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Department of Bengali  
Programme Outcome 

 
 The course prepares students for teaching and for Creative Bengali Writing. 

 

 The course serves as a basis for further higher studies and research in this field. 

 

 Students will demonstrate proficiency in literary history, literary theory. 

 

 Students will demonstrate critical and analytical skills in the interpretation and evaluation 

of literary texts.  

  

 Students will demonstrate a command of written academic Bengali. 

 

 Students will demonstrate mastery to write under time constraints.  

 

 Students will acquire a good knowledge on the nature of language and of the place of  
language study on society. 

 

 The students will acquire general linguistic theory and fundamental understanding of core

 areas of language analysis including phonology, morphology, syntax and pragmatics.  
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COURSE STRUCTURE OF M.A IN BNGALI 
SEMESTER 
 

COURSE 
NO. 

COURSE  TITLES Full 
Marks 

Credit  

                            
 
 

I 

BNG 101 BHASAR ITIHAS O PARICHAY 50 6 

BNG 102 MADHYAJUGER SAHITYA DHARA 50 6 

BNG 103 PRACHIN O ADI MADHYAYUGER SAHITYA PATH 50 6 

BNG 104 ANTAMADHYAYUGER SAHITYA PATH  50 6 

BNG 105 UNISH-BISH SHATAKER GADYASAHITYER ITIHAS O GADYASAHITYA PATH  50 6 

TOTAL 250 30 

 
 
 

II 

BNG 201 SADHARAN BHASHA BIJYAN  50 6 

BNG 202 UNISH-BISH SHATAKER KABYA-KABITA PATH  50 6 

BNG 203 RABINDRA SAHITYA PATH 50 6 

C-BNG 204 BANGLA BHASATATTWA O SAHITYER PATH (CBCS) 50 4 

BNG 205 SEMINAR O GABESANADHARMI PRAKALPA RACHANA  50 6 

TOTAL 250 28 

 
 
 
 
 
 

III 

BNG 301 UNISH O BISH SHATAKER UPANYASER ITIHAS O PATH  50 6 

BNG 302 UNISH O BISH SHATAKER CHOTOGALPER ITIHAS O PATH 50 6 

BNG 303 BANGLA NATAK O PRAHASAN : UNISH O BISH SHATAK 50 6 

C-BNG 304 PRACHYA SAHITYATATTWA O BANGLA SAHITYER BIBIDHA PATH (CBCS) 50 4 

SPECIAL PAPER (KSHETRIYA SAMIKHSA O PRAKALPAPATRA UPASTHAPAN) 
(any one corresponding to theory PAPER BNG 303) 

BNG 305 BNG 305A BHASHA SAMIKSHA 50 6 

BNG 305B MADHYAYUGER PUNTHICHARCHA O KSHETRA-SAMIKSHA 

BNG 305C RABINDRA JIBAN O SAHITYA BISHAYAK PRAKALPA  

BNG 305D PRAYOGIK NATYA PRAKALPA 

BNG 305E LOKA-UPADAN SANGRAHA O SAMIKSHA 

BNG 305F KATHASAHITYA BISHYAK PRAKALPA 

BNG 305G SAHITYATATTWA BISHYAK PRAKALPA 

BNG 305H BANGLA O PRATIBESHI SAHITYA BISHYAK PRAKALPA 

TOTAL 250 28 

 
 
 

 
 
 
 
 

IV 

BNG 401 BANGLA SAHITYER RUPANTAR, PATHANTAR, ANUBAD SAHITYA 
PRERONA 

50 6 

BNG 402 PRACHYA SAHITYATATTWA 50 6 

BNG 403 PASCHATYA SAHITYATATTWA 50 6 

BNG 404 BOHIRBANGIYA BANGLA SAHITYACHARCHA O BHASHA ANDOLON 50 6 

SPECIAL PAPER (Theory) (any one) 

