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  U. G   BENGALI   HONOURS   SYLLABUS 

 

 

1th SEM 

 
Syllabus:  CC 1 (101)   PRAK-ADHUNIK BANGLA SAHITYA প্রাক্-আধুনিক্বাাংলা্

সানিত্য 

 
১)্চর্যাগীনত্্(নিবযানচত্্পদঃ্১, ৫, ৮, ১৪, ২২)্ ্ ্ ্ ্ ্ ্ ্ 

২)্শ্রীকৃষ্ণকীত্য ি, বড়ু্চন্ডীদাস্(নিবযানচত্্খন্ড্ -্ত্ামু্বল্খন্ড, নিৌকা্খন্ড)্ ্ ্ ্ ্ ্ ্ ্ ্ 

৩)্শ্রীকৃষ্ণনবজয়, মালাধর্বসু্(নিবযানচত্্স্কন্ধ্-্একাদশ)্ ্ ্ ্ ্ ্ ্ ্  

৪)্নশবসঙ্কীত্য ি, রামমশ্বর্ভট্টাচার্য             

  
 

Syllabus:   CC 2 (102)     ADHUNIK BANGLA SAHITYA আধুনিক্বাাংলা্সানিত্য 

 

১)্পনিিী্উপাখযাি, রঙ্গলাল্বম্যাপাধযায়্(সসিয-মসিাপনত্্ও্অিযািয্ক্ষনিয়্রাজামদর্রু্মে্উৎসাি্নদবার্জিয্

ভীমনসাংমির্আহ্বাি্পর্যন্ত্)         

২)্আলামলর্ঘমর্দুলাল, নেকচাাঁ দ্ঠাকুর্ ্ ্ ্ ্    

৩)্গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রিাথ্ঠাকুর্(নিবযানচত্্গল্প-্নপাস্টমাস্টার, শানি, একরানি, নমঘ্ও্নরৌদ্র, নিশীমথর্ ্            

৪)্িীলদপযণ, দীিবনু্ধ্নমি্                         

  

Syllabus:  G.E (103)    PRAK-ADHUNIK BANGLA SAHITYER NIRBACHITA 

PATH প্রাক্-আধুনিক্বাাংলা্সানিমত্যর্নিবযানচত্্পাঠ 

 

১)্ববষ্ণব্পদাবনল্-্নিবযানচত্্পদ্                 

ক)্িীরদ্িয়মি্িীরঘি্নসঞ্চমি 

খ)্রূপলানগ্আাঁনখ্ঝুমর 

গ)্মন্র্বানির্কঠিি্কপাে 

ঘ)্সুমখর্লানগয়া্এ্ঘর্বাাঁ নধিু 

ঙ)্আজু্রজিী্িাম্ভামগ্নপািায়লুাঁ         

২)্কৃনিবাসী্রামায়ণ্-্অরণয্ও্নকনিন্ধযা্কাণ্ড্     

৩)্চন্ডীমঙ্গল্(আমখটিক্খন্ড), মুকু্্চক্রবত্ী্   

 

       

৪)্শাক্তপদাবনল্-্নিবযানচত্্পদ্            



ক)্নগনর, নগৌরী্আমার্এমসনিল,  

খ)্ওমি্নগনররাজ, নগৌরী্কমরমি, 

গ)্কুস্বপি্নদমখনি্নগনর, উমা্আমার্শ্মশািবাসী 

ঘ)্নর্ও্িা্নর্ও্িা্িবমী্রজনি 

ঙ)্ওমি্প্রাণিাথ্নগনরবর্নি 

চ)্ভমব্এমস্নখলব্পাশা, বমড়াই্আশা্মমি্ 

 

 

Syllabus:        AECC (104)           Environmental Studies 

 

2nd SEM 

 

