  যাক্তাজলঢয – যজযপূরড তাযগুপ্ত  
২. াাংমা ফেমওার্যভ ইজঢলা – আশুর্ঢার পট্টাঘাবেয  ৫. যাক্তকীজঢ ধতামী – অরুডওুফাভ ু 
৩. ধতামী ধজভঘয় – লর্ভওৃষ্ণ ফুর্ঔাধাথযায়  

PAPER- BEN-HC -2016  

UNIT 
Paper Title/ 

Topic 
SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 

  
াাংমা পারা ধজভঘয়  

 

 
াথাভড পারা জজ্ঞাদ  াাংমা পারা – ভার্ফশ্বভ শ্ব , 

ঢৃঢীয় াংস্কভড, ধুস্তও জধজড  
 

Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I 
াাংমা পারাভ ইজঢলা 

াাংমা  পারাভ উদ্ভ  ক্রফজওায , প্রাঘীদ-ফথয-দয 
াাংমা পারাভ ওাম  তজযষ্টয, াাংমা উধপারা, াথু  
ঘজমঢ পারা। (অথযায় ৪৬ গণর্ও ৫১)  

   

UNIT-II 

ধ্বজদ প্রওভড 

স্বভ  যঞ্জদ ধ্বজদভ গশ্রজডজপাক া কেীওভড (অথযায় 
১১), আজত, ফথয  অন্ত স্বভাকফ,  স্বভ  
যঞ্জদধ্বজদর্মাধ, অজধজদজলজঢ, অজপশ্রুজঢ, স্বভেজঢ, 
ক্ষজঢধূভও তীখেীপদ, ফীপদ,  গখারীপদ, 
অর্খারীপদ, দাজওযীপদ, স্বর্ঢাদাজওযীপদ, 
ফূথেডযীপদ, স্বর্ঢাফূথেডযীপদ,  ফফুঔ  জফুঔ ধ্বজদ 
ধজভঢেদ (অথযায় ৩৩) 

74 15 1 

UNIT-III 
যব্দ প্রওভড 

যব্দাণেঢত্ত্ব  যব্দাণে ধজভঢের্দভ  থাভা(অথযায় ৩৪), 
াাংমা যব্দপাণ্ডাভ, াাংমা যর্ব্দভ উৎ  জঢেদ 
(অথযায় ৫৩-৫৪)  

   

লায়ও গ্রে : 
১. পারাভ ইজঢৃত্ত – ুওুফাভ গদ     ৭. াগাজমভ পারা – ুপার পট্টাঘাবে 
২. াাংমা পারা ধজভক্রফা (১ফ  ২য়)  – ধর্ভয ঘন্দ্র পট্টাঘাবে   ৫. াাংমা যর্ব্দভ উৎ োর্দ – টঃ ইন্দ্রজচৎ ভওাভ 
৩. পারাপ্রওায াোমা যাওভড – ুদীজঢওুফাভ ঘর্ট্টাধাথযায়  ৫. াাংমা যর্ব্দভ উৎ োর্দ – টঃ ইন্দ্রজচৎ ভওাভ 
৪. াাংমা পারাভ যাওভড – গচযাজঢপূরড ঘাওী 
৫. াাংমা যর্ব্দভ উৎ োর্দ – টঃ ইন্দ্রজচৎ ভওাভ 

PAPER- BEN-HC -2026 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 

 
াগাজমভ াফাজচও  
াাংসৃ্কজঢও ধজভঘয় 

 

Unit I & II - াগাজমভ ইজঢলা – দীলাভভঞ্জদ 
ভায়। Unit III - াংসৃ্কজঢভ রূধান্তভ- গকাধাম 
লামতাভ 

Ther. Tutr. I.A 
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UNIT-I াগাজমভ ইজঢলা 
পাভঢীয় চদঢর্ত্ত্ব াগাজমভ িাদ , ঐজঢলাজও ওার্ম 
াগমাভ চদপ্রাল ; চদপ্রাল  ফাদ াংসৃ্কজঢ (২য় 
অথযায়)  

   

UNIT-II াগমাভ চদচীদ 

ঢৃঢীয় অথযায়- গতয ধজভঘয় 
চদধত জপাক, াগমা দার্ফভ উৎধজত্ত ; প্রাঘীদ 
চদধত  াগমা দাফওভড 

এওাতয অথযায়- ততদজন্দদ চীদ 
আলাভ-জলাভ; প্রাওৃঢ াগামীভ ঔাতয ; জাল-গপাচ ; 
জযওাভ  অদযাদয যাভীভক্রীিা, কৃলক্রীিা ; দকভ  
ধল্লীাজদী;  
চীদজঘত্র : াদা  যদ : দকভাতযে 

74 15 1 

UNIT-III াগাজমভ াংসৃ্কজঢ ধজভঘয় 
রষ্ঠ অথযায়- ধজদর্জযও াংসৃ্কজঢভ বুকঃ াাংমাভ 
ওামঘাভ – ধাশ্চাঢয ফাদ-ম্পত 

   

লায়ও গ্রে : 
১. াোমীভ ইজঢলা (আজত ধে)- দীলাভভঞ্জদ ভায়  ৫. াাংমাভ দচাকৃজঢ – জদয় গখার 
২. াাংমা  াগাজমভ জঢেদ – অঢুম ুভ  ৬. ভাফঢদু মাজলজি  ঢৎওামীদ েফাচ – জযদাণ যাস্ত্রী 
৩. াোমীভ াংসৃ্কজঢ – ুদীজঢওুফাভ ঘর্ট্টাধাথযায়  ৭. লাচাভ ঙর্ভভ াগাজম াংসৃ্কজঢ – গকামাফ ফুভজযত 
৪. াাংমাভ াফাজচও ইজঢলার্ভ থাভা – জদয় গখার  ৮. াাংসৃ্কজঢও ইজঢলার্ভ প্রে – তীর্দযঘন্দ্র ভওাভ 
9. াংসৃ্কজঢভ রূধান্তভ – গকাধাম লামতাভ  

PAPER-BEN-HC 3016 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 

 গমাওাংসৃ্কজঢ  গমাওাজলঢয 
গমাওাংসৃ্কজঢ গওার- রুডওুফাভ ঘক্রঢেী   

াাংমাভ ব্রঢ- অদীন্দ্রদাণঞাওুভ 
Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I 
গমাওাজলর্ঢযভ াংজ্ঞা  

স্বরূধ,  প্রাত, ঙিা  থাঁথা, 
গমাওওণা 

াংজ্ঞা  উতালভডল তজযষ্টয,   
ঞাওুভফাভ ছুজম – জওভডফামা, াঢ পাই ঘম্পা  
(গমাওওণা) 

   

UNIT-II 
গমাওকাদ 

 

াউম, পাজঝয়াজম , ছুফুভ, youtube.com (ঔাঁঘাভ 
জপঢভ, হৃতফাছার্ভ, ফদফাজছ গঢাভ , আজফ গব কলীদ 
কার্গভ) 

