
   

Bikramjeet Goswami Memorial College 

U.G  BENGALI  PROGRAM  SYLLABUS 

 

1 th SEM 

 

Syllabus:   DSC (101 )     PRAK-ADHUNIK BANGLA SAHITYA     প্রাক্-আধুনিক্

বাাংলা্সানিত্য 

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

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

৩)্শ্রীকৃষ্ণনবজয়, মালাধর্বসু্(নিবযানচত্্স্কন্ধ্-্একাদশ)্ ্ ্ ্ ্ ্ ্ ্ 

৪)্নশবসঙ্কীত্য ি, রামমশ্বর্ভট্টাচার্য       

 

Syllabus: LCC (103 )       KABITA   কনবত্া 

১)্মুকুন্দ্চক্রবত্ী, কালমকতু্র্নিকমে্ভাাঁ ড়ু্দমের্আগমি 

ভারত্চন্দ্র্রায়গুণাকর, অন্নদার্ভবািন্দভবমি্র্াত্রা  

২)্ঈশ্বর্গুপ্ত, আিারস 

মাইমকল্মধুসূদি্দেঃ্বঙ্গভূনমর্প্রনত্, বঙ্গভাষা 

৩)্রবীন্দ্রিাথ্ঠাকুরঃ্নচে্নর্থা্ভয়্শূিয্(নিমবদয'র্৭২্িাং্কনবত্া) 

মনিত্লাল্মজুমদার, নমািমুদ্গর 

িজরুল্ইসলাম, মািুষ্(সামযবাদী) 

৪)্বুদ্ধমদব্বসু, বন্দীর্বন্দিা 

নপ্রমমন্দ্র্নমত্র, মামি 

জীবিািন্দ্দাশ, বিলত্া্নসি, 

সুভাষ্মুমখাপাধযায়, ন াষণা 

শামসুর্রািমাি, পান্থজি 

 

Syllabus:  AECC   (104 )       BANGLA BHASAR BHASIK SANGJOG    বাাংলা্

ভাষার্ভানষক্নর্াগ্সাংমর্াগ 

  



১)্বাকয্গঠিঃ্সরল, নর্ৌনগক্ও্জটিল  

বািাি্সাংমশাধি 

বাগধারা 

২)্সাংলাপ্রচিা, বক্তবয্উপস্থাপি, সাক্ষাৎকার্রচিা   

৩)প্রনত্মবদি্রচিা   

৪)্সারাাংশ্রচিা্ও্ভাবসম্প্রসারণ   

2nd  SEM 

 

Syllabus:     DSC  (201  ) ADHUNIK BANGLA SAHITYA    আধুনিক্বাাংলা্সানিত্য  

 

১)্পনিিী্উপাখযাি, রঙ্গলাল্বমন্দযাপাধযায়্(নসিয-মসিাপনত্্ও্অিযািয্ক্ষনত্রয়্রাজামদর্রু্মদ্ধ্উৎসাি্নদবার্জিয্

ভীমনসাংমির্আহ্বাি্পর্যন্ত্)        

২)্আলামলর্ মর্দুলাল, নেকচাাঁ দ্ঠাকুর্ ্ ্ ্ ্   

৩)্গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রিাথ্ঠাকুর্(নিবযানচত্্গল্প-্নপাস্টমাস্টার, শানি, একরানত্র, নম ্ও্নরৌদ্র, নিশীমথর )          

৪)্িীলদপযণ, দীিবনু্ধ্নমত্র্   

                    

Syllabus: AECC  (204)     Environmental Studies 

Unit 1: Basics of Environmental Studies     

 

   3rd  SEM 

 

Syllabus: DSC  (301)  CHHANDA O ALANKAR    ছন্দ্ও্অলঙ্কার 

  

১)্ছন্দ্প্রসমঙ্গ্সাংজ্ঞা্ও্স্বরূপ্-্ধ্বনি্ও্বণয্, অক্ষর্(দল), মাত্রা্(কলা), শ্বাসা াত্্(প্রস্বর), নছদ্(অথয্সামপক্ষ্নবরাম), 

