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UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 
 

SEMESTER & COURSEWISE CREDIT DISTRIBUTION IN B.A. (BENGALI GENERAL)   
SEMESTER-I 

Course Code Course Title Course Nature Credit 
  Core (Language 

1) 
6 

BENG-G-CC-T-1 বাংলা সািহেত�র ইিতহাস (আধুিনক যুগ) : গেদ�র 

িবকাশ �থেক সামিয়ক প� 

Core 6 

   Core 6 
BENG-G-AECC-T-1 Bengali   (L1/L2)      AECC 2 

TOTAL 4 COURSES Total 20 
SEMESTER-II 

Course Code Course Title Course Nature Credit 
BENG-G-LCC-T-1 সািহেত�র ইিতহাস, সািহেত�র �প-রীিত, �ব�ব 

পদাবলী ও ম�লকাব� 

Core (Language 

2) 

6 

BENG-G-CC-T-2 ছ� , অল�ার ও বাংলা ভাষাত� Core 6 

  Core 6 
BENG-G-AECC-T-1 Bengali   (L1/L2)      AECC 2 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 20 
SEMESTER-III 

Course Code Course Title Course Nature Credit 
  (Language 1) 6 

BENG-G-CC-T-3 �ব�ব পদাবলী,কিবতা ও �ছাটগ� Core 6 

  Core 6 
BENG-G- SEC-T-1 ��ণীকে� সািহত� পাঠদান প�িত ও সমেবত পাঠ 

(Group Study)  

SEC 2 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 20 
SEMESTER-IV 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-LCC-T-2 কিবতা, উপন�াস ও �ছাটগ� Core (Language 

2) 

6 

BENG-G-CC-T-4 বাংলা নাটক, উপন�াস ও �ব� Core 6 

  Core 6 

BENG-G- SEC-T-2 সািহেত�র �েয়াগ �বিচ�� SEC 2 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 20 
SEMESTER-V 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G--DSE-T-1 সািহত�ত� ও সািহত� সমােলাচনা DSE 6 

  DSE 6 

BENG-G—GE-T-1 জীবনী, আ�জীবনী ও �মণসািহত� GE 6 

BENG-G- SEC-T-3 �লাকগান SEC 2 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 20 
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SEMESTER-VI 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G--DSE-T-2 বাংলা �পকথা, িশ� িকেশার ও �গােয়�া সািহত�  DSE 6 

  DSE 6 

BENG-G- GE -T-2 আ�িলক ভাষা সািহত� ও সং�ৃিত GE 6 

BENG-G- SEC-T-4 সংবাদ �িতেবদন রচনা, িব�াপন রচনা SEC 2 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 20 
TOTAL 24 COURSES TOTAL 120 

 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

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

SEMESTER-I 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-CC-T-1 বাংলা সািহেত�র ইিতহাস (আধুিনক যুগ) : গেদ�র 

িবকাশ �থেক সামিয়ক প� 

Core 6 

 

পব�-১ 

 গদ�রীিত ও �ব� :  �রামপুর িমশন, �ফাট� উইিলয়াম কেলজ, রামেমাহন রায়, ঈ�রচ� িবদ�াসাগর, প�ারীচাঁদ 

িম�, কালী�স� িসংহ, বি�মচ� চে�াপাধ�ায়, রবী�নাথ ঠাকুর ও �মথ �চৗধুরী।  

সামিয়ক প� : (িদ� দশ�ন, সমাচার চি�কা, ত�েবািধনী, কে�াল, ব�দশ�ন, ভারতী, সবুজপ�)। 

পব�-২ 

কাব�-কিবতা : ঈ�রচ� ��, র�লাল বে��াপাধ�ায়, মধুসূদন দ�, িবহারীলাল চ�বত�ী, রবী�নাথ ঠাকুর, 

সেত��নাথ দ�, �মািহতলাল মজুমদার, নজ�ল ইসলাম, জীবনান� দাশ, সুকা� ভ�াচায�।         

নাটক : মধুসূদন দ�, দীনব�ু িম�, িগিরশচ� �ঘাষ, ি�েজ�লাল রায়, রবী�নাথ ঠাকুর, িবজন ভ�াচায�। 

পব�-৩ 

উপন�াস ও �ছাটগ� : বি�মচ� চে�াপাধ�ায়, রবী�নাথ ঠাকুর, �ভাতকুমার মুেখাপাধ�ায়, শরৎচ� চে�াপাধ�ায়, 