74 
 

15 1 

UNIT-III ব্রঢওণা ধুজদযধুওুভ, ফাখফণ্ডম, গওাচাকভী    
লায়ও গ্রে : 
১. াাংমাভ গমাওাংসৃ্কজঢ – আশুর্ঢার পট্টাঘাবে    ৭. াাংমা ঙিাভ পূজফওা – জদফের্মনু্দ গপৌজফও 
২. াাংমাভ গমাওাজলঢয – আশুর্ঢার পট্টাঘাবে    ৮. াাংমা গমাওেীর্ঢভ থাভা – য়াজওম আলর্ফত  
৩. গমাওাংসৃ্কজঢভ ঢত্ত্বরূধ  স্বরূধোদ – ঢুরাভ ঘর্ট্টাধাথযায়   ৯. াাংমাভ ঙিা ঙিাভ াাংমা – গৌকঢ ঘর্ট্টাধাথযায় 
৪. গমাওাংসৃ্কজঢ জজ্ঞাদ : ঢত্ত্ব ধদ্ধজঢ  প্রর্য়াক – গযঔ ফওুম ইমাফ  ১০. গমাওাংসৃ্কজঢ ধার্ঞভ পূজফওা – ঢুরাভ ঘর্ট্টাধাথযায় 
৫. াাংমা গমাওাজলঢয ঘঘোভ ইজঢলা – রুডওুফাভ ঘক্রঢেী   ১১. াাংমা প্রাত – ুযীম ওুফাভ গত 
৬. াাংমাভ ব্রঢধােড – যীমা াও     ১২. াাংমা থাঁথাভ পূজফওা – জদফের্মনু্দ গপৌজফও 
 

PAPER-BEN-HC 3026 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 
 ঙন্দ, অমঙ্কাভ  প্রাঘয ওাযঢত্ত্ব  Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I 
 

ঙন্দ 

অফূমযথদ ফুর্ঔাধাথযায় াাংমা ঙর্ন্দভ ফূমূত্র  :  
অক্ষভ, বজঢ, ধে, ফাত্রা, ঘভড, ধত, ঢাদপ্রথাদ-
ধ্বজদপ্রথাদ-শ্বাাখাঢ প্রথাদ ঙর্ন্দভ তজযষ্টয   
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ঙন্দজমজধ প্রস্তুঢওভড 

UNIT-II অমঙ্কাভ 

যযাফাধত ঘক্রঢেী-অমঙ্কাভঘজন্দ্রওা :  অদুপ্রা, 
গের, বফও, উধফা, উৎর্প্রক্ষা, রূধও, অধহু্নজঢ, 
র্ন্দল, জদশ্চয়, অজঢযর্য়াজক্ত, ফার্াজক্ত, 
জর্ভাথাপা, যাচস্তুজঢ  অমঙ্কাভ জদডেয় 

74 15 1 

UNIT-III প্রাঘয-ওাযঢত্ত্ব ওাযজচজ্ঞাা – অঢুম ঘন্দ্র গুপ্ত : ধ্বজদ  ভ    
 
লায়ও গ্রে : 
১. াাংমা ঙন্দজযল্প  ঙন্দজঘন্তাভ অগ্রকজঢ – প্রর্াথঘন্দ্র গদ  ৫. পাভঢীয় ওাযঢত্ত্ব – অন্তীওুফাভ যাদযাম  
২. াাংমা অমঙ্কাভ – চীর্ন্দ্র জাংলভায়    ৬. প্রাঘীদ পাভঢীয় অমাংওাভ যার্স্ত্রভ পুজফওা – জষু্ণধত পট্টাঘাবে  
৩. ওাযার্মাও – ুথীভ ওুফাভ তাযগুপ্ত    ৭. াাংমা ঙন্দ : রূধ  ভীজঢ – জফজলভ গঘৌথুভী ওাজফমযা 
৪. ওাযঢত্ত্ব -  চীর্ন্দ্র জাংলভায় 

PAPER- BEN-HC -3036 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION  CLASS HOURS 
 াাংমা াজলর্ঢযভ ইজঢলা (প্রাঘীদ  ফথযবুক)  Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I 
 

াথাভড ধজভঘয় 

াাংমা াজলর্ঢযভ বুক জপাক,  ঘবোধত, 
শ্রীওৃষ্ণওীঢেদ, (গ্রে ধজভঘয়, আজষ্কাভ, 
দাফওভড, ঘবোধর্তভ ঐজঢলাজও ফূময ),   
গতৌমঢ ওাচী, আমাম, দাণাজলঢয , 
চীদীাজলঢয (ৃন্দাদতা, ওৃষ্ণতা 
ওজভাচ), পাভঢঘন্দ্র, ভাফপ্রাত গদ 

   

UNIT-II 
াাংমা ফেম ওার্যভ থাভা- প্রাও তঘঢদয  

তঘঢর্দযাত্তভ 

ফদাফেম (জচয়গুপ্ত, দাভায়ডর্ত) 
ঘণ্ডীফেম (জিচফাথ, ফুওুন্দভাফ), থফেফেম 
(রূধভাফ, খদভাফ) 

74 15 1 

UNIT-III 
াাংমা অদুাত ওার্যভ থাভা- প্রাও তঘঢদয  

তঘঢর্দযাত্তভ 

ফামাথভ ু, ওৃজত্তা, ঘন্দ্রাঢী, 
ওাযীভাফতা, শ্রীওভ দন্দী, ওীন্দ্র 
ধভর্ফশ্বভ 

   

লায়ও গ্রে : 
১. াোমা াজলর্ঢযভ ইজঢলা (১ফ  ২য়) – ুওুফাভ গদ  ৪. াাংমা াজলর্ঢযভ রূর্ধভঔা (১ফ) – গকাধাম লামতাভ 
২. াাংমা াজলর্ঢযভ মূ্পডে ইজঢৃত্ত – অজঢ ওুফাভ র্্যাধাথযায়  ৫. াাংমা াজলর্ঢযভ ইজঢওণা (১ফ, ২য়) – পূর্ত গঘৌথুভী 
৩. াাংমা াজলর্ঢযভ জওার্যভ থাভা (১ফ) – শ্রীওুফাভ র্ন্দযাধাথযায়  

 

PAPER- BEN-HC -4016 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 
 াাংমা াজলর্ঢযভ ইজঢলা (আথুজদও বুক)   Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I 

াাংমা কর্তযভ জওায  াফজয়ও ধত্র শ্রীভাফধুভ জফযদ, গনাঝে উইজময়াফ ওর্মচ, 
ভাফর্ফালদ, জতযাাকভ, ম্বাত প্রপাওভ   
ঈশ্বভ ঘন্দ্র গুপ্ত, ফাঘাভ ঘজন্দ্রওা, ঢত্ত্বর্াজথদী  
 গতর্ন্দ্রদাণ ঞাওুভ , েতযেদ , আমার্মভ 
খর্ভভ তুমাম 

   

UNIT-II 
াাংমা ওজঢা  দাঝর্ওভ থাভা  ফথুূতদ, ওাজফদী ভায়, জলাভীমাম, ভীন্দ্রদাণ , 

তীদেু, জকজভযঘন্দ্র, জির্চন্দ্রমাম 
74 15 1 

UNIT-III 
াাংমা উধদযা  গঙাঝকর্ল্পভ থাভা  জঙ্কফঘন্দ্র, ভীন্দ্রদাণ, যভৎঘন্দ্র,  স্বডেওুফাভী 

গতী, ঢাভাযঙ্কভ, ফাজদও, জপূজঢপূরড 
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ফুর্ঔাধাথযায়, মাইঘাঁত ফুর্ঔাধাথযায় 
লায়ও গ্রে : 
১. াোমা াজলর্ঢযভ ইজঢলা (৩য়, ৪ণে, ৫ফ)  – ুওুফাভ গদ    ৪. াাংমা াজলর্ঢযভ রূর্ধভঔা (২য়) – গকাধাম লামতাভ 
২. াাংমা াজলর্ঢযভ মূ্পডে ইজঢৃত্ত – অজঢ ওুফাভ র্্যাধাথযায়   ৫. াাংমা াজলর্ঢযভ ইজঢওণা (৩য়, ৪ণে) – পূর্ত গঘৌথুভী 
৩. াাংমা াজলর্ঢযভ জওার্যভ থাভা (২য়) – শ্রীওুফাভ র্ন্দযাধাথযায়  
 

