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SEMESTER 2 
HONOURS COURSE 

Core Course 3 
BNG-H-CC-2-3 
 

শিররোনোম : বোাংলো সোশিরযের ইশযিোস (আধুশনক যুগ) 
ক) গদ্েসোশিযে : ফ োর্ট উইশলয়োম করলজ, রোমরমোিন রোয়, ঈশ্বরচন্দ্র শবদ্েোসোগর, কোলীপ্রসন্ন শসাংি, 
প্েোরীচোাঁদ্ শমত্র, বশিমচন্দ্র চরটোপ্োধেোয়, প্রমথ ফচৌধুরী। 

 
খ) কোবেসোশিযে : ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদ্ন দ্ত্ত, ফিমচন্দ্র বর্েোপ্োধেোয়, শবিোরীলোল চক্রবযটী, 
শগশরন্দ্ররমোশিনী দ্োসী, রবীন্দ্রনোথ ঠোকুর, ফমোশিযলোল মজুমদ্োর, নজরুল ইসলোম, জীবনোন্ দ্োি, 
বুদ্ধরদ্ব বসু, শবষু্ণ ফদ্। 
 
গ) নোর্েসোশিযে : মধুসূদ্ন দ্ত্ত, দ্ীনবনু্ধ শমত্র, অমৃযলোল বসু, শগশরিচন্দ্র ফ োষ, ক্ষীররোদ্প্রসোদ্ 
শবদ্েোশবরনোদ্, শিরজন্দ্রলোল রোয়।  
 
 ) উপ্নেোস : বশিমচন্দ্র চরটোপ্োধেোয়, রবীন্দ্রনোথ ঠোকুর, িরৎচন্দ্র চরটোপ্োধেোয়, যোরোিির 
বর্েোপ্োধেোয়, শবভূশযভূষণ বর্েোপ্োধেোয়, মোশনক বর্েোপ্োধেোয়।  
 
ঙ) ফ োর্গল্প : রবীন্দ্রনোথ ঠোকুর, িরৎচন্দ্র চরটোপ্োধেোয়, যোরোিির বর্েোপ্োধেোয়, মোশনক বর্েোপ্োধেোয়। 
 
চ) প্ত্রপ্শত্রকো : শদ্গ দ্িটন, সমোচোর দ্প্টণ, সাংবোদ্ ফকৌমুশদ্, সমোচোর চশন্দ্রকো, সাংবোদ্ প্রভোকর, 
যত্ত্বরবোশধনী, বঙ্গদ্িটন, ভোরযী, সোধনো, সবুজপ্ত্র, প্রবোসী, িশনবোররর শচশঠ, করলোল। 
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Core Course 4 
BNG-H-CC-2-4 

শিররোনোম : ভোষোযত্ত্ব ও ভোষোশবজ্ঞোন  
আযটভোষোর শববযটন (OIA, MIA, NIA), বোাংলো ভোষোর উৎপ্শত্তর ইশযিোস (প্রচীন বোাংলো, মধে 

বোাংলো, আধুশনক বোাংলো), ভোষো-উপ্ভোষো (প্োাঁচশর্ উপ্ভোষো), িব্দোথট প্শরবযটরনর কোরণ ও সুত্র, 

স্বরধ্বশন, বেঞ্জনধ্বশন, ধ্বশন প্শরবযটরনর কোরণ ও সূত্র, িব্দভোণ্ডোর, ভোষোযোশত্ত্বক র্ীকো 

(অশপ্শনশিশয, অশভশ্রুশয, সমীভবন, স্বরসাংগশয, স্বরভশি বো শবপ্রকষট, স্বরোগম, স্বররলোপ্, 

বণটশবপ্যটয়, মুণ্ডমোল, সুভোষণ, শমশ্রভোষো, অপ্ভোষো, শ্রুশযধ্বশন, সির িব্দ, শমশ্রণ, ফলোকশনরুশি, 

সোদৃ্িে, ফজোড়কলম।  
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PROGAMME COURSE 
DSC (A or B) 2 
BNG-P-DSC-A/B-2-2 

শিররোনোম :  ্ ও অলাংকোর 
১।  ্ :  

ক) সাংজ্ঞো, স্বরূপ্ ও ববশিষ্ট্ে : দ্ল, অক্ষর, কলো, মোত্রো, যশয, প্বট, প্দ্, প্াংশি, চরণ, স্তবক, 
লয়, শমল। 