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

২)্ছন্দ্নিরূপণ-্অঙ্করবৃে, সমিে্ও্গদয্ছন্দ।্         

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

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

৪)্অলঙ্কার্নিরূপণ্।             

Syllabus:      LCC (303 )  GALPO গল্প 

১)্রবীন্দ্রিাথ্ঠাকুর, অনত্নথ, কু্ষনধত্্পাষাণ 

http://cbcs.skbuonline.in/syllabus_viewer/generate_syllabus_home.php?courseCode=BNG&syll=0&curr=1&hons=0&prog=1&degree=14


২)্প্রভাত্কুমার্মুমখাপাধযায়, নদবী 

৩)্নপ্রমমন্দ্র্নমত্র, নত্মলিামপাত্া্আনবষ্কার 

৪)্ত্ারাশঙ্কর্বমন্দযাপাধযায়, অগ্রদািী 

মানিক্বমন্দযাপাধযায়, িারামির্িাত্জামাই 

 

Syllabus: SEC (304 )      ANUBAD O PROOF SANGSODHAN অিুবাদ্ও্প্রূফ্সাংমশাধি 

১)্অিুবাদ্-্বাাংলা্নথমক্ইাংমরনজ 

২)্অিুবাদ্- ইাংমরনজ্নথমক্বাাংলা 

৩) প্রূফ্সাংমশাধি্-্সাংমশাধি্প্রনক্রয়া 

৪) প্রূফ্সাংমশাধি্-্সাংমশানধত্্শুদ্ধরূপ 

4th   SEM 

 

Syllabus:         DSC( 401  )   BHASATATTWA    ভাষাত্ত্ত্ব 

 
১)্বাাংলা্ভাষার্উৎস্ও্নববত্য ি্ ্  

২)্বাাংলা্ধ্বনি্পনরবত্য মির্সূত্র, নবচার্ও্নবমেষণ্ ্  

৩)্বাগর্মের্গঠি্ও্কার্যাবলী্ ্  

স্বরধবনি্ও্বযঞ্জিধ্বনিগুনলর্সাংজ্ঞা, স্বরূপ্ও্নেণীকরণ্ ্ 

আন্তজয ানত্ক্ধ্বনিমূলক্বণযমালা্ ্ ্ ্ 

৪)্বাাংলা্নক্রয়াপমদর্রূপনবনচত্র     

বাাংলা্উপভাষা্ও্আঞ্চনলক্উপভাষা     

শব্দাথয্ ্ত্ত্ত্ব্         

শব্দভাণ্ডার্         

 

 

Syllabus:     SEC ( 404 )     AMANTRAN PATRA, PRATISTHANIK CHITHI O 

PRABANDHA RACHANA   আমিেণ্পত্র, প্রানত্ষ্ঠানিক্নচঠি্ও্প্রনত্মবদি্-্প্রবন্ধ্রচিা  

১)্আমেণ্পত্র্রচিা 

২)্প্রানত্ষ্ঠানিক্নচঠি্রচিা 

৩)্প্রনত্মবদি্রচিা, নবজ্ঞাপি্রচিা 

৪)্প্রবন্ধ্রচিা 

5th  SEM 

 



Syllabus:        DSE   (501)     BANGLA SAHITYER ITIHAS (ASTADASH 

SHATABDA PARJANTA)    বাাংলা্সানিমত্যর্ইনত্িাস্(অষ্টাদশ্শত্াব্দ্পর্যন্ত) 

 

১)্বাাংলা্সানিমত্যর্ইনত্িাস্:্রু্গ্নবভাগ্–্কাল্ও্নিদশযি। 
২)্আনদ  মধযরু্গ্–্তু্নকয ্আক্রমমির্প্রভাব, মঙ্গলকামবযর্উদ্ভব, লক্ষণ্ও্ববনশষ্টয, মিসামঙ্গল-্নবজয়গুপ্ত, অিুবাদ্

সানিত্য-কৃনেবাস্ও্ত্াাঁ র্রামায়ণ, ববষ্ণব্পদাবলী্সানিত্য্–্নবদযাপনত্্ও্চন্ডীদাস। 
৩)্অন্ত্মধযরু্গ 