 

PAPER- BEN-HC -4026 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 
 আথুজদও াাংমা াজলঢয : ূঘদা ধে  Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I ফলাওায গফখদাতথওায-- ঘঢুণে কে    

UNIT-II ভ-ভঘদা 
ওফমাওার্ন্তভ তপ্তভ-- জিাম, ফদুরযনম 
হুর্ঢাফ ধযাঁঘাভ দক্সা-- ঘিও, তুর্কোৎ  

74 15 1 

UNIT-III কীজঢওজঢা 

ঊদজাংয যঢর্ওভ কীজঢওজঢা ঙ্কমদ—
শ্রীওুফাভ গন্দযাধাথযায়  অরুডওুফাভ 

ফুর্ঔাধাথযায় াংওজমঢ 
জলাভীমাম ঘক্রঢেী—  ুভামা, 
ফাদওুফাভী ু—ফৃঢুয-ুহৃৎ, অক্ষয় ওুফাভ 
িাম— শ্রার্ড, গলফঘন্দ্র র্ন্দযাধাথযায়—
চীদ-াংকীঢ,ভেমাম র্ন্দযাধাথযায়—
স্বাথীদঢা াংকীঢ, জচয়ঘন্দ্র ফচুফতাভ-- 
ফথযার্হ্ন 

   

লায়ও গ্রে : 
১. ফাইর্ওম ফথুূতদ তত্ত – ুর্ভযঘন্দ্র তফত্র   ৫. লাচাভ ঙর্ভভ াাংমা ওজঢা – অশ্রুওুফাভ জওতাভ 
২. ফাইর্ওম ফথুূতদ তর্ত্তভ ওজ-আত্মা  ওাযজযল্প – গক্ষত্র গুপ্ত ৬. জলাভীমাম ঘক্রঢেী:াভতাফেম  ার্থভ আদ–অর্মাও ভায়   
৩. োজলর্ঢয লাযভর্ভ থাভা – অজচঢওুফাভ গখার   ৭. উজদয জয – অর্মাও ভায় (ম্পা.) 
৪. াগামী ওজভ ওাযজঘন্তা : উজদয যঢও – অর্মাও ভায়  ৮. াাংমা ওজঢাভ দচন্ম – ুর্ভয ঘন্দ্র তফত্র 
 

PAPER-BEN-HC -4036   

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 

 ভীন্দ্রাজলঢয 
 

 
Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I ওজঢা 
ঞ্চজয়ঢা- থূ  (ফাদী ওাযগ্রে) , ধভযধাণভ, তুই 
জখা চজফ, গতঢাভ গ্রা, গওাম 

   

UNIT-II উধদযা গবাকার্বাক 74 15 1 
UNIT-III গঙার্ঝাকল্প গধাস্টফাস্টাভ, অজঢজণ, আধত,  ওাুজময়ামা    

লায়ও গ্রে : 
১. ভীন্দ্র-াজলর্ঢযভ পূজফওা – দীলাভভঞ্জদ ভায়   ৬. ভীন্দ্র-উধদযা : ইজঢলার্ভ গপ্রজক্ষর্ঢ – পূর্ত গঘৌথুভী 
২. ভজভজি ১ফ  ২য় – ঘারুঘন্দ্র র্ন্দযাধাথযায়   ৭. ওণার্ওাজত ভীন্দ্রদাণ – দাভায়ড কর্োধাথযায় 
৩. ভীন্দ্রদার্ণভ গঙাঝকল্প – প্রফণদাণ জযী   ৮. ভীন্দ্রদাণ : গঙাঝকর্ল্পভ ফাচঢত্ত্ব – গক্ষত্র গুপ্ত 
৪. ভীন্দ্র প্রজঢপাভ ধজভঘয় – কু্ষজতভাফ তা   ৯. ভীন্দ্র ওায ধজভক্রফা – উর্ধন্দ্রদাণ পট্টাঘাবে 
৫. ভীন্দ্র-উধদযার্ভ জদফোডজযল্প – গকাজধওাদাণ ভায়র্ঘৌথুভী 
 

PAPER-BEN-HC -5016 
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UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 

 
আথুজদও াাংমা াজলঢয : 
প্রাক  স্বাথীদঢা ধে 

ও) ফথুূতদ ভঘদাজম 
ঔ) ক্ষজডওা- ভীন্দ্রদাণ ঞাওুভ, 
ক) াাংমা আথুজদও ওজঢা- ুদ্ধর্ত ু 

Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I 
 

ওজঢা 

 ও) জদোজঘঢ ওজঢা --ভীন্দ্রদাণ ঞাওুভ- এওজঝ 
ফাত্র (ক্ষজডওা), ঔ)আত্মজমাধ-ফথুূতদ তত্ত,  ক) 
তুঃঔাতী- বঢীন্দ্রদাণ গদগুপ্ত, ভাঔামী- 
চজফুজেদ, লায় জঘম - চীদাদন্দ তায,  ঘম্পা- 
র্ঢযন্দ্রদাণ তত্ত , ওার্স্ত- তীর্দয তা, এওজঝ 
গফাভর্কভ ওাজলদী – ুওান্ত পট্টাঘাবে)। 

   

UNIT-II 
 

ওণাাজলঢয 
 

 
ভচদী- জঙ্কফঘন্দ্র ঘর্ট্টাধাথযায় 

 
74 15 1 

UNIT-III 
 

প্রে 

তুর্যা ঙর্ভভ প্রে াজলঢয  - অর্মাও ভায়   
অদযাদয (ম্পাজতঢ) - প্রাঘীদ ে াজলর্ঢযভ 
জর্যর মক্ষড, অধজজ্ঞাদ, আফার্তভ পারা ফযা, 
স্ত্রী-চাজঢভ অদজঢ    

   

লায়ও গ্রে :  
১. আথুজদও াাংমা ওায ধজভঘয় – তীজপ্ত জত্রধাঞী   ৭. ধদ্মাদতীভ ফাজছ : ধজভডজঢ  গৌরফয – ফর্ভয ফচুফতাভ 
২. আথুজদও াাংমা ওজঢা : জঘাভ  জর্েরড–চীর্ন্দ্র জাংল ভায়  ৮. আথুজদও াাংমা প্রে াজলর্ঢযভ থাভা ১ফ  ২য়–অথীভ ওুফাভ গত 
৩. আথুজদও াাংমা ওজঢা – ান্তীওুফাভ ফুর্ঔাধাথযায়  ৯. াাংমা প্রে াজলঢয – লীর্ভন্দ্রদাণ তত্ত 
৪. োজলর্ঢযা উধদযার্ভ থাভা – শ্রীওুফাভ র্ন্দযাধাথযায়    ১০. াাংমা াজলর্ঢযভ দবুক – যজযপূরড তাযগুপ্ত 
৫. াাংমা উধদযার্ভ ওামান্তভ – র্ভাচ ওুফাভ র্ন্দযাধাথযায়   ১১. ফথুূতদ ভঘদাজম 
৬. ওার্মভ প্রজঢফা – অরুডওুফাভ ফুর্ঔাধাথযায় 