িবভূিতভূষণ বে��াপাধ�ায়, তারাশ�র বে��াপাধ�ায়, মািনক বে��াপাধ�ায়, মীর �মাশা� রফ �হােসন।   

 

সহায়ক ��াবলী :  

১. বা�ালা সািহেত�র ইিতহাস (১-৫ খ�)        –  সুকুমার �সন 

২. বাংলা সািহেত�র সংি�� ইিতবৃ�            -  অিসতকুমার বে��াপাধ�ায়  

৩. বাঙালী ও বাঙালা সািহত�                   -  আহমদ শরীফ  

৪. বাংলা সািহেত�র ইিতকথা (১-৪ খ�)         -  ভূেদব �চৗধুরী  

৫. বাংলা সািহেত�র সম� ইিতহাস              -  ��� ��   
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UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

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

SEMESTER-I 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-AECC-T-1 Bengali   (  L1/L2  )      AECC 2 

  

পব�-১             

ক) �বাধ পরী�ণ (কল�াণী িব�িবদ�ালয় �থেক �কািশত আবিশ�ক বাংলা পাঠ সংকলন �থেক িনব�ািচত ৩িট 

�ব�) :  

বসে�র �কািকল       - বি�মচ� চে�াপাধ�ার 

িশ�ার �হরেফর       - রবী�নাথ ঠাকুর 

বাংলা আর ইংেরজী    -  অ�দাশ�র রায় 

 

পব�-২ 

�িতেবদন (সংবাদপে� �কােশর উপেযাগী কের �কানও ঘটনার �িতেবদন রচনা।)             

পব�-৩ 

পিরভাষা : (কল�াণী িব�িবদ�ালয় �থেক �কািশত সংকলেন ২০০িট পিরভাষা সংকিলত আেছ। এ�িলই পাঠ�।)                                                                             

 

                    UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

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

SEMESTER-II 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-LCC-T-1 সািহেত�র ইিতহাস, সািহেত�র �প-রীিত, �ব�ব 

পদাবলী ও ম�লকাব� 

Core (Language 2) 6 

 

 

পব�-১ সািহেত�র ইিতহাস ও সািহেত�র �প-রীিত  :                                          

চয�াপদ, �কৃ�কীত�ন, �চতন�জীবনী (�চতন� ভাগবত, �চতন�চিরতামৃত), অনুবাদ সািহত� (রামায়ণ ও মহাভারত), 

ম�লকাব� (মনসাম�ল, চ�ীম�ল, ধম�ম�ল ও অ�দাম�ল) 

সািহেত�র �প-রীিত :  

কাব�-কিবতা, নাটক, উপন�াস ও �ছাটগ� (সাধারণ পিরিচিত ও �ূল ��ণী িবভাজন) 

পব�-২   �ব�ব পদাবলী : 

 নীরদ নয়েন নীর ঘন িস�েন - �গািব�দাস 
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 আমার শপিথ লােগ - বলরাম দাস 

রাধার িক �হল অ�ের ব�থা -  চ�ীদাস 

�প লািগ আঁিখ ঝুের - �ানদাস 

ক�ক গািড় কমলসম পদতল - �গািব�দাস 

আজু রজনী হাম ভােগ �পাহায়লঁু - িবদ�াপিত 

এ সিখ হামাির দুেখর নািহ ওর - িবদ�াপিত 

মাধব বহত িমনিত কির �তায় - িবদ�াপিত 

পব�-৩  ম�লকাব� 

চ�ীম�ল (আেখিটক খ�) : কিবক�ণ মুকু� চ�বত�ী 

সহায়ক ��াবলী : 

১. বা�ালা সািহেত�র ইিতহাস (১ম-৫ম খ�)     –    সুকুমার �সন 

২. বাংলা সািহেত�র সংি�� ইিতবৃ�            -    অিসতকুমার বে��াপাধ�ায় 

৩)  সািহেত�র �পরীিত ও অন�ান� �স�       -  কু�ল চে�াপাধ�ায় 

৪) �ব�ব পদাবলী                            -     সত� িগির 

৫) বাংলা ম�লকােব�র ইিতহাস                -    ড. আ�েতাষ ভ�াচা�� 

৬) �ব�ব রস�কাশ                          -    �ুিদরাম দাস 

৭) সািহত� ও সমােলাচনার �প-রীিত          -    উ�ল কুমার মজুমদার  

 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

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

SEMESTER-II 
 

Course Code Course Title Course Nature Credit 
BENG-G-CC-T-2 ছ� , অল�ার ও বাংলা ভাষাত� Core 6 