নবমশষ্গুরুত্ব্–শ্রীনচত্িয্ও্বাাংলা্সানিত্য 

বচত্িয্জীবিী্কাবয 

ববষ্ণব্ পদাবলী্সানিত্য-জ্ঞািদাস, নগানবন্দদাস 

বৃন্দাবমির্ষড়মগাস্বামী 

আিুবাদ্সানিত্য্–্কাশীরাম্দাস্ও্ত্াাঁ র্মিাভারত্ 

মিসামঙ্গল্কাবয্ও্কনব্(মকত্কাদাস) 

চন্ডীমঙ্গল্কাবয্ও্কনব্(মুকুন্দ্চক্রবত্ী) 

ধমযমঙ্গল্কাবয্ও্কনব্( িরাম) 

কানলকামঙ্গল্বা্নবদযাসুন্দর্কাবয্ও্কনব 

িাথ্সানিত্য, সপ্তদশ্শত্াব্দীর্মুসলমাি্কনব্ও্কাবয 

নশবায়ি্ও্শাক্ত্পদাবলী 

ভারত্চন্দ্র্রায়গুিাকর্ও্ত্াাঁ র্অন্নদামঙ্গল 

৪)্প্রাক্আধুনিক্পবয(১৭৬০-১৮০০) 

নবমশষ্গুরুত্ব্–্মিারাষ্ট্র্পুরাণ, বাউল্গাি্(লালি্ফনকর, ফনকর্পাঞ্জশাি, কাঙাল্িনরিাথ, গগি্িরকরা, িাছি্রাজা) 

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

পাাঁ চানল্–্দাশরনথ্রায় 

  

 
                                                                  অথবা্ 

 

Syllabus:  (502)      BANGLA SAHITYER ITIHASE SAMAJ-DHARMA-

SANSKRITI বাাংলা্সানিমত্যর্ইনত্িামস্সমাজ-ধময-সাংসৃ্কনত্ 

 

১)্বঙ্গভাষা্ও্সানিত্য, দীমিশচন্দ্র্নসি্–্নিনু্দ্ও্নবৌদ্ধ্রু্গ্। 

২)্রামত্িু্লানিড়ী্ও্ত্ৎকালীি্বঙ্গসমাজ, নশবিাথ্শাস্ত্রী্(মপ্রনক্ষত্্–্িবজাগরণ, ধময, সমাজ্ও্সাংসৃ্কনত্, জাত্ীয়ত্া), ৪, 

৫, ৮্ও্৯্পনরমচ্ছদ। 

৩)্জানত্, সাংসৃ্কনত্্ও্সানিত্য, সুিীনত্কুমার্চমট্টাপাধযায়্(্জানত্, সাংসৃ্কনত্্ও্সানিত্য)। 

৪)্মুসনলম-মািস্ও্বাাংলা্সানিত্য, আনিসুজ্জামাি্–্মধযরু্মগর্অিুবৃনে্ও্আধুনিকত্ার্সূচিা। 



 

Syllabus:       G.E ( 503)   আধুনিক্বাাংলা্সানিত্য্পাঠ্Adhunik Bangla Sahitya Path 

 
১)্কনবত্া্পাঠ্: 

ভারত্ত্ীথয্–্রবীন্দ্রিাথ্ঠাকুর 

নচঠি্–্মিীন্দ্র্রায় 

রািা্কারও্একার্িয়্–্বীমরন্দ্র্চমট্টাপাধযায় 

বণযমালা, আমার্দুঃনখিী্বণযমালা্–্শামসুর্রিমাি 

ত্া্িইমল্–্িীমরন্দ্রিাথ্চক্রবেী 

 ২)্নছােগল্প্পাঠ্: 