PAPER-BEN-HC -5026 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 

 
আথুজদও াাংমা াজলঢয : 
স্বাথীর্দাত্তভ ধে 

 Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I ওজঢা 

াাংমা আথুজদও ওজঢা- ুদ্ধর্ত ু  : বঢ তূর্ভই 
বাই- ুপার ফুর্ঔাধাথযায়, অদী াজি আর্ঙা- যজক্ত 
ঘর্ট্টাধাথযায়, দীভাভ চদয ওজঢাভ পূজফওা- ুদীম 
কর্োধাথযায়।  

   

UNIT-II গঙার্ঝাকল্প 

এওয ঙর্ভভ গভা কল্প – ফর্ভয ফচুফতাভ 
(ম্পা.) : ফর্লয – যভৎঘন্দ্র ঘর্ট্টাধাথযায়, ধুঁইফাঘা 
– জপূজঢপূরড র্ন্দযাধাথযায়, ঢাজভডী ফাজছ – 
ঢাভাযঙ্কভ র্ন্দযাধাথযায়, লাভার্ডভ দাঢচাফাই – 
ফাজদও র্ন্দাধাথযায়, নজম – ুর্াথ গখাব, 
গদাদাচম – তয়ত ফুচঢা আমী  

74 15 1 

UNIT-III দাঝও ফর্দাচ জফত্র – াচার্দা াকাদ    
লায়ও গ্রে : 
১. আথুজদও াাংমা ওায ধজভঘয় – তীজপ্ত জত্রধাঞী    ৬. দনুর্মভ ওণাাজলঢয – থীফাদ তাযগুপ্ত 
২. আথুজদও াাংমা ওজঢা : জঘাভ  জর্েরড – চীর্ন্দ্র জাংল ভায়  ৭. াাংমা দাঝর্ওভ ইজঢলা – অজচঢ ওুফাভ গখার 
৩. আথুজদও াাংমা ওজঢা – ান্তীওুফাভ ফুর্ঔাধাথযায়   ৮. ফর্দাচ জফর্ত্রভ দাঝও ফগ্র ১/২  
৪. াজলর্ঢয গঙাঝকল্প – দাভায়ড কর্োধাথযায়      
৫. াাংমা াজলর্ঢযভ গঙাঝকল্প  কল্পওাভ – পূর্ত ফুর্ঔাধাথযায়  
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PAPER-BEN-HC -6016 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 
 াজলর্ঢযভ াংজ্ঞা  াংরূধ ফার্মাঘদাভ ওণা --অজঢওুফাভ র্ন্দযাধাথযায় Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I ফলাওায  াংজ্ঞা, তজযষ্টয  গশ্রজড জপাক    
UNIT-II কীজঢওায  যামাট াংজ্ঞা, তজযষ্টয  গশ্রজড জপাক 74 15 1 
UNIT-III উধদযা, গঙার্ঝাকল্প, দাঝও াংজ্ঞা, তজযষ্টয  গশ্রজড জপাক    

লায়ও গ্রে : 
১. াজলঢয ন্দযেদ – শ্রীযঘন্দ্র ফচুফতাভ   ৪. াজলঢযীক্ষড – লীর্ভড ঘর্ট্টাধাথযায়  
২. াাংমা ওার্যভ রূধ  ভীজঢ – কু্ষজতভাফ তা  ৫. দাঝযঢত্ত্ব জঘাভ – তুকোযঙ্কভ ফুর্ঔাধাথযায়  
৩. াজলর্ঢযভ রূধভীজঢ  অদযাদয প্রে – ওুন্তম ঘর্ট্টাধাথযায় 
 

PAPER-BEN-HC -6026 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 

 
ধাশ্চাঢয াজলঢযজঘাভ  

ফার্মাঘদা 

Unit I & II – াজলর্ঢযভ রূধভীজঢ  অদযাদয 
প্রে –ওুন্তম ঘর্ট্টাধাথযায় 
Unit III – ফার্মাঘদাভ ওণা –  
                     অজঢওুফাভ র্ন্দযাধাথযায়  

Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I ধাশ্চাঢয াজলঢযজঘাভ-১ ক্লাজজচম্ , গভাফাজন্টজচম্ ,    
UNIT-II ধাশ্চাঢয াজলঢযজঘাভ-২ জভর্য়জমচম্ , ু ভজভর্য়জমচফ 74 15 1 

UNIT-III ফার্মাঘও  ফার্মাঘদা ধদ্ধজঢ 
গের্ঝা, মঞ্জাইদা, তার্ন্ত, ড্রাইর্টদ, গক্রার্ঘ, 
ঢুমদাফূমও ফার্মাঘদা ধদ্ধজঢ, ঐজঢলাজও 
ফার্মাঘদা ধদ্ধজঢ 

   

লায়ও গ্রে :    

১. াজলঢয  ফার্মাঘদাভ রূধভীজঢ – উজ্জ্বমওুফাভ ফচুফতাভ   ৮.A Glossary of Literary Terms (7th Ed.) – M.H. Abrams      
২.াজলঢযজঘাভ : ঢত্ত্ব  প্রর্য়াক – জফমওুফাভ ফুর্ঔাধাথযায় ৯. Surrealist and Surrealism – Gaeton Picon, Macmilan 
৩.উধদযার্ভ ওণা – গতীধত পট্টাঘাবে 
৪. াাংমা াজলর্ঢয গভাফাজন্টজচম্ – গকৌভর্ফালদ ফুর্ঔাধাথযায় 
৫. আথুজদওঢা, চীদাদন্দ  ধভাাস্ত – ঢর্ধাথীভ  স্বপ্না পট্টাঘাবে 
৫. াাংমা ওার্য তুরূলঢা  ুভজভয়াজমচফ – শুদ্ধত্ত্ব ু 
৭. Key Concepts in Modernist Literature – Julian Hanna, Palgrave Macmillan  
 

PAPER-BEN- AE1014 

UNIT 
Paper Title/ 

Topic 
SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 

 যলাজভও াাংমা  Ther. I.A  

UNIT-I প্রর্য়ার্ক াাংমা াদাদ  
ও.জ াদাদ ভীজঢ, জে প্রওভড (াংসৃ্কঢ  াাংমা 
স্বভ, যঞ্জদ), াদাদ অশুজদ্ধ াংর্যাথদ।    

 

UNIT-II প্রর্য়াকফূমও যওভড 
ডত্ব-রত্ব জজথ, াগ্  থাভা, জপন্নাণেও র্ফািাজভঢ যব্দ, 
ফাণেও যব্দ, জধভীঢাণেও যব্দ, জর্যরয  
জক্রয়াধর্তভ জজযষ্ট প্রর্য়াক, ওাভও-জপজক্ত জদডেয়। 

 
59 1 

 

UNIT- III জজথ ভঘদা 
াজডজচযও জজ্ঞাধদ  জজপন্ন থাভা, জজপন্ন াজডজচযও 
ধত্র, াংাতধত্র  ততুযজঢদ ফাথযর্ফভ প্রজঢর্তদ 
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ভঘদা, াজডজচযও ধজভপারা , প্রে ভঘদা (াম্প্রজঢও 
খঝদাজম, অফ জরয়ও, াজলঢয জরয়ও)। 