পব�- ১ ছ� 

অ�র/দল, কলা/মা�া, পব�, পদ, পংি�/চরণ    - সং�া, ��ণীিবভাগ ও উদাহরণ 

বাংলা ছে�র ি�ধারা                            -  সং�া ও উদাহরণ 

ছে�ািলিপ �ণয়ন। 

পব�- ২ অলংকার  

সং�াসহ উদাহরণ : অনু�াস, যমক, ��ষ, অপ�ূিত, বে�াি�, উপমা, �পক, উৎে��া, সমােসাি�, ব�াজ�িত ও 

ব�িতেরক। 

পব�- ৩ বাংলা ভাষাত� 

 বাংলা ভাষার উ�ব ও �মিবকাশ (�াচীন বাংলা, মধ� বাংলা, সা�িতক বাংলা), সাধু ও চিলত বাংলা, বাংলা 

শ�ভা�ার, বাংলা উপভাষা, �মৗিলক �র�িন, শ�াথ� পিরবত�েনর কারণ ও ধারা, �িন পিরবত�েনর ধারা 

(অিপিনিহিত, অিভ�িত, বণ�িবপয�য়, সমীভবন, �িনেলাপ, �রভি�, �িনর আগমন, উ�ীভবন, নািসক�ীভবন, 
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�রস�িত), �পত� (বচন, িল�, পু�ষ, অনুসগ� ও কারক)          

সহায়ক �� (ছ� ও অলংকার):   

১. ছ� পির�মা        -   �েবাধচ� �সন 

২. ছে�র মূলসূ�       -  অমূল�ধন মুেখাপাধ�ায় 

৩. অলংকারচি�কা     -   শ�ামাপদ চ�বত�ী 

ভাষাতে�র সহায়ক �� : 

১. ভাষার ইিতবৃ�                         -   সুকুমার �সন  

২. বাংলা ভাষা পির�মা (১ম ও ২য় খ�)   -   ড. পেরশচ� মজুমদার  

৩. সাধারণ ভাষািব�ান ও বাংলা ভাষা      –  ড. রােম�র শ’  

৪. �স� : বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খ�)    -   ড. সুেখন িব�াস 

৫. ভাষািব�ান : তাি�ক �স�             -   ড. সুেখন িব�াস  

 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

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

SEMESTER-II 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-AECC-T-1 Bengali    (  L1/L2   )      AECC 2 

 

পব�- ১  

ক) কিবতা : (কল�াণী িব�িবদ�ালয় �থেক �কািশত আবিশ�ক বাংলা পাঠ সংকলন �থেক িনব�ািচত ৪িট কিবতা।) 

 িনঝ�েরর ��ভ�—রবী�নাথ ঠাকুর  

 িশকল পরার গান  - কাজী নজ�ল ইসলাম 

 এখােন আকাশ নীল   - জীবনান� দাশ 

 অমলকাি�      - নীের�নাথ চ�বত�ী 

পব�- ২ 

প�রচনা  (সাধারণ প� , আেবদনপ� ইত�ািদ)          

পব�- ৩ 

খ) �ছাটগ� : (কল�াণী িব�িবদ�ালয় �থেক �কািশত আবিশ�ক বাংলা পাঠ সংকলন �থেক িনব�ািচত ৪িট গ�।) 

�খাকাবাবুর �ত�াবত�ন       - রবী�নাথ ঠাকুর  

িবলাসী                     - শরৎচ� চে�াপাধ�ায় 

উল� পুরাণ                  - পর�রাম 

কালাপাহাড়                  - তারাশ�র বে��াপাধ�ায় 
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UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

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

SEMESTER-III 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-CC-T-3 �ব�ব পদাবলী,কিবতা ও �ছাটগ� Core 6 

 

পব�-১ 

�ব�ব পদাবলী (িনব�ািচত)                                         

নীরদ নয়েন নীর ঘন িস�েন – �গািব�দাস 

�দাম সুদাম দাম �শান ওের বলরাম  -  বলরাম দাস 

রাধার িক হইল অ�ের ব�থা          -  চ�ীদাস 

ক�ক গািড় কমলসম পদতল        - �গািব�দাস 

আজু রজনী হাম ভােগ �পাহায়লঁু       - িবদ�াপিত 

সুেখর লািগয়া এ ঘর বাঁিধনু           - �ানদাস 

অ�ুর তপন তােপ যিদ জারব         - িবদ�াপিত 

মাধব ব�ত িমনিত কির �তায়         - িবদ�াপিত 

পব�-২ 

স�িয়তা : রবী�নাথ ঠাক্ুর ( অহল�ার �িত, লীলাসি�নী, বাঁিশ, ক�ােমিলয়া, অপমািনত)     