Syllabus:    CC 3 (201)     CHHANDA O ALANKAR   ি্্ও্অলঙ্কার 

১)্ি্্প্রসমঙ্গ্সাংজ্ঞা্ও্স্বরূপ্-্ধ্বনি্ও্বণয্, অক্ষর্(দল), মািা্(কলা), শ্বাসাঘাত্্(প্রস্বর), নিদ্(অথয্সামপক্ষ্নবরাম), 

র্নত্, পবয, পবয।ঙ্গ, অনত্পবয, চরণ্(পঙনক্ত), নমল।্ ্   

২)্ি্্নিরূপণ-্অক্ষরবৃি, মািাবৃি, স্বরবৃি,সমিে্ও্গদয্ি্।্         

৩)্অলঙ্কার্প্রসমঙ্গ্সাংজ্ঞা্ও্স্বরূপ্-্অিুপ্রাস, র্মক, নেষ, বমক্রানক্ত, উপমা, রূপক, উৎমপ্রঙ্কা, অপহু্ননত্, সম্ি, 

নিশ্চয়, ভ্রানন্তমাি, বযনত্মরক, সমামসানক্ত, অনত্শময়ানক্ত, নবষম, অসঙ্গনত্, বযাজস্তুনত্, নবমরাধাভাস, দৃষ্টান্ত্।্     

৪)্অলঙ্কার্নিরূপণ্।           

 

Syllabus: CC 4 ( 202)   BHASATATTWA    ভাষাত্ত্ত্ব 

 

১)্বাাংলা্ভাষার্উৎস্ও্নববত্য ি্ ্ 

২)্বাাংলা্ধ্বনি্পনরবত্য মির্সূি, নবচার্ও্নবমেষণ্ ্  

৩)্বাগর্মের্গঠি্ও্কার্যাবলী্ ্  

স্বরধবনি্ও্বযঞ্জিধ্বনিগুনলর্সাংজ্ঞা, স্বরূপ্ও্নেণীকরণ্ ্ 

আন্তজয ানত্ক্ধ্বনিমূলক্বণযমালা্ ্ ্ ্ 

৪)্বাাংলা্নক্রয়াপমদর্রূপসবনচি   

বাাংলা্উপভাষা্ও্আঞ্চনলক্উপভাষা     

শব্দাথয্ ্ত্ত্ত্ব্        

শব্দভাণ্ডার্        

 
 

Syllabus: G.E (203)  ADHUNIK BANGLA SAHITYER NIRBACHITA PATH 

 

http://cbcs.skbuonline.in/syllabus_viewer/generate_syllabus_home.php?courseCode=BNG&syll=0&curr=1&hons=1&prog=0&degree=124


 আধুনিক্বাাংলা্সানিমত্যর্নিবযানচত্্পাঠ 

 

১)্নমঘিাদবধ্কাবয, মাইমকল্মধুসূদি্দি্-্প্রথম্নত্িটি্সগয্             

২)্কপালকুন্ডলা, বনঙ্কমচন্দ্র্চমট্টাপাধযায়্                    

৩)্নসািার্ত্রী, মািসসু্রী, সমুমদ্রর্প্রনত্, নর্মত্্িানি্নদব, নিরুমেশ্র্ািা।        

৪)্জিা, নগনরশচন্দ্র্নঘাষ্                        

  

Syllabus: AECC (204)   BANGLA BHASAR BHASIK SANGJOG   বাাংলা্ভাষার্

ভানষক্নর্াগ্সাংমর্াগ 

 

১)্বাকয্গঠিঃ্সরল, নর্ৌনগক্ও্জটিল  

বািাি্সাংমশাধি 

বাগধারা 

২)্সাংলাপ্রচিা, বক্তবয্উপস্থাপি, সাক্ষাৎকার্রচিা 

৩)প্রনত্মবদি্রচিা 

৪)্সারাাংশ্রচিা্ও্ভাবসম্প্রসারণ 

 

 

3 rd SEM 

 