লায়ও গ্রে :  
১. আওার্তজফ াদাদ অজপথাদ – ধজশ্চফে াাংমা আওার্তজফ  ৬. জজ্ঞাধদজতযা – অদীযওুফাভ ভায়র্ঘৌথুভী 
২. আওার্তজফ জতযাণেী াাংমা অজপথাদ- ঐ    ৭. কডজ্ঞাধদ – ধাণে ঘর্ট্টাধাথযায় 
৩. াাংমা াদাদ াংস্কাভ : ফযা  ম্ভাদা – ধজত্র ভওাভ  ৮. াাংমা ধত্রজমঔদ – banglapath.wordpress.com 
৪. আথুজদও াাংমা যাওভড – চকতীয ঘন্দ্র গখার   ৫. আথুজদও াাংমা প্রর্য়াক অজপথাদ – ুপার পট্টাঘাবে  

PAPER- BEN-HE 5016/ BEN-RG 5016 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 

 জযশু  জওর্যাভ াজলঢয 
 

 
Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I ঙিা 
জযশু-জওর্যাভ াজলর্ঢযভ তজযষ্টয,  
আর্াম-ঢার্াম – ুওুফাভ ভায় : জঔঘুজি, 
গকাঁনঘুজভ, ৎধাত্র, ঔুর্িাভ ওম,  াুভাফ াধুর্ি 

74 15 1 

UNIT-II কতয ওাজলজদ দামও- অদীন্দ্রদাণঞাওুভ    
UNIT-III উধদযা ধজতজধজভ ফেীাক্স – মীমা ফচুফতাভ    

লায়ও গ্রে : 

১. াাংমা জযশুাজলঢয : ঢণয ঢত্ত্ব রূধ  জর্েরড – দর্নু্দ গদ   ৪. াজলঢযঘঘো – ুদ্ধর্ত ু  
২. াাংমা জযশু  জওর্যাভ াজলঢয : আথুজদও জঘাভ – প্রীভ প্রাফাজডও (ম্পা.)  ৫. অদীন্দ্রদাণ – অজদোড ভায়  
৩. গকাধাম ভাঔাম িন্দ্বফা : উধজদর্যাত  াাংমা জযশুাজলঢয – জযাচী র্্যাধাথযায় ৬. অদীন্দ্রদাণ – মীমা ফচুফতাভ  
৭. অদ াজলর্ঢযভ উৎথাভায় – ঋজর তাযগুপ্ত 
 

PAPER- BEN-HE-5026 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 
 চীদী াজলঢয  সৃ্মজঢওণা  Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I চীদী 
অর্ঘদা অচাদা জর্ওাদন্দ  -যঙ্কভ   (াজলঢযফ 
প্রওাযদ)  

   

UNIT-II আত্মচীদী গঙর্মর্মা - ভীন্দ্রদাণ ঞাওুভ 74 15 1 
UNIT-III সৃ্মজঢওণা উর্ধন্দ্রদাণ পট্টাঘাবে – জদোজর্ঢভ আত্মওণা    
লায়ও গ্রে : 
১. আত্মচীদী : চীদী  ভীন্দ্রদাণ – জযজযভওুফাভ তা  ৬. জদোজর্ঢভ আত্মওণা : জদজি ধাঞ – যান্তদু ভায়র্ঘৌথুভী 
২. চীদীাজলঢয – যান্তদু কর্োধাথযায়   ৭. জদোজর্ঢভ আত্মওণা (ম্পাতদা  আর্মাঘদা) – যান্তদু ভায়র্ঘৌথুভী  
৩. াাংমা াজলর্ঢয আত্মচীদী – গার্ফন্দ্রদাণ ু  ৮. াাংমা ঘজভঢ াজলঢয – গতীধত পট্টাঘাবে 
৪. াাংমা প্রে াজলর্ঢযভ থাভা – অথীভ ওুফাভ গত   ৯. জর্ওাদন্দ  ফওামীদ পাভঢরে (১-৭)- যঙ্কভীপ্রাত ু  
৫. স্বাফী জর্ওাদন্দ – পূর্ধন্দ্রদাণ তত্ত   ১০. জর্ওাদন্দ:  অডু গণর্ও অদন্ত – যযাফাপ্রাত ু 
 

PAPER- BEN-HE 6016/ BEN-RG-6016 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 
 
 

উত্তভধূর্েভ াাংমা 
াজলঢয  

 Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I দাঝও গুডথর্ভভ অুঔ- প্রর্তযাঢ ঘক্রঢেী    

UNIT-II গঙার্ঝাকল্প 
অশ্রুদতী - অজঔম তত্ত, াাতম – গতীপ্রাত 
জাংল, ওাও - গতব্রঢ গঘৌথুভী, আভান আজমভ 

74 15 1 
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স্বর্তয – ফময়ওাজন্ত গত, দাং-গণর্মদ - ফাদর্ন্দ্র 
পট্টাঘাবে, পকীভর্ণভ ঢামা – জফম গঘৌথুভী 

UNIT-III উধদযা জর্মাজভ – অঞ্জজম মাজলিী    
লায়ও গ্রে : 
১. গুডথর্ভভ অুঔ : অদাত্মীয় ভক্তের্দভ গওামাচ – যান্তদু ভায়র্ঘৌথুভী ৭. উত্তভধূর্েভ াাংমা গঙাঝকল্প ীক্ষড ১/২/৩ ঔণ্ড – জদফেম তায 
২. উত্তভধূে পাভর্ঢ াাংমা াজলঢয – জজচৎওুফাভ পট্টাঘাবে   ৮. জত্রধুভাভ াাংমা গঙাঝকল্প  কল্পওাভ – ভাচী গখার 
৩. আব্বাচার্দভ লাি – গতব্রঢ গঘৌথুভী (কল্প াংওমদ)   ৯. স্মজভ জস্মর্য় – উরাভঞ্জদ পট্টাঘাবে  
৪. কল্প াংওমদ – ফাদর্ন্দ্র পট্টাঘাবে    ১০। অজঔম তর্ত্তভ এওগুচ্ছ কল্প  অদযাদয – ভাথা তত্ত 
৫. ভাও উধঢযওাভ জদোজঘঢ কল্প – ওজধযওাজন্ত গত (ম্পা.) 
৬. অর্ফভ াাংমা জমঝম ফযাকাজচদ : গঙাঝকল্প ঘঘোভ গপ্রক্ষাধঝ  ক্রফজওায – গচযাজঢফেয় গদগুপ্ত 

 
PAPER- BEN-HE 6026 

 

UNIT 
Paper Title/ 

Topic 
SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 

প্রজঢর্যী াজলঢয  Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I অজফয়া  
মক্ষ্মীদাণ গচরুয়াভ জদোজঘঢ ভঘদা (াজলঢয 
অওার্তজফ) : পতভী, ভঢদফুণ্ডা, গপার্ওন্দ্র রুয়া, 
ধাঢফুজক, ওদযা 

   

UNIT-II জিয়া ঙ ফড আঞ গুণ্ঠ– নজওভ গফালদ গদাধজঢ  74 15 1 

UNIT-III জলজন্দ 
গপ্রফঘর্ন্দভ কল্পগুচ্ছ – ওজনদ, তুর্থভ তাফ, জিঢীয়  
তযয, গযর জওজস্ত  

   