আধুিনক কিবতা (িনব�ািচত) : বাংলা কিবতা ও �ব� সংকলন (কল�াণী িব�িবদ�ালয় কতৃ�ক �কািশত)  

পেথর িদশা            - কাজী নজ�ল ইসলাম 

ভয় করেলই ভয়       - নীের�নাথ চ�বত�ী 

মুখ �ঢেক যায় িব�াপেন - শ� �ঘাষ 

�ধু কিবতার জন� - সুনীল গে�াপাধ�ায় 

 

পব�-৩  

�ছাটগ� :  (িনব�ািচত)  বাংলা গ� ও সমােলাচনা সংকলন (কল�াণী িব�িবদ�ালয় কতৃ�ক �কািশত)   

নতুন পুতুল       - রবী�নাথ ঠাকুর 

িসঁদুরচরণ        - িবভূিতভূষণ বে��াপাধ�ায় 

�পানাঘাট �পিরেয় - ��েম� িম� 

িশ�িশ�ার পিরণাম - িশবরাম চ�বত�ী 

বান                - মহাে�তা �দবী 

খেগনবাবু           - শীেষ��ু মুেখাপাধ�ায় 
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সহায়ক ��:  

১) মধ�যুেগর কিব কাব�                            -  শ�রী�সাদ বসু 

২) �ব�ব রস�কাশ                               -   �ুিদরাম দাস 

৩) �ব�ব পদাবলী                                 -    সত� িগির 

৪) আধুিনক বাংলা কাব� পিরচয়                    -    দীি� ি�পাঠী 

৫) আধুিনক বাংলা কিবতার িদ� বলয়               -   অ�কুমার িশকদার 

৬) বাংলা �ছাটগ� �স� ও �করণ (১ম ও ২য় খ�) - বীের� দ� 

 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

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

SEMESTER-III 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G- SEC-T-1 ��ণীকে� সািহত� পাঠদান প�িত ও সমেবত পাঠ 

(Group Study) । 

SEC 2 

 

পব�-১ 

��ণীকে� পাঠদান প�িত 

পব�-২ 

আেলাচনা চ� 

পব�-৩  

�� পয�ােলাচনা                                                                        

 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

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

SEMESTER-IV 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-LCC-T-2 কিবতা, উপন�াস ও �ছাটগ� Core (Language 
1) 

6 

 

পব�-১   কিবতা ও নাটক 

ক) কিবতা :  

জ�ভূিমর �িত             -   মাইেকল মধুসূদন দ� 

�সানার তরী                -   রবী�নাথ ঠাকুর 
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িবে�াহী         - কাজী নজ�ল ইসলাম 

বনলতা �সন    - জীবনান� দাশ 

খ) নাটক—                                                                    

নীলদপ�ণ       -  দীনব�ু িম� 

পব�-২ উপন�াস 

কৃ�কাে�র উইল  - বি�মচ� চে�াপাধ�ায় 

পব�-৩ �ছাটগ� 

শাি�                -  রবী�নাথ ঠাকুর 

রসময়ীর রিসকতা   -  �ভাতকুমার মুেখাপাধ�ায় 

অভাগীর �গ�        -  শরৎচ� চে�াপাধ�ায় 

তািরণী মািঝ        -  তারাশ�র বে��াপাধ�ায় 

সরীসৃপ             -  মািনক বে��াপাধ�ায় 

 

 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

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

SEMESTER-IV 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-CC-T-4 বাংলা নাটক, উপন�াস ও �ব� Core 6 

 

পব�-১ 

ডাকঘর—রবী�নাথ ঠাকুর                                                           

পব�-২ 

দ�া—শরৎচ� চে�াপাধ�ায়                                                           

পব�-৩ 

�ব� (িনব�ািচত):  বাংলা কিবতা ও �ব� সংকলন (কল�াণী িব�িবদ�ালয় কতৃ�ক �কািশত)  

িবেবচনা ও অিবেবচনা      -  রবী�নাথ ঠাকুর 

পটুয়া িশ�                 -  যািমনী রায় 

বাংলা সািহেত�র �গিত     - িব�ু �দ 
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UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