Syllabus:     CC 5 (301)     MADHYAYUGER KABITA O KABYA  মধযরু্মগর্কনবত্া্ও্

কাবয 

 
১)্ববষ্ণব্পদাবনল্(ত্ত্ত্ব্ও্প্রসঙ্গসি্আমলাচিা)্-নিবযানচত্্পদ্ক)আজু্িাম্নক্নপখাঁলু্িবদ্বীপচ্্খ)্ঘমরর্বানিমর্দমণ্ড্

শত্বার্গ)্কন্টকগানড়্কমলসম্পদত্ল্ঘ)্এ্সনখ, িামানর্দুমখর্িানি্অর্ঙ)্ত্াত্ল্বসক্ত্বানরনব্ুসম।     

২)্শাক্ত্পদাবনল্-্নিবযানচত্্পদ্ক)্নগনর, এবার্আমার্উমা্এমল, আর্পাঠাব্িা্খ)্আনম্নক্নিনরলাম্নিনশ-স্বপমি্ গ)্

কাল্স্বপমি্শাংকরী-মুখ্নিনর্আি্্আমার্ ঘ)্ওমর্িবমী-নিনশ, িা্িইও্নর্অবসাি্ ঙ)্নর্ময়া্িা্রজিী্আনজ্লময়্

ত্ারাদমল্ চ)্মা্আমায়্ঘুরামব্কত্।্ ্ ্  

৩)্বচত্িয্ভাগবত্্(আনদ্খন্ড), বৃ্াবি্দাস্         

৪)্চন্ডীমঙ্গল্(আমখটিক্খন্ড), মুকু্্চক্রবত্ী্         

 

Syllabus:  CC 6 (302)   ADHUNIK KABYA-KABITA  আধুনিক্কাবয-কনবত্া 

 

১)্বীরাঙ্গিা্কাবয, মাইমকল্মধুসূদি্দি    

(শকুন্তলা, ত্ারা, শূপযণখা, নককয়ী, জিা্পনিকা)  

২)্বৃিসাংিার, নিমচন্দ্র্বম্যাপাধযায়্(নিবযানচত্্সগয্-্১, ১০, ১১, ২২, ২৩, ২৪) 

৩)্উনিশ্শত্মকর্গীনত্কনবত্া-্নিবযানচত্্কনবত্া্ক)্পুরুনলয়া, মাইমকল্মধুসূদি্দি্খ)্সুরবালা, নবিারীলাল্চক্রবত্ী্গ)্

বনঙ্কম্নবদায়, নগানব্চন্দ্র্দাস্ ঘ)্নবলামশমষ, মািকুমারী্বসু্ ঙ)্মািবব্িা, অক্ষয়কুমার্বড়াল     

৪)্নবশ্শত্মকর্কনবত্া্ক)্নবাধ, জীবিাি্্দাশ্খ)্আমার্বকনিয়ৎ, িজরুল্ইসলাম্গ)্ব্ীর্ব্িা, বুেমদব্বসু্ঘ)্



কামি, দীমিশ্দাস্ঙ)্িুল্িুেুক্িা্িুেুক, সুভাষ্মুমখাপাধযায়্চ)্কলকাত্ার্র্ীশু, িীমরন্দ্রিাথ্চক্রবত্ী্ি)্

জন্মভূনমমকই, শামসুর্রািমাি্জ)্বাবমরর্প্রাথযিা, শঙ্খ্নঘাষ।্             

 
 

Syllabus: CC 7 (303) ENGREJI SAHITYER ITIHAS  ইাংমরনজ্সানিমত্যর্ইনত্িাস 

 
১)্নজওমে্চসার্ ্ ্  

২)্নশক্সনপয়ার     

৩)্নমল্টি, ওয়ার্য সওয়াথয, নকালনরজ, নশলী, কীেস, এনলয়ে, ইময়েস     

৪)্স্কে, নর্মকন্স, চালযস্লযাম্ব              

 