লায়ও গ্রে –  
১. মক্ষ্মীদাণ গচরুয়াভ জদোজঘঢ ভঘদা (াজলঢয অওার্তজফ) – অদুাত ম্পাতদা উরাভঞ্জদ পট্টাঘাবে  
২. উজদয জখা তুই ওাঞা (এদ.জ.জঝ) – অদুাত – তফত্রী শুক্ল  
৩. গপ্রফঘর্ন্দভ কল্পগুচ্ছ (এদ.জ.জঝ) -- অদুাত- প্রূদ জফত্র 
৪. জিয়া াজলঢয – জপ্রয়ভঞ্জদ গদ (জশ্বজতযা াংগ্রল) 
৫. জলজন্দ াজলর্ঢযভ ইজঢলা – ভাফলাম গঢয়াজভ 
৬. আথুজদও জলজন্দ াজলঢযঃ কজঢ  প্রওৃজঢ – জে ঘক্রঢেী 

PAPER- BEN-HE 6036/ BEN-RE-6026 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 

 
কর্রডাফূমও ন্দপে 

জমঔদ 
 Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I গব গওার্দা ১জঝ ইউজদঝ 
গণর্ও ১জঝ প্রওল্প তঢজভ 

ওভর্ঢ লর্ 

উজদয  ওুজি যঢর্ওভ াাংমা াফজয়ও ধত্র    
UNIT-II ওুজি যঢর্ওভ াজলঢয যজক্তত্ব: ওজঢা, দাঝও 75 15 -- 
UNIT-III ওুজি যঢর্ওভ াজলঢয যজক্তত্ব : কল্প, উধদযা    

লায়ও গ্রে : 
১. কর্রডাধত্র অদুোদ  ভঘদা – চকর্ফালদ ফুর্ঔাধাথযায়  ৩. াাংমা াফজয়ওধর্ত্রভ ইজঢৃত্ত ১ফ  ২য় – ন্দীধ তত্ত 
২. কর্রডা : প্রওভড  ধদ্ধজঢ – ুভজপ র্ন্দযাধাথযায় 
৪. A Manual for Writers of Research Papers, Thesis and Dissertations – K.L Turabian 
৫. Assignment and Thesis writing – J. Anderson & Millicent Poole  
 

BEN-RE-5016 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 
 প্রাী াাংমা  প্রজঢর্যী াজলঢয ধাঞ  Ther. Tutr. I.A 
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UNIT-I াাংমা ওজঢা 
যজক্তধত ব্রহ্মঘাভী – তুঃঔী স্ত্রীর্মার্ওভ ওার্ঙ, 
এওজঝ গ্রাফীড ধতয, ফদাফেম, ওজর্ম্মমদ, 
ধুর্চাভ ধতয।  

   

UNIT-II অজফয়া দাঝও ওার্ভগভ জমজকজভ – গচযাজঢপ্রাত আকভয়ামা 75 15 -- 

UNIT-III 
জলজন্দ কল্প ওৃষ্ণ ঘন্দর্ভভ জদোজঘঢ কল্প (অদুাত – দদী 

ুভ, া.আ) – তু নাভমাং মম্বা িও, অজজভ 
গচযজঞফা, গধর্যায়াভ এক্সর্প্র, গঘৌভাস্তাভ ওুর্য়া  

   

লায়ও গ্রে : 
১. গচযাজঢফডীরা – টঃ প্রহ্লাত ওুফাভ রুয়া।    ৩. যজক্তধত ব্রহ্মঘাভী ওজঢা াংগ্রল – যজক্তধত ব্রহ্মঘাভী 
২. গচযাজঢপ্রাতভ ওায-দাঝভ ফীক্ষা – টঃ স্বাথীদঢা ফলন্ত।  ৪. ওৃষ্ণ ঘন্দর্ভভ জদোজঘঢ কল্প (অদুাত – দদী ুভ, া.আ) 
 

BEN-RE-6016 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 

 
জযশুাজলঢয : ওল্পজজ্ঞাদ 

 নযান্টাজ 
 Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I ওল্পজজ্ঞাদ ফূমও কল্প গপ্রার্নভ যঙু্ক  গভাু – ঢযজচঢ ভায়    
UNIT-II দাঝও  ছামাধামা – ুওুফাভ ভায় 75 15 -- 
UNIT-III কতয ওাজলজদ জলর্ভভ আাংজঝ – যীর্রেনু্দ ফুর্ঔাধাথযায়    

লায়ও গ্রে : 
১. গপ্রার্নভ যঙু্ক- লাি-ভু – ঢযজচঢ ভায়, আদন্দ ধাজমযাে    
২. ঢযজচর্ঢভ াজলঢযঃ প্রে গনমুতা, যঙু্ক  অদযাদয- গক্ষত্র গুপ্ত    
৩. াাংমা জযশুাজলঢয : ঢণয ঢত্ত্ব রূধ  জর্েরড – দর্নু্দ গদ 
৪. গকাধাম ভাঔাম িন্দ্বফা : উধজদর্যাত  াাংমা জযশুাজলঢয – জযাচী র্্যাধাথযায়   

BEN-HG-1016/ BEN-RC 1016 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 
 ফথযবুর্কভ াজলঢয ধাঞ  Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I 
তষ্ণ ধতামী  

 

তষ্ণ ধতামী, ঔর্কন্দ্রদাণ জফত্র  অদযাদয 
ম্পাজতঢ (ও.জ) : এ ঔী লাফাজভ তুর্ঔভ দাজল 
ভ, অঙু্কভ ঢধদ ঢার্ধ,ই গওা শুদাইম যযাফ 
দাফ, খর্ভভ াজলর্ভ তর্ণ্ড যঢাভ,দীভত দয়র্দ, 
রূধ মাজক আঁজঔ ছুর্ভ, ওণ্টও কাজি ওফমফ,  

ুর্ঔভ মাজকয়া এখভ াঁজথদু। 

   

UNIT-II ফেমওায 
অন্নতাফেম ওায - জদফের্মনু্দ ফুর্ঔাধাথযায় 
ম্পাজতঢ(ফটাডে ুও এর্চজি ): ―গ্রে ূঘদা‖ গণর্ও 
―যার্ভ প্রজঢ ততাডী‖ ধবেন্ত।   

75 15 -- 

UNIT-III 
 

যাক্তধতামী 

যাক্তধতামী—ধ্রুওুফাভ ফুর্ঔাধাথযায় (ম্পা.) 
আকফদী-- জকজভ এাভ আফাভ উফা এর্ম 
(ভাফপ্রাত), আজফ জও গলজভমাফ জদজয-স্বধর্দ 
(ওফমাওান্ত), বা জকজভভ গল আদ গবর্য় দজন্দদী 
(ওফমাওান্ত), জচয়া-- জও লর্মা দফী জদজয তলর্মা 
অাদ (ওফমাওান্ত),  র্ল প্রাডদাণ জকজভভ গল 
(ভাফপ্রাত), চয়া ম গকা ধাঞার্দা লর্ দা 
(ওফমাওান্ত)।   

   

লায়ও গ্রে : 
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১. ফথযবুর্কভ ওজ  ওায – যঙ্কভীপ্রাত ু   ২. জতযাধজঢ  ঘণ্ডীতা – যঙ্কভীপ্রাত ু  
৩. াাংমা ফেমওার্যভ ইজঢলা – আশুর্ঢার পট্টাঘাবেয  ৪. পাভর্ঢভ যজক্তাথদা  যাক্তাজলঢয – যজযপূরড তাযগুপ্ত 
৫. যাক্তকীজঢ ধতামী – অরুডওুফাভ ু 
 
 
 
 