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

SEMESTER-IV 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G- SEC-T-2 সািহেত�র �েয়াগৈবিচ�� SEC 2 

 

পব�-১ 

সংবাদ �িতেবদন রচনা 

পব�-২ 

িব�াপন রচনা 

পব�-৩ 

�ফ সংেশাধন 

 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

SEMESTER-V 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G--DSE-T-1 সািহত�ত� ও সািহত� সমােলাচনা DSE 6 

 

পব�-১ 

সািহত�ত� (১ম ভাগ): অনুকৃিতবাদ, ঔিচত�বাদ, বে�াি�বাদ, অলংকারবাদ, কােব� আন�, িচ�কাব�, রীিতবাদ, 

কাব�সত�, কােব�র উে�শ�, কাব�-ক�না।  

পব�-২ 

সািহত�ত� (২য় ভাগ): �রামাি�িসজম, িরয়ািলজম, �ািসিসজম, ডাডাইজম,  সুরিরয়ািলজম, ন�াচারািলজম।  

পব�-৩ সািহত� সমােলাচনা :  

সািহত� সমােলাচনা : বি�মচ�, রবী�নাথ, �মািহতলাল। 

সহায়ক �� :  

১) কাব� িবচার                            - সুের�নাথ দাশ�� 

২) সািহত� ও সমােলাচনার �প-রীিত      - উ�লকুমার মজুমদার  

৩) ন�নতে� �াচ�                 - সুেখন িব�াস 

৪) ন�নত� �তীচ�                  - সুেখন িব�াস 

৫) সািহত� িবেবক                       -  িবমলকুমার মুেখাপাধ�ায় 

৬) �পদী ন�নত� : ��েটা অ�াির�টল  - সুেখন িব�াস 
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UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

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

SEMESTER-V 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G—GE-T-1 জীবনী, আ�জীবনী ও �মণসািহত� GE 6 

 

পব�- ১  

জীবনী, আ�জীবনী ও �মণসািহত� (সং�া ও �বিশ��) 

পব�- ২ আ�জীবনী 

জীবন�ৃিত----- রবী�নাথ ঠাকুর 

পব�- ৩  �মণসািহত� 

পালােমৗ------------ স�ীবচ� চে�াপাধ�ায় 

 

সহায়ক �� 

১. রবী�জীবনী              -  �ভাতকুমার মুেখাপাধ�ায় 

২. রিবজীবনী (১-৯ খ�)     -  �শা�কুমার পাল 

৩. ��েদব ও শাি�িনেকতন  - �সয়দ মুজতবা আিল 

 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

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

SEMESTER-V 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G- SEC-T-3 �লাকগান SEC 2 

 

পব�-১ িবেয়র গান :  

ক) ভূিমকা ও  �লাকগান �সে� সাধারণ আেলাচনা 

খ) িবেয়র গান  

বরযা�ী আসেছ মােগা খােবা খােবা কের - িবেয়র গান 

�মেহিদর পাতা িচরল �গাচারল          - (মুসিলম িববােহর গান)    

পব�-২ ত�মূলক গান : 

ক) ত�মূলক গান �সে� �াথিমক আেলাচনা 

খ) ত�মূলক গান :  

সব �লােক কয় লালন িক জাত সংসাের—লালন সাঁই 

এই ধেম�র িবচার কেরা �র ভাই--- কুবীর �গাঁসাই।  

পব�-৩ ভাওয়াইয়া , ভািটয়ািল ও আলকােপর গান 
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ক) ভাওয়াইয়া , ভািটয়ািল ও আলকােপর গােনর �বিশ�� ও �াথিমক আেলাচনা 

খ) ভাওয়াইয়া , ভািটয়ািল ও আলকােপর গান-- 

ও ব�ু কাজল �ভামরা �র  

ও ভািটয়াল গাে�র নাইয়া  

বড় দুঃখ পাইয়া বাংলার িশ�ী মরত�ােছ 

সহায়ক �� : 

১) আলকাপ                                           - শি�নাথ ঝা 

২) মুসলমান সমােজর িবেয়র গীত ও �গাপ িবেয়র গান   - শি�নাথ ঝা 

৩) আলকাপ                                           - মহঃ নু�ল ইসলাম 

৪) বাংলার প�ীগীিত                                    - িচ�র�ন �দব 

 

UG-CBCS Syllabus B.A. General in Bengali 

================================================================================== 