বলাই্-্রবীন্দ্রিাথ্ঠাকুর 

মমিশ্-্শরৎচন্দ্র্চমট্টাপাধযায় 

আদাব্–্সমমরশ্বসু 

চতু্থয্পানণপমথর্রু্দ্ধ্–্সুমবাধ্ন াষ 

একটি্তু্লসী্গামছর্কানিিী্–্বসয়দ্ওয়ালীউল্লাি 

 ৩)্কাবযিােয্:্কণযকুন্তী্সাংবাদ্–্রবীন্দ্রিাথ্ঠাকুর 

 ৪)্উপিযাস্:্কনব্–্ত্ারাশঙ্কর্বমন্দযাপাধযায় 

  Syllabus:       SEC( 504 )    দনক্ষণ-পনশ্চম্সীমান্ত্বাাংলার্প্রাময়ানগক্নলাকসাংসৃ্কনত্্Dakshin-

Pashim Simanta Banglar Prayogik Loksanskrity 

১)্নলাকনশল্প্–্মুমখাশ, মৃৎনশল্প, পেনশল্প 

২)্নলাকিৃত্য্–্নছৌ, িােুয়া, িাচনি, করম 

৩)্নলাকগাি্–্েুসু, ভাদু, ঝুমুর 

৪)্নলাকবাদয্ও্নলাকপ্ররু্নক্ত 



  

6th  SEM 

 

 

Syllabus: DSE  (601 )   BANGLA SAHITYER ITIHAS-UNISH SHATAK O 

BISH SHATAKER PRATHAMARDHA বাাংলা্সানিমত্যর্ইনত্িাস্(ঊনিশ্শত্ক্ও্নবশ্শত্মকর্

প্রথমাধয 

১) ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধ : 

নবমশষ্গুরুত্ব্–্বাাংলা্গমদযর্নবকাশ্(শ্রীরামপুর্নমশি, নফােয ্উইনলয়ম্কমলজ, রামমমািি্রায়) 

সামনয়ক্পত্র্–নদগদশযি্নথমক্ত্ত্ত্বমবানধিী 

ঈশ্বরচন্দ্র্গুপ্ত 

িকশা্–্প্রমথিাথ্শমযা 

২) ঊনিশ শতকের নিতীয়ার্ধ : 

নবমশষ্গুরুত্ব্- 

গদয্ভাষা্ও্সানিত্য্–নবদযাসাগর, কালীপ্রসন্ন্নসাংি্ও্বনঙ্কমচন্দ্র্চমট্টাপাধযায় 

মিাকামবযর্ধারা্–্মাইমকল্মধুসূদি্দে, নিমচন্দ্র্বমন্দযাপাধযায়, িবীিচন্দ্র্নসি 

আখযািকাবয্–্নিমজিন্দ্রিাথ্ঠাকুর, ইন্দ্রিাথ্বমন্দযাপাধযায় 

গীনত্কাবয-নবিারীলাল্চক্রবত্ী, অক্ষয়্কুমার্বড়াল 

মনিলা্গীনত্কনব্–্নগনরন্দ্রমমানিিী্দাসী, কানমিী্রায়, মািকুমারী্বসু 

প্রিসি্ও্িােক্–মধূসূদি্দে, দীিবনু্ধ্নমত্র, নগনরশচন্দ্র্ন াষ 

উপিযাস্–্উদ্ভব্ও্নবকাশ্(পযারীচাাঁ দ্নমত্র্বা্নেকচাাঁ দ্ঠাকুর, ভূমদব্মুমখাপাধযায়, বনঙ্কমচন্দ্র্চমট্টাপাধযায়, রমমশচন্দ্র্দে) 

সামনয়ক্পনত্রকা্–্মানসক্পনত্রকা, বঙ্গদশযি, ভারত্ী, নিত্বাদী, সানিত্য, সাধিা 

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

৪) নিশ শতকের প্রথমার্ধ : 

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



রবীন্দ্রািুসারী্কনবসমাজ্(করুণানিধাি্বমন্দযাপাধযায়, র্ত্ীন্দ্রমমািি্বাগচী, কুমুদরঞ্জি্মনল্লক্) 

রবীন্দ্রািুরাগী্কনব্(সমত্যন্দ্রিাথ্দে) 

রবীন্দ্র্সমসামনয়ক্কনব্(্র্ত্ীন্দ্রিাথ্নসিগুপ্ত, নমানিত্লাল্মজুমদার, কানজ্িজরুল্ইসলাম্) 