BEN-HG-2016/ BEN-RC 2016 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 
 গমাওাজলঢয ধাঞ   Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I প্রে  গঙর্মপুমার্দা ঙিা ১ - ভীন্দ্রদাণঞাওুভ    
UNIT-II গমাওওণা ঞাওুভফাভ ছুজম – জওভডফামা, াঢ পাই ঘম্পা  75 15 -- 

UNIT-III গমাওকাদ 
াউম, পাজঝয়াজম(ঔাঁঘাভ জপঢভ, হৃতফাছার্ভ, ফদফাজছ 
গঢাভ, আজফ গব কলীদ কার্গভ) 

   

লায়ও গ্রে : 
১. গমাওাজলঢয – ভীন্দ্রদাণ ঞাওুভ (জশ্বপাভঢী)   ৪ . াাংমা ঙিাভ পূজফওা – জদফের্মনু্দ গপৌজফও 
২. াাংমাভ গমাওাংসৃ্কজঢ – আশুর্ঢার পট্টাঘাবে   ৫ . াাংমা গমাওেীর্ঢভ থাভা – য়াজওম আলর্ফত   
৩. াাংমাভ গমাওাজলঢয – আশুর্ঢার পট্টাঘাবে   ৬ . াাংমাভ ঙিা ঙিাভ াাংমা – গৌকঢ ঘর্ট্টাধাথযায়  
    

BEN-HG-3016/ BEN-RC 3016 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 
 উজদয যঢর্ওভ াজলঢয ধাঞ  Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I ফলাওায গফখদাতথওায—প্রণফ কে –ফথুূতদ তত্ত    

UNIT-II কীজঢওজঢা 

ঊদজাংয যঢর্ওভ কীজঢওজঢা ঙ্কমদ—শ্রীওুফাভ 
গন্দযাধাথযায়  অরুডওুফাভ ফুর্ঔাধাথযায় 
াংওজমঢ 
জলাভীমাম ঘক্রঢেী— ুভামা, ফাদওুফাভী ু—
ফৃঢুয-ুহৃৎ, অক্ষয় ওুফাভ িাম— শ্রার্ড, 
ভেমাম র্ন্দযাধাথযায়—স্বাথীদঢা াংকীঢ। 

 
 

75 

 
 

15 

 
 
-- 

UNIT-III উধদযা ভচদী – জঙ্কফঘন্দ্র ঘর্ট্টাধাথযায়    
লায়ও গ্রে : 
১. ফাইর্ওম ফথুূতদ তত্ত – ুর্ভযঘন্দ্র তফত্র   ৪. লাচাভ ঙর্ভভ াাংমা ওজঢা – অশ্রুওুফাভ জওতাভ 
২. ফাইর্ওম ফথুূতদ তর্ত্তভ ওজ-আত্মা  ওাযজযল্প – গক্ষত্র গুপ্ত ৫ . াাংমা ওজঢাভ দচন্ম – ুর্ভয ঘন্দ্র তফত্র 
৩. াগামী ওজভ ওাযজঘন্তা : উজদয যঢও – অর্মাও ভায়  ৬. োজলর্ঢয উধদযার্ভ থাভা – শ্রীওুফাভ র্ন্দযাধাথযায়  
                                    

BEN-HG-4016/ BEN-RC 4016 
UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 

 ওুজি যঢর্ওভ াজলঢয ধাঞ  Ther. Tutr. I.A 
UNIT-I সৃ্মজঢওণা গঙর্মর্মা – ভীন্দ্রদাণ ঞাওুভ    

UNIT-II গঙার্ঝাকল্প 

এওর্যা ঙর্ভভ গভা কল্প –ফর্ভয ফচুফতাভ 
(ম্পা.) -ফর্লয – যভৎঘন্দ্র ঘর্ট্টাধাথযায়, 
তুর্থভ তাফ- দনুম, অজপর্দত্রী- আযাধূডো 
গতী, নজম – ুর্াথ গখাব, আতা- ফর্ভয 
ু।   

 
75 

 
15 

 
-- 

UNIT-III দাঝও  াচার্দা াকাদ – ফর্দাচ জফত্র    
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লায়ও গ্রে : 
১. আত্মচীদী, চীদী  ভীন্দ্রদাণ – জযজযভ ওুফাভ তা   ৪ . ভজচীদী ১/২ – প্রযান্তওুফাভ ধাম  
২. াজলর্ঢয গঙাঝকল্প – দাভায়ড কর্োধাথযায়    ৫ . াাংমা দাঝর্ওভ ইজঢলা – অজচঢ ওুফাভ গখার 
৩. াাংমা াজলর্ঢযভ গঙাঝকল্প  কল্পওাভ – পূর্ত ফুর্ঔাধাথযায়    ৬. ফর্দাচ জফর্ত্রভ দাঝও ফগ্র ১/২  
      

 

PAPER-BEN-CC-3016 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 
 উজদয  ওুজি যঢর্ওভ াাংমা াজলঢয-১  Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I ফাথুওভী-১ 

অপাজকদীভ আর্ক্ষধ-জ্ঞাদতা, গকৌর্িশ্বর্ভভ 
পায় ওৃজত্তা- ওৃজত্তা ছা, ঘণ্ডীভ ঘভর্ড 
ফদা- জচয় গুপ্ত, দিীধ- ৃন্দাদ তা, 
ঔুল্লদাভ াভফাী- জিচ ফাথাঘাবে, 
গলাজির্লার্িভ ৃত্তান্ত- পাভঢঘন্দ্র ভায়  

   

UNIT-II ফাথুওভী-২ 

গফখদাত  জপীরড- ফথুূতদ তত্ত, নাঁজও- 
ভীন্দ্রদাণঞাওুভ, থভায় গতঢা ঘাজল- ওাজফদী 
ভায়, গমালাভ যণা- বঢীন্দ্রদাণ গদগুপ্ত, 
রুধাই- চজফউেীদ, ধুভর্দা ওাকর্চভ 
জনজভমা- গপ্রর্ফন্দ্র জফত্র 

74 15 1 

UNIT-III রূধী াাংমা 
াাংমাভ ফুঔ, আওার্য াঢজঝ ঢাভা, আাভ 
আজ জনর্ভ, এঔার্দ আওায দীম, তূভ 
ধৃজণীভ কর্ে, ধৃজণীভ ধর্ণ আজফ 

   

লায়ও গ্রে : 
১. ঊদজাংয যঢাব্দীভ াাংমা কীজঢওায – অরুডওুফাভ ফুর্ঔাধাথযায়   ৪. ফাদথফে  াাংমা ওার্য ফথযবুক – অভজন্দ গধাোভ  
২. আথুজদও াাংমা কীজঢওজঢা –চীর্ন্দ্র জাংলভায়     ৫. এওজঝ দক্ষত্র আর্ – অমু্বচ ু 
৩. চীদাদর্ন্দভ গঘঢদাচকৎ - প্রতুযম্ন জফত্র     ৬. চীদাদন্দ জচজ্ঞাা – ঢরুড ফুর্ঔাধাথযায় 

PAPER-BEN-CC-4016 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 
 উজদয  ওুজি যঢর্ওভ াাংমা াজলঢয-২  Ther. Tutr. I.A 

UNIT-I দাঝও/প্রলদ এর্ওই জও র্ম পযঢা- ফথুূতদ তত্ত    

UNIT-II 
 
কল্প 

এওুযজঝ াাংমা কল্প- অরুড ওুফাভ 
ফুর্ঔাধাথযায় 

গপাঝাভ াজত্রীামা- মাইঘাঁত ফুর্ঔাধাথযায়, 
ার্ভাং- অজঘন্তযওুফাভ গদগুপ্ত, ীফার্ভঔাভ 
ীফা- আযাধূডো গতী, গযরওণা- ঢাভাযঙ্কভ 
র্ন্দযাধাথযায় 