Syllabus:   SEC (305)  ANUBAD O PROOF SANGSODHAN  অিুবাদ্ও্প্রূি্সাংমশাধি 

 
১)্অিুবাদ্-্বাাংলা্নথমক্ইাংমরনজ 

২)্অিুবাদ্- ইাংমরনজ্নথমক্বাাংলা 

৩) প্রূি্সাংমশাধি্-্সাংমশাধি্প্রনক্রয়া 

৪) প্রূি্সাংমশাধি্-্সাংমশানধত্্শুেরূপ 

 

4th SEM 

 

Syllabus: CC 8 ( 401)  SANSKRITA SAHITYER ITIHAS সাংসৃ্কত্্সানিমত্যর্ইনত্িাস 

 

১)্রামায়ি-মিাভারত্        

২)্কানলদাস         

৩)্শূদ্রক             

৪)্ভাস, বািভট্ট, জয়মদব     

 
 

Syllabus: CC 9  ( 402) KABYATATTWA O SAHITYER RUPRITI  কাবযত্ত্ত্ব্ও্

সানিমত্যর্রূপরীনত্ 

 

১)্কাবয্নজজ্ঞাসা, অতু্লচন্দ্র্গুপ্ত 

ধ্বনি্ও্রস্     

২)্ক্লানসনসজম্ও্নরামানন্টনসজম্         

৩)্ট্রামজনর্্, কমমনর্, িাসয্         

৪)্এনপক, নলনরক, (ওর্, এনলনজ, সমিে), বযালার্     

  

Syllabus: CC 10 ( 403)   BANGLA UPANYAS O CHHOTOGALPO বাাংলা্উপিযাস্ও্

নিােগল্প 

 



১)্রাজনসাংি, বনঙ্কমচন্দ্র্চমট্টাপাধযায়             

২)্চার্অধযায়, রবীন্দ্রিাথ্ঠাকুর                 

৩)্কনব, ত্ারাশঙ্কর্বম্যাপাধযায়                 

৪)্নিােগল্প্ -                     

অভাগীর্স্বগয, শরৎচন্দ্র্চমট্টাপাধযায় 

মিািগর, নপ্রমমন্দ্র্নমি 

লম্বকণয, পরশুরাম 

প্রাসগনত্িানসক, মানিক্বম্যাপাধযায় 

চতু্থয্পানিপমথর্রু্ে, সুমবাধ্নঘাষ 

রস, িমরন্দ্রিাথ্নমি 

নোপ, িারায়ণ্গমঙ্গাপাধযায়  

আদাব, সমমরশ্বসু  

  

 

Syllabus:  SEC ( 405)   AMANTRAN PATRA, PRATISTHANIK CHITHI O 

PRABANDHA RACHANA আমিেণ্পি, প্রানত্ষ্ঠানিক্নচঠি্ও্প্রনত্মবদি্-্প্রবন্ধ্রচিা 

 
১)্আমেণ্পি্রচিা 

২)্প্রানত্ষ্ঠানিক্নচঠি্রচিা 

৩)্প্রনত্মবদি্রচিা, নবজ্ঞাপি্রচিা 

৪)্প্রবন্ধ্রচিা 

 

 

5  th SEM 
 

 
 

Syllabus:   CC 11(  501) BANGLA NATAK  বাাংলা্িােক 

 

১)্এমকই্নক্বমল্সভযত্া? মাইমকল্মধুসূদি্দি্ ্      

২)্চন্দ্রগুপ্ত, নদ্বমজন্দ্রলাল্রায়             

৩)্র্াকঘর, রবীন্দ্রিাথ্ঠাকুর             

৪)্চাাঁ দবনণমকর্পালা, শমু্ভ্নমি্       

 
 

Syllabus: CC 12 ( 502) PRABANDHA O SAHITYA - SANSKRITI BISHAYAK 

PRABANDHA RACHANA প্রবন্ধ্ও্সানিত্য-সাংসৃ্কত্্নবষয়ক্প্রবন্ধ্রচিা 

 