 খ) বোাংলো  র্র ধোরো : দ্লবৃত্ত, কলোবৃত্ত, শমশ্রবৃত্ত এবাং  ্শলশপ্ শনণটয়। 
  
 
২। অলাংকোর :  

ক) সাংজ্ঞো, স্বরূপ্, ববশিষ্ট্ে : অনুপ্রোস, ফেষ, যমক, বরক্রোশি, উপ্মো, রূপ্ক, উৎরপ্রক্ষো, 
সমোসশি, বেশযররক, অপ্হু্নশয, অশযিরয়োশি, বেোজস্তুশয। 

 খ) অলাংকোর শনণটয়। 
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For B.A, B.Sc, B.COM HONOURS & PROGRAMME COURSE 

AECC 2 MIL (Bengali)  
BNG-H/P-AECC-2 

শিররোনোম : শনবটোশচয কশবযো, গল্প, প্রবন্ধ, বঙ্গোনুবোদ্, IPA 
১। শনবটোশচয কশবযো : 

ক) সবুরজর অশভযোন — রবীন্দ্রনোথ ঠোকুর 
 
২। শনবটোশচয প্রবন্ধ : 

খ) ববজ্ঞোশনক বুশদ্ধ — রোজরিখর বসু 
 
৩। শনবটোশচয গল্প :  

ক) ফদ্নোপ্োওনো — রবীন্দ্রনোথ ঠোকুর 
খ) আদ্োব — সমররি বসু 

 
৪।  ক) বঙ্গোনুবোদ্ 
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SEMESTER 4 
HONOURS COURSE 

Core Course 8 
শিররোনোম : উশনি িযরকর নোর্ক 

১। বোাংলো রঙ্গমরের ইশযিোস : ফলরবড , কলকোযোয় শবরদ্িী রঙ্গোলয়, ফিৌশখন শথরয়র্োর, নেোিনোল 
শথরয়র্োর, ফবঙ্গল শথরয়র্োর, নোর্েশনয়ন্ত্রণ আইন। 
২। নীলদ্প্টণ – দ্ীনবনু্ধ শমত্র।  
৩। জনো – শগরীিচন্দ্র ফ োষ। 

Core Course 9 
শিররোনোম : শবি িযরকর নোর্ক  

১। বোাংলো রঙ্গমরের ইশযিোস : ক্লোশসক শথরয়র্োর, নোর্েমশ্র ও শিশির ভোদু্ড়ী, গণনোর্ে-নবনোর্ে, 
বহুরূপ্ী, শপ্.এল.শর্ – এল.শর্.শজ, নো্ীকোর। 
২। সোজোিোন – শিরজন্দ্রলোল রোয়। 
৩। ররথর রশি – রবীন্দ্রনোথ ঠোকুর। 

Core Course 10 
শবষয় : উশনি ও শবি িযরকর উপ্নেোস 

ক) কপ্োলকুণ্ডলো – বশিমচন্দ্র চরটোপ্োধেোয়। 
খ) কশব – যোরোিির বর্েোপ্োধেোয়। 
গ) আরণেক – শবভূশযভূষণ বর্েোপ্োধেোয়। 

SEC 2 
শিররোনোম : বেবিোশরক বোাংলো চচটো 

ক) সোশিযে-সাংসৃ্কশয ও সমোজ শবষয়ক প্রবন্ধ রচনো। 
খ) প্রশযরবদ্ন রচনো ও প্ত্র রচনো।  
গ) প্রু  সাংরিোধন ও শবজ্ঞোপ্ন রচনো।  
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PROGRAMME COURSE 

DSC (A or B) 4 
শিররোনোম : রবীন্দ্রনোরথর কশবযো ও আধুশনক কশবযো 

১। উশনি িযরকর বোাংলো কশবযো : আধুশনকযোর সূচনো ও শববযটন। 
২। রবীন্দ্র কশবযো (প্োঠে) : সেশয়যো (শনবটোশচয ১০ শর্ কশবযো)  

সুরদ্োরসর প্রোথটনো, ফযরয নোশি শদ্ব, উবটিী, জীবনরদ্বযো, সবুরজর অশভযোন, সোধোরণ ফমরয়, 
ওরো কোজ করর। 