রবীমন্দ্রােরণপ্রয়াসী্কনব্–্(বুদ্ধমদব্বসু, নপ্রমমন্দ্র্নমত্র) 

 রবীমন্দ্রাের্আধুনিক্কনব্-জীবিািন্দ্দাশ, সুধীন্দ্রিাথ্দে, অনময়্চক্রবত্ী, নবষু্ণ্নদ্সমর্নসি 

কথাসানিত্য-শরৎচন্দ্র্চমট্টাপাধযায়, ত্ারাশঙ্কর-মানিক্ও্নবভূনত্ভূষণ্বমন্দযাপাধযায় 

িােক-্ক্ষীমরাদপ্রসাদ্নবদযানবমিাদ, নিমজন্দ্রলাল, মন্মথ্রায়, নবজি্ভট্টাচার্য 

সামনয়ক্পনত্রকা্–্প্রবাসী, সবুজপত্র, কমল্লাল, নবনচত্রা, কনবত্া 

Syllabus:     G.E (603 )      বযবিানরক্বাাংলা্বযাকরণ 

 

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

২)্শব্দ্প্রকরণ্: 

• শমব্দর্বুযৎপনেগত্্নেনণ্নবভাগ্–্প্রত্যয়্নিষ্পন্ন্ও্অিুষঙ্গ্নিষ্পন্ন 

• শমব্দর্অথযগত্্নেনণ্নবভাগ  - নর্ৌনগক্শব্দ, রূঢ়্শব্দ, নর্াগরূঢ়্শব্দ 

• নবনশষ্টাথযক্শব্দ্ও্শমব্দর্নবমশষ্অমথয্প্রময়াগ্–্বাচযাথয, লক্ষযণাথয্ও্বযাঙ্গাথয 

৩)্বাকয্প্রকরণ্– 

• বামকযর্নেনণ্নবভাগ্; বামকযর্রূপান্তর্(গঠিগত্্ও্অথযগত্) 

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

• বাচয 

৪)্অশুনদ্ধ্সাংমশাধি্–্বণযগত্, পদগঠিগত্্ও্বাকযগত্ 

 
 

Syllabus:      SEC (604)     ভাষা্নশক্ষমণর্নকৌশল 

 
১)্ভাষা্: 



সাংজ্ঞা, ভাষা্ও্উপভাষার্সম্পকয , ভাষা্ও্নশষ্টভাষা, উচ্চারমণ্উপভাষা্ও্আঞ্চনলকত্ার্প্রভাব।্ভাষা্নশখামিার্

নবজ্ঞািসম্মত্্দৃনষ্টভনঙ্গ। 

  

২)্ভাষা্নশক্ষমণর্পদ্ধনত্্: 

বক্তত্া্পদ্ধনত্, প্রশ্ন-উের্পদ্ধনত্, আমলাচিা্পদ্ধনত্, আমরািী্পদ্ধনত্, অবমরািী্পদ্ধনত্, নচন্তিমূলক্পদ্ধনত্, সমসযা্

সমাধাি্পদ্ধনত্, একক্পদ্ধনত্্ও্দলগত্্পদ্ধনত্। 

৩)্ভাষা্নশক্ষমণর্দক্ষত্া্– 

• প্রময়াজিীয়ত্া, বযবিার্ও্উপমর্ানগত্া 

• েবণ, বণযি, বযাখযাি, মূত্য ি, প্রশ্নকরণ 

• গদয্ও্কনবত্া্পড়ামিার্পদ্ধনত্ 

• বযাকরণ্পড়ামিার্পদ্ধনত্ 

৪)্বাাংলা্বািাি্প্রসঙ্গ্– 

বািাি্ভুমলর্কারণ্ও্প্রনত্কার 

বাাংলা্আকামদনম্গৃিীত্্বািাি্নবনধ 

 
 

 
 রু্নধনষ্ঠর্মািাত্্ 

বাাংলা্নবভাগ্ 

নবক্রমনজৎ্নগাস্বামী্নমমমানরয়াল্কমলজ্ 
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