১)্নলাকনশক্ষা, বনঙ্কমচন্দ্র্চমট্টাপাধযায়     

২)্আমামদর্ভাষা্সাংকে, প্রমথ্নচৌধুরী     



৩)্বাাংলার্ব্রত্, অবিীন্দ্রিাথ্ঠাকুর         

৪)্সানিত্য-সাংসৃ্কনত্্নবষয়ক্একটি্প্রবন্ধ্রচিা     

  
 

Syllabus:   DSE ( 503) BANGLA SAHITYER ITIHAS : ASTADASH SATABDI 

PARJANTA বাাংলা্সানিমত্যর্ইনত্িাস্(অষ্টাদশ্শত্াব্দী্পর্যন্ত ) 

 

১) বাাংলা্সানিমত্যর্ইনত্িাস্: রু্গ্নবভাগ্–্কাল্ও্নিদশযি। 

২) আনদ  মধযরু্গ – তু্নকয ্আক্রমমির্প্রভাব, মঙ্গলকামবযর্উদ্ভব, লক্ষণ্ও্ববনশষ্টয, মিসামঙ্গল-্নবজয়গুপ্ত, অিুবাদ্

সানিত্য-কৃনিবাস্ও্ত্াাঁ র্রামায়ণ, ববষ্ণব্পদাবলী্সানিত্য্–্নবদযাপনত্্ও্চন্ডীদাস। 

৩) অন্ত্মধযরু্গ 

নবমশষ্গুরুত্ব্–শ্রীসচত্িয্ও্বাাংলা্সানিত্য 

বচত্িয্জীবিী্কাবয 

ববষ্ণব্ পদাবলী্সানিত্য-জ্ঞািদাস, নগানব্দাস 

বৃ্াবমির্ষড়মগাস্বামী 

আিুবাদ্সানিত্য্–্কাশীরাম্দাস্ও্ত্াাঁ র্মিাভারত্ 

মিসামঙ্গল্কাবয্ও্কনব্(মকত্কাদাস) 

চন্ডীমঙ্গল্কাবয্ও্কনব্(মুকু্্চক্রবত্ী) 

ধমযমঙ্গল্কাবয্ও্কনব্(ঘিরাম) 

কানলকামঙ্গল্বা্নবদযাসু্র্কাবয্ও্কনব 

িাথ্সানিত্য, সপ্তদশ্শত্াব্দীর্মুসলমাি্কনব্ও্কাবয 

নশবায়ি্ও্শাক্ত্পদাবলী 

ভারত্চন্দ্র্রায়গুিাকর্ও্ত্াাঁ র্অন্নদামঙ্গল 

৪) প্রাক্আধুনিক্পবয(১৭৬০-১৮০০) 

নবমশষ্গুরুত্ব্–্মিারাষ্ট্র্পুরাণ, বাউল্গাি্(লালি্িনকর, িনকর্পাঞ্জশাি, কাঙাল্িনরিাথ, গগি্িরকরা, িািি্রাজা) 



কনবগাি্ও্কনবওয়ালা্(মগাাঁ জলা্গুাঁই, রাম্বসু, িরু্ঠাকুর, নিত্াই্ববরাগী, নভালা্ময়রা, এযান্টিী্নিনরনঙ্গ) 

পাাঁ চানল্–্দাশরনথ্রায় 

 

Syllabus: DSE (504) BANGLA SAMALOCHNA SAHITYA বাাংলা্সমামলাচিা্সানিত্য 

 

১)্নবনবধ্প্রবন্ধ, বনঙ্কমচন্দ্র্চমট্টাপাধযায়্–্নবদযাপনত্্ও্জয়মদব, শকুন্তলা-নমরা্া-মদসনদমমািা, বাাংলার্িবয্নলখকনদমগর্

প্রনত্্নিমবদি। 

২)্সানিত্যচচয া, বুেমদব্বসু-মাইমকল, বাাংলা্নশশু্সানিত্য, রবীন্দ্রিাথ্ও্উিরসাধক। 

৩)্কনবত্ার্কথা, জীবিাি্্দাশ্–্১ম, ২য়্ও্৪থয্প্রবন্ধ। 

৪)্আধুনিকত্া্ও্রবীন্দ্রিাথ, আবু্সয়ীদ্আইয়ুব-্অমঙ্গলমবাধ্ও্আধুনিক্কনবত্া, নেময়ািীনত্্ও্সানিত্যিীনত্, কনবত্ার্