SEMESTER -VI 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H- DSE-T-4 বাংলা �পকথা, িশ� িকেশার ও �গােয়�া সািহত� DSE 6 

 

পব�- ১   

ক) ঠাকুরমার ঝুিল (িনব�ািচত): দি�ণার�ন িম� মজুমদার 

িকরণমালা 

সাতভাই চ�া 

নীলকমল আর লালকমল 

িশয়াল পি�ত 

খ) �পৗরািণক গ� (িনব�ািচত) : উেপ�িকেশার রায় �চৗধুরী 

িব�ুর অবতার 

ই� হওয়ার সুখ 

িশেবর িবেয় 

গ�া আিনবার কথা 

রাবণ 

 

পব�- ২ 

ক) আেবাল তােবাল (িনব�ািচত) : সুকুমার রায় 

িখচুিড়, খুেড়ার কল, হাতুেড়, একুেশ আইন, গ�িবচার 

খ) পিদিপিসর বিম�বা� :  লীলা মজুমদার                                      
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পব�- ৩   

ক) সত�িজৎ রােয়র �গােয়�া গ� (িনব�ািচত)                                       

�কলাস �চাধুরীর পাথর 

সমা�ােরর চািব 

অ�র �সন অ�ধ�ান রহস� 

অ�রা িথেয়টােরর মামলা  

ল�েন �ফলুদা  

খ) �ব�ামেকেশর গ� (িনব�ািচত ): শরিদ�ু বে��াপাধ�ায় 

সত�াে�ষী 

র�মুখী নীলা 

�ব�ামেকশ ও বরদা 

 

 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

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

SEMESTER-VI 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G- GE -T-2 আ�িলক ভাষা সািহত� ও সং�ৃিত GE 6 

 

পব�- ১  আ�িলক ভাষা সািহত� 

আ�িলক ভাষা সািহত� (নিদয়া ও মুিশ�দাবাদ) 

পব�- ২ আ�িলক প�-পি�কা 

আ�িলক প�-পি�কা (নিদয়া ও মুিশ�দাবাদ)                                      

পব�- ৩    

আ�িলক �লাকসং�ৃিত, �লাকসািহত�, �লাকিশ� ও �লাকস�ীত (নিদয়া ও মুিশ�দাবাদ : ��� সমী�া ও সং�হ) 

 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

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

SEMESTER-VI 
Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G- SEC-T-4 সংবাদ �িতেবদন ও িব�াপন রচনা SEC 2 

 

পব�-১ 
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সংবাদ �িতেবদন রচনা, সৃজনশীল রচনা, সংলাপ (প�িত ও �করণ) 

পব�-২ 

িব�াপন রচনা ( মূলসূ� ও �কৗশল) 

পব�-৩  

�ফ সংেশাধন (িনয়ম ও চচ�া) 

�� ও ন�র িবভাজন 

�িতিট Core Course (CC), GE এবং DSE- �িতিটর জন� বরা� ৭৫ ন�েরর মেধ� ৫ ন�র �ােস উপি�িত ও 

১০ ন�র আভ��রীন মূল�ায়েনর জন� বরা�। অবিশ� ৬০ ন�েরর িলিখত পরী�ায় �� িবভাজন হেব িন��প : 

�� নং �ে�র ধরণ �ে�র মান 

১ ২ ন�েরর ১৫িট �� থাকেব �য �কানও ১০িটর উ�র করেত হেব ২০ 

২ ৫ ন�েরর ৬ িট �� থাকেব �য �কানও ৪ িটর উ�র করেত হেব ২০ 

৩ ১০ ন�েরর ৪ িট �� থাকেব �য �কানও ২ িটর উ�র করেত হেব ২০ 

 

�িতিট  AECC এবং SEC �িতিটর জন� বরা� ৫০ ন�েরর মেধ� ৫ ন�র �ােস উপি�িত ও ৫ ন�র আভ��রীন 

মূল�ায়েনর জন� বরা�। অবিশ� ৪০ ন�েরর িলিখত পরী�ায় �� িবভাজন হেব িন��প :  

 �� নং �ে�র ধরণ �ে�র মান 

১ ২ ন�েরর ৮িট �� থাকেব �য �কানও ৫ িটর উ�র করেত হেব ১০ 

২ ৫ ন�েরর ৪ িট �� থাকেব �য �কানও ২ িটর উ�র করেত হেব ১০ 

৩ ১০ ন�েরর ৪ িট �� থাকেব �য �কানও ২ িটর উ�র করেত হেব ২০ 

                                        