৩। আধুশনক কশবযো : 
 আবোর আশসব শ রর – জীবনোন্ দ্োি। 
  েোন – ফপ্ররমন্দ্র শমত্র। 
 িোশ্বযী – সুধীন্দ্রনোথ দ্ত্ত। 
 ফযোমোরক প্োওয়োর জনে ফি স্বোধীনযো – িোমসুর রিমোন। 
 

SEC A2 
শিররোনোম : সৃজনমূলক শলখন চচটো  

১। ফ োরর্োগল্প রচনো। 
২। যোৎক্ষশণক বিবে রচনো। 
৩। কশবযোর কোবেরসৌ্যট শবচোর।  
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SEMESTER 6 

HONOURS COURSE 
Core Course 13 

শিররোনোম : শনবটোশচয বোাংলো ফ োর্গল্প 

১। রবীন্দ্রনোথ ঠোকুর – ফম  ও ফরৌদ্র, অশযশথ, িোশস্ত, ফবোষ্ট্মী। 
২। ফপ্ররমন্দ্র শমত্র – শুধু ফকরোনী, ফযরলনোরপ্োযো আশবস্কোর। 
৩। শবভূশযভূষণ বর্েোপ্োধেোয় – পু্াঁইমোচো, ফমৌশর ুল। 
৪। বলোইচোাঁদ্ মুরখোপ্োধেোয় – শনমগো , ফ োর্রলোক। 
৫। নররন্দ্রনোথ শমত্র – রস, এক ফপ্ো দু্ধ। 
৬। আিোপূ্ণটো ফদ্বী – শ ন্নমস্তো, ইজ্জয। 
৭। ফদ্রবি রোয় – আশহ্নকগশয ও মোঝখোরনর দ্রজো, কলকোযো ও ফগোপ্োল। 

 
Core Course 14 

শিররোনোম : সোশিযেযত্ত্ব 
১। সোশিযেযত্ত্ব :   অলাংকোর বোদ্, ধ্বশনবোদ্, রসবোদ্, ঔশচযেবোদ্। 
২। কথোসোশিরযের রূপ্রভদ্ : ফরোমোন্স, ঐশযিোশসক উপ্নেোস, সোমোশজক উপ্নেোস, রোজননশযক  

উপ্নেোস, আেশলক উপ্নেোস, ফচযনোপ্রবোিমূলক উপ্নেোস, মনস্তোশত্ত্বক 
উপ্নেোস, মিোকোশবেক উপ্নেোস, ফ োর্গরল্পর সাংজ্ঞো ও ববশিষ্ট্ে। 

৩। কোবেসোশিরযের রূপ্রভদ্ : মিোকোবে, গীশযকোবে, সরনর্, আখেোনকোবে, ক্লোশসশসজম, শরয়োশলজম,  
সুরশরয়োশলজম। 

৪। প্রবন্ধ ও সমোরলোচনো সোশিরযের রূপ্রভদ্ :  
প্রবরন্ধর সাংজ্ঞো ও স্বরূপ্, ভ্রমণ সোশিযে, প্ত্রসোশিযে, সমোরলোচনোর 
শবশভন্ন রীশয (ঐশযিোশসক ও যুলনোমূলক)। 

৫। নোর্েসোশিরযের রূপ্রভদ্ : করমশড, ট্রোরজশড, সোমোশজক নোর্ক, ফপ্ৌরোশণক নোর্ক, ঐশযিোশসক 
নোর্ক, রূপ্ক-সোাংরকশযক নোর্ক, প্রিসন, একোি নোর্ক, অেোবসোডট, 
গীশযনোর্ে। 
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DSE 3 

শিররোনোম : প্ত্রসোশিযে ও আত্মজীবনী 
১। রবীন্দ্রনোরথর শ ন্নপ্ত্রোবলী : শনবটোশচয প্ত্র 