ভাষা। 

  

6th  SEM 
 

Syllabus:   CC 13     (601)  RABINDRA SAHITYA রবীন্দ্র্সানিত্য   

১)্সঞ্চনয়ত্া-্নিঝয মরর্স্বপ্নভঙ্গ, নমঘদূত্, নিরুমেশ্র্ািা, বলাকা, আনভসার, আনেকা, একগাাঁ ময়, আনম, ঐকত্াি, 

সাধারণ্নমময়্ 

২)্নিন্নপি্-্পিসাংখযা্১০, ১৮, ৩০, ৬৭, ১০৮     

৩)্প্রাচীি্সানিত্য্-্নমঘদূত্, কামবযর্উমপনক্ষত্া, শকুন্তলা, রামায়ণ     

৪)্সানিত্য-্সানিমত্যর্ত্াৎপর্য্, সানিমত্যর্ সামগ্রী, সানিমত্যর্নবচার, কাবয্ --্স্পষ্ট-অস্পষ্ট্    

 

Syllabus: CC 14 (602)  SIMANTA BANGLAR LOKSAHITYA সীমান্ত্বাাংলার্

নলাকসানিত্য 

সীমান্ত্বাাংলার্নলাকসাংসৃ্কনত্্-্সাংজ্ঞা, স্বরূপ্ও্ববনশষ্টয 

১)্ঝুমুর      

২)্েুসু         

৩)্ভাদু         

৪)্নিা্        

  



Syllabus: DSE (603) BANGLA SAHITYER ITIHAS-UNISH SHATAK O BISH 

SHATAKER PRATHAMARDHA বাাংলা্সানিমত্যর্ইনত্িাস্(উনিশ্শত্ক্ও্নবশ্শত্মকর্প্রথমাধয) 

 

১)্উনিশ্শত্মকর্প্রথমাধয্: 

নবমশষ্গুরুত্ব্–্বাাংলা্গমদযর্নবকাশ্(শ্রীরামপুর্নমশি, নিােয ্উইনলয়ম্কমলজ, রামমমািি্রায়) 

সামনয়ক্পি্–নদগ্দশযি্নথমক্ত্ত্ত্বমবানধিী 

ঈশ্বরচন্দ্র্গুপ্ত 

িকশা্–্প্রমথিাথ্শমযা 

২)্উনিশ্শত্মকর্নদ্বত্ীয়াধয্– 

গদয্ভাষা্ও্সানিত্য্–নবদযাসাগর, কালীপ্রসন্ন্নসাংি্ও্বনঙ্কমচন্দ্র্চমট্টাপাধযায় 

মিাকামবযর্ধারা্–্মাইমকল্মধুসূদি্দি, নিমচন্দ্র্বম্যাপাধযায়, িবীিচন্দ্র্নসি 

আখযািকাবয্–্নদ্বমজন্দ্রিাথ্ঠাকুর, ইন্দ্রিাথ্বম্যাপাধযায় 

গীনত্কাবয-নবিারীলাল্চক্রবত্ী, অক্ষয়্কুমার্বড়াল 

মনিলা্গীনত্কনব্–্নগনরন্দ্রমমানিিী্দাসী, কানমিী্রায়, মািকুমারী্বসু 

প্রিসি্ও্িােক্–মধুসূদি্দি, দীিবনু্ধ্নমি, নগনরশচন্দ্র্নঘাষ 

উপিযাস্–্উদ্ভব্ও্নবকাশ্(পযারীচাাঁ দ্নমি্বা্নেকচাাঁ দ্ঠাকুর, ভূমদব্মুমখাপাধযায়, বনঙ্কমচন্দ্র্চমট্টাপাধযায়, রমমশচন্দ্র্দি) 