74 15 1 

UNIT-III উধদযা তত্তা – যভৎঘন্দ্র ঘর্ট্টাধাথযায়    
লায়ও গ্রে : 
১. াাংমা দাঝর্ওভ ইজঢলা – অজচঢওুফাভ গখার   ২. াাংমা গঙাঝকল্প – জযজযভ ওুফাভ তা 
৩. াাংমা দাঝযাজলর্ঢযভ ইজঢলা – আশুর্ঢার পট্টাঘাবে   ৪. ে াজলর্ঢয উধদযার্ভ থাভা – শ্রীওুফাভ র্ন্দযাধাথযায়  
৫. াাংমা াজলর্ঢয গঙাঝকল্প  কল্পওাভ – পূর্ত গঘৌথুভী   ৬. যভৎ াজলর্ঢযভ ফযামী – ফর্ভন্দ্রওুফাভ চাদা 

 

PAPER-BEN-SE-3014/BEN-SE-3014 
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UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 

 ধাণু্ডজমজধ প্রস্তুজঢ  Ther. I.A -- 

UNIT-I 
 ধাণু্ডজমজধভ জজপন্ন ধবোয়, জজপন্ন জভাফ জঘর্হ্নভ 

যলাভ, অদযাদয জঘহ্ন, ঢণযূত্র জদফোড ধদ্ধজঢ 
60 -- -- 

UNIT-II  MS Word ম্বর্ে জ্ঞাদ, Pagemaker ম্বর্ে জ্ঞাদ    
 
লায়ও গ্রে : 
১. কর্রডাধত্র অদুোদ  ভঘদা – চকর্ফালদ ফুর্ঔাধাথযায়  ৩ . ফাইর্ক্রানঝ অজন ২০০০ – ীফান্ত গঘৌথুভী 
২. কর্রডা : প্রওভড  ধদ্ধজঢ – ুভজপ র্ন্দযাধাথযায়  ৪ . গধচর্ফওাভ জদর্চ জযঔুদ – ুওুফাভ গুপ্ত 
৫. A Manual for Writers of Research Papers, Thesis and Dissertations – K.L Turabian 
৬. Assignment and Thesis writing – J. Anderson & Millicent Poole 
      

PAPER-BEN-SE-3024/BEN-SE-4014 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 

 
 

অদুাত ঘঘো 
অদুাত – জচলু্লভ ভলফাদ জজেজও  (াাংমা এওার্টজফ 
ঠাওা) 
 

Ther. I.A -- 

UNIT-I 
 অদুাত – ইজঢলার্ভ থাভায় , অদুার্তভ ফযা , 

অদুাত  াাংমা াজলঢয 60 -- --  

UNIT-II  ইাংর্ভজচ, অজফয়া, জলজন্দ গণর্ও অদুাত    
লায়ও গ্রে : 
১. অদুাত অথযয়দ : ঢত্ত্ব আরু প্রর্য়াক – ফতদ যফো 
২. A Handbook of Translation Studies – Bijay Kr. Das 
৩. Introducing Translation Studies – Jeremy Munday 
 

PAPER-BEN-SE-4014/BEN-SE-5014 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 
 প্রুন াংর্যাথদ াাংমা ওী জমঔর্দ গওদ জমঔর্দ-আদন্দ ধাজমযাে Ther. I.A -- 

UNIT-I 
 প্রুন াংর্যাথর্দভ জজপন্ন ধবোয়  াংর্যাথদী জঘর্হ্নভ 

যলাভ  
60 -- -- 

UNIT-II  যলাজভও প্রুন াংর্যাথদ    
লায়ও গ্রে : 
১. Handbook for Proofreading-- Laura Anderson. Mcgraw Hills Pub. 
২. Exercises in Proofreading – A.M.Smith, Wentworth Press 
৩.  জঢষ্ঠ ক্ষডওাম– আদন্দাচাভ ধজত্রওা যলাভ জজথ, আদন্দ ধাজমযাে   

PAPER- BEN-SE-4024/BEN-SE-6014 

UNIT Paper Title/ Topic SELECTED BOOK(S)/SECTION CLASS HOURS 

 জঘত্রদাঝয ভঘদা  াাংমা াজলঢয 
জঘত্রদাঝয ভঘদা  জঘত্রদাঝয জর্েরড—থীফাদ তাযগুপ্ত Ther

. 
I.A -- 

UNIT-I জঘত্রদাঝয ধজভঘয় 
জঘত্রদার্ঝযভ উধাতাদ  ভীজঢদীজঢ, উধদযা  
গঙার্ঝাকল্প গণর্ও জঘত্রদাঝয 

 
60 

 
-- 

 
-- 

UNIT-II জঘত্রদাঝয জদফোড গঙার্ঝাকল্প গণর্ও জঘত্রদাঝয ভঘদা-১,    
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উধদযা গণর্ও জঘত্রদাঝয ভঘদা-২ 
লায়ও গ্রে :  
১. জর্দফাভ আজেও – থীফাদ তাযগুপ্ত 

------------------------- 

 
 

Marks distribution and question format 
(for CC/DSE/GE/AECC) 

 
Paper Credits Full Marks Theory 80% 

/ESE 
IA 20% Number of Unit 

6 100 80 20 3 

4 100 80 20 3 

*4(SEC) 100 40 (ESE) Workshop= 60 2 

*6 (Project) 100 Dissertation= 80  Viva-voice= 20 3 

*There will be no IA for SEC with 4 Cr and Project Paper with 6 Cr. 

For 80 marks of Theory Paper (Sem. Exam.) 

Question Pattern Question 
Marks 

Number of questions/ per 
Unit 

Total 

Analytical/Descriptive  10 1x1 10x3=30 

Comprehensive/Short 
Note 

5 1x1+1 (Short Note from 
among the 3 units) 

5x4=20 

Short answer type 2 1x3 2x9=18 

Very short answer type 1 1x4 1x12=12 
(For Sessional Examination same pattern may be followed) 

 
SEC Course 

 
For 40 marks of Paper  (MCQ in OMR Sheet with a Q. Booklet)  

Question Pattern Question 
Marks 

Number of MCQs/ per Unit Total 

Very short answer 
type/Multiple Choice 

1 20x1 2x20=40 

 

 

 

 

 

 



 

24 

Marks Distribution 

1st Semester Regular/ Hons. Courses (Bengali) 

 

Paper 

Type 

Paper 

Code 

Paper 

Name 

Total 

Mark 

Distribution of Marks Paper 

Credit 

--- --- --- --- End Semester Mark Internal Mark --- 

--- --- --- --- Theory Sessional Assignment/ 

Group 

Discussion 

etc. 

Attendance --- 

HC 1016 প্রাগাধুনিক 

সানিত্য 

পাঠ ১ 

100 80 10 6 4 6 

1026 প্রাগাধুনিক 

সানিত্য 

পাঠ ২ 

100 80 10 6 4 6 

HG/ 

RC 

1016 মধযযুগগর 

সানিত্য 

পাঠ  

100 80 10 6 4 6 

AE 1014 ব্যব্িানরক 

ব্াাংা 

100 80 10 6 4 6 

 

Prepared and approved by BENGALI UG SYLLABUS Committee G.U. 

 

 

 

 

 