প্ত্র সাংখেো – ৪ (১৫.৮.১২৯৬), প্ত্র সাংখেো – ৬ (১৬.১০.১২৯৬), প্ত্র সাংখেো – ১১ 
(১১.১০.১২৯৭), প্ত্র সাংখেো – ১৩ (১২.১০.১২৯৮), প্ত্র সাংখেো – ১৬ (২৭.১০.১২৯৭), 
প্ত্র সাংখেো – ২৩ (১০.০৩.১২৯৮), প্ত্র সাংখেো – ৪১ (২৬.১২.১২৯৮), প্ত্র সাংখেো – 
৫৫ (১৫.০৬.১২৯৯), প্ত্র সাংখেো – ৬২ (২৬.০৩.১২৯৯), প্ত্র সাংখেো – ৭৪ 
(২৫.০৮.১২৯৯), প্ত্র সাংখেো – ১০৭ (৩০.০৩.১৩০০) প্ত্র সাংখেো – ১২৩ 
(১৪.০৩.১৩০১) 

 
২। শবরবকোনর্র প্ত্রোবলী শনবটোশচয প্ত্র  

প্ত্র সাংখেো – ১৩ (১৭.০৮.১৮৮৯), প্ত্র সাংখেো – ২৫ (৩০.০১.১৮৯০), প্ত্র সাংখেো – 
৪৯ (০৬.০৭.১৮৯৩), প্ত্র সাংখেো – ৬৭ (১০.০৭.১৮৯৩), প্ত্র সাংখেো – ৭১ 
(০২.১০.১৮৯৩), প্ত্র সাংখেো – ৭৯ (০৩.০৩.১৮৯৪), প্ত্র সাংখেো – ৩০৪ 
(১৭.০৯.১৮৯৬), প্ত্র সাংখেো – ৫০৬ (২৮.০৮.১৯০০)। 

 
৩। শিবনোথ িোস্ত্রীর আত্মচশরয। 

অথবো  
শিররোনোম : বোাংলো কোবে, উপ্নেোস ও ফ োর্গল্প 

১। কোবে :  
মরীশচকো — যযীন্দ্রনোথ ফসনগুপ্ত। 

২। উপ্নেোস :  
সুবণটলযো — আিোপূ্ণটো ফদ্বী।  

৩। ফ োর্গল্প :  
 সযীনোথ ভোদু্ড়ী : গণনোয়ক, ববয়োকরণ, চকোচকী, চরণদ্োস এম. এল. এ, প্ত্ররলখোর 

বোবো, বনেো। 
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DSE 4 
  

শিররোনোম : ফলোকসাংসৃ্কশয ও ফলোকসোশিযে 
১। সাংসৃ্কশয, ফলোকসাংসৃ্কশয, অশভজোয সাংসৃ্কশযর সাংজ্ঞো-স্বরূপ্ এবাং ফলোকসোশিযে ও ফমৌশখক সোশিরযের 
সাংজ্ঞো-স্বরূপ্। 
২। ফলোকসোশিরযের প্শরচয় : 
  ক)  ড়ো : গঠন ও শবষয় ববশচত্র। 
  খ) প্রবোদ্ : সাংজ্ঞো ও ববশিষ্ট্ে, প্রবোরদ্ সমোজশচত্র। 
  গ) ধোাঁধো : সাংজ্ঞো ও ববশিষ্ট্ে, প্শরচয়। 
   ) সাংজ্ঞো ও ববশিষ্ট্ে, প্শরচয়। 
  ঙ) ফলোকশিল্প প্শরচয় : (চোরুশিল্প ও কোরুশিল্প) ফডোকরো, দ্োরু, নক িী, প্রু্য়ো। 
  চ) ফলোককথো। 

 ) ফলোকসঙ্গীয : সোশরগোন, ভোশর্য়োশল, কশবগোন, গম্ভীরো, ফবোলোন, আলকোপ্, গোজন 
গোন, প্োাঁচোলী। 

  জ) ফলোকনোর্ে : প্োর রশমাং আর্ট, নন প্োর শমটাং আর্ট। 
  ঝ) জোদু্শবদ্েো, মোনেো, ফর্োরর্ম, র্েোবু। 
  ঞ) বোাংলো ফলোকসাংসৃ্কশয চচটোর ইশযিোস। 
৩। ফলোকনৃরযের প্শরচয়, ভোরযীয় ফলোকনৃরযের সাংশক্ষপ্ত প্শরচয়। 

অথবো 
শিররোনোম : বোাংলো কল্পশবজ্ঞোন ও ফগোরয়্ো কোশিশন 

১। কল্পশবজ্ঞোন ও ফগোরয়্ো কোশিশনর উদ্ভব, ক্রমশবকোি ও সোধোরণ প্শরচয়। 
২। কল্পশবজ্ঞোন ও ফগোরয়্ো গল্প প্োঠ : 
 ক) সব ভুযুরড় – লীলো মজুমদ্োর 
 গ) চোাঁরদ্র প্োিোড় – শবভূশযভূষণ বর্েোপ্োধেোয়। 
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PROGRAMME COURSE 