সামনয়ক্পনিকা্–্মানসক্পনিকা, বঙ্গদশযি, ভারত্ী, নিত্বাদী, সানিত্য, সাধিা 

৩)্রবীন্দ্রিাথ্ঠাকুর্–্কাবয-কনবত্া, উপিযাস, নিােগল্প, িােক্ও্প্রবন্ধ 

৪)্নবশ্শত্মকর্প্রথমাধয্– 

নবমশষ্গুরুত্ব-রবীন্দ্রিাথ্ঠাকুর, (কাবয, উপিযাস, িােক, প্রবন্ধ) 

রবীন্দ্রািুসারী্কনবসমাজ্(করুণানিধাি্বম্যাপাধযায়, র্ত্ীন্দ্রমমািি্বাগচী, কুমুদরঞ্জি্মনিক) 

রবীন্দ্রািুরাগী্কনব্(সমত্যন্দ্রিাথ্দি) 



রবীন্দ্র্সমসামনয়ক্কনব্(র্ত্ীন্দ্রিাথ্নসিগুপ্ত্, নমানিত্লাল্মজুমদার, কানজ্িজরুল্ইসলাম) 

রবীমন্দ্রািরণ্প্রয়াসী্কনব্(বুেমদব্বসু, নপ্রমমন্দ্র্নমি) 

রবীমন্দ্রািরণপ্রয়াসী্কনব্–্জীবিাি্্দাশ, সুধীন্দ্রিাথ্দি, অনময়্চক্রবত্ী, নবষু্ণ্নদ্সমর্নসি 

কথাসানিত্য-শরৎচন্দ্র্চমট্টাপাধযায়, ত্ারাশঙ্কর-মানিক্ও্নবভূনত্ভূষণ্বম্যাপাধযায় 

িােক-্ক্ষীমরাদপ্রসাদ্নবদযানবমিাদ, নদ্বমজন্দ্রলাল, মন্মথ্রায়, নবজি্ভট্টাচার্য 

সামনয়ক্পনিকা্–্প্রবাসী, সবুজপি, কমিাল, নবনচিা, কনবত্া 

 
 

Syllabus: DSE (604)  বযবিানরক্বাাংলা্বযাকরণ 

 

১)্পদপ্রকরণ্:্নবমশষয, নবমশষণ, সবযিাম, অবযয়, কারক-নবভনক্ত, অিুসগয, উপসগয্ও্সমাস 

২)্শব্দ্প্রকরণ্: 

• শমব্দর্বুযৎপনিগত্্নেনণ্নবভাগ্–্প্রত্যয়্নিষ্পন্ন্ও্অিুষঙ্গ্নিষ্পন্ন 

• শমব্দর্অথযগত্্নেনণ্নবভাগ  - নর্ৌনগক্শব্দ, রূঢ়্শব্দ, নর্াগরূঢ়্শব্দ 

• নবনশষ্টাথযক্শব্দ্ও্শমব্দর্নবমশষ্অমথয্প্রময়াগ্–্বাচযাথয, লক্ষযণাথয্ও্বযাঙ্গাথয 

৩)্বাকয্প্রকরণ্– 

• বামকযর্নেনণ্নবভাগ্; বামকযর্রূপান্তর্(গঠিগত্্ও্অথযগত্) 

• বামকযর্অম্বময়র্ববনচি্সূচক্শব্দাবনল্(নবমশষয, নবমশষণ, সবযিাম, অবযয়্ও্নক্রয়া-নবমশষণ-এর্অনত্নরক্ত) 

• বাচয 

৪)্অশুনে্সাংমশাধি্–্বণযগত্, পদগঠিগত্্ও্বাকযগত্ 

 
 

 
 রু্নধনষ্ঠর্মািাত্্ 

বাাংলা্নবভাগ্ 

নবক্রমনজৎ্নগাস্বামী্নমমমানরয়াল্কমলজ্ 
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