DSE (A or B) 2 
শিররোনোম : শবি িযরকর বোাংলো নোর্ক 

শিররোনোম : বোাংলো কোবে, উপ্নেোস ও ফ োর্গল্প 
১। কোবে :  

মরীশচকো — যযীন্দ্রনোথ ফসনগুপ্ত। 
২। উপ্নেোস : 
  সুবণটলযো — আিোপূ্ণটো ফদ্বী।  
৩। ফ োর্গল্প :   
 সযীনোথ ভোদু্ড়ী : 

  গণনোয়ক, ববয়োকরণ, চকোচকী, চরণদ্োস এম. এল. এ, প্ত্ররলখোর বোবো, বনেো। 

অথবো 
শিররোনোম : বোাংলো কল্পশবজ্ঞোন ও ফগোরয়্ো কোশিশন 

১। কল্পশবজ্ঞোন ও ফগোরয়্ো কোশিশনর উদ্ভব, ক্রমশবকোি ও সোধোরণ প্শরচয়। 
২। কল্পশবজ্ঞোন ও ফগোরয়্ো গল্প প্োঠ : 
 ক) সব ভুযুরড় – লীলো মজুমদ্োর 
 খ) চোাঁরদ্র প্োিোড় – শবভূশযভূষণ বর্েোপ্োধেোয়। 
 

SEC B 2 (যোরো বোাংলো শবষয়শর্ DSC B শিরসরব শনরয়র , যোরদ্র জনে)। 
শিররোনোম : সৃজনমূলক শলখন চচটো  

১। ফ োরর্োগল্প রচনো। 
২। যোৎক্ষশণক বিবে রচনো 
৩। কশবযোর কোবেরসৌ্যট শবচোর।  
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Generic Elective (GE) Paper 2  
[For 2nd & 4th Semester Honours (Except Bengali Honours) and 6th 
Semester Programme Course] 
BNG-H/P-GE-2/4/6-2 

 

শিররোনোম :  ্-অলিোর প্শরচয় এবাং ঐশযিেবোিী ফলোকসাংসৃ্কশয, ফলোককৃশয ও 
ফলোকমনন প্শরশচশয  

১।  ্  
 ক) সাংজ্ঞো : দ্ল, অক্ষর, কলো, মোত্রো, যশয, প্বট, প্দ্, প্াংশি, চরণ, স্তবক, লয়।  
 খ) বোাংলো  ্ প্শরচয় : কলোবৃত্ত, দ্লবৃত্ত, শমশ্রবৃত্ত, মুিক, অশমত্রোক্ষর। 
 গ)  ্শলশপ্ শনণটয়। 
২। অলাংকোর : 

ক) সাংজ্ঞো, স্বরূপ্ ও ববশিষ্ট্ে : অনুপ্রোস, ফেষ, যমক, বরক্রোশি, উপ্মো, রূপ্ক, উৎরপ্রক্ষো, 
সমোসশি, বেশযররক, অপ্হু্নশয, অশযিরয়োশি, বেোজস্তুশয। 

 খ) অলাংকোর শনণটয়। 
৩। ফলোকসোশিরযের সাংজ্ঞো-স্বরূপ্ 
 ক)  ড়ো : গঠন ও শবষয় ববশচত্রে। 
 খ) প্রবোদ্ : সাংজ্ঞো ও ববশিষ্ট্ে, প্রবোরদ্ সমোজশচত্র। 
 গ) ফলোকশিল্প প্শরচয় : (চোরুশিল্প ও কোরুশিল্প) ফডোকরো, দ্োরু, নক িী, প্রু্য়ো। 

 ) ফলোকসঙ্গীয : সোশরগোন, ভোশর্য়োশল, কশবগোন, গম্ভীরো, ফবোলোন, আলকোপ্, খন, ফচোর-চুন্নী, 
ফমর শন, ভোওয়োইয়ো, ঝুমুর, ভোদু্, রু্সু, ফ াঁরু্ গোন, গোজন গোন, প্োাঁচোলী। 