BNG 405 BNG 405A BHASHA BIJYAN O BHASHA TATTWA 50 6 

BNG 405B MADHYAJUGER SAHITYA PATH 

BNG 405C RABINDRA SAHITYA PATH 

BNG 405D NATYASAHITYA PATH 

BNG 405E LOKASAHITYA-SANSKRITI TATTWA O PATH 

BNG 405F KATHASAHITYA PATH 

BNG 405G SAHITYATATTWA O TATTWABID 

BNG 405H BANGLA O PRATIBESHI SAHITYA PATH 

TOTAL 250 30 

ALL TOTAL 1000 116 
Full Marks, 50 = END SEMESTER EXAMINATION (40) + INTERNAL ASSESSMENT (10) 
BNG 205 & BNG 305 = PROJECT PAPER (40) + SEMINAR (10) & PROJECT PAPER (40) + VIVA-VOCE (10) 
** See next page 
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** In case choice of the Special Paper, student shall be 

choiced anyone of the paper according to the series of BNG-

305 and again the student shall be maintained same series on 

BNG-405 regarding choice of the Special Paper at BNG-405 

series. (As for example, if he/she choice BNG-305A at BNG-

305 series, then he/she should be choice BNG-405A at BNG- 

405 series). 
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স্নাতকওাত্তয ফাাংরা 
াঠক্রভ ২০১৮ 

 

BNG-101 

বালায ইততা  তযঘ 
 

Credit:-6                                                                                                     Marks-50= (40+10) 
Course Outcome 

 বালায উৎ, তফওা  তফফততন ম্পকওত জ্ঞান ফৃতি। 
 
                                         Syllabus 

১. ইকদা-ইউকযাী বালাফাংকয তযঘ, প্রাঘীন বাযতী আমতবালা ভূ           ১০                             
২. ভধযবাযতী আমতবালা ভূ          ১০ 
৩. নফযবাযতী আমতবালায ফকতীওযণ, ভাকধী প্রাওৃত উদূ্ভত বালা ভূকয াংতিপ্ত তযঘ   ১০ 
৪. তরতয উদ্ভফ  তফওা, ফাাংরা তরত                                                 ১০ 
 

             
BNG-102 

ভধযমুককয াততযধাযা 
                                     

Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 
 

 Course Outcome 

 ভধযমুককয ফাাংরা াততয, াংসৃ্কতত, ইততা  ধভত-দতন ম্পকওত ভযও জ্ঞান অচতন। 
 

                                               Syllabus 

১. ফাগাতর চাততয ইততা  ধভতদতন (াক্ত, ূপী, ফাউর)                             ১০ 
   ভধযমুককয তফতবন্ন াততয ধাযায তযঘ                                             ১৫ 
২. অনুফাদ াততয, চীফনী াততয, বফষ্ণফ াততয                                                     
৩. নাথ াততয, আযাওান যাচবায াততয, ভঙ্গর াততয, াক্ত দাফরী, ওতফকান।    ১৫ 
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BNG-103 

প্রাঘীন  আতদ ভধযমুককয াততযাঠ 
    

Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 
 

Course Outcome 

 প্রাঘীন  আতদ ভধযমুককয ফাাংরা াততয ম্পকওত জ্ঞান অচতন। 
 

Syllabus 

াধাযণ তযঘ :  

১. ফাাংরায ৃচযভান প্রওীণত শ্লাও (তনফতাতঘত) :                                          ১৫ 
   াধাযণ তযঘ : চকদফ (কীতককাতফদ), প্রাওৃতপঙ্গর, ুবাতলত যত্নকওাল, দুতক্তওণতাভৃত,    
   আমতাপ্ততী, কাথাপ্ততী।  
াঠযকলাও : 
প্রাওৃত বঙ্গর  : 

১. গ্গয  বত্তা যম্ভওত্তা 
২. শ্াভ ওন্তা/দূয তদকন্তা 
৩. তরুণ তযতণ তফই ধযতণ 
৪. অকয শ্য ফাতত ওাহ্ন 
৫. কজ্জই শ্ভ তও অম্বয 

কীতককাতফদ  : 
১. রতরত রফঙ্গরতা তযীরন শ্ওাভরভর ভীকয 
২. ফদত মতদ তওতিদত দন্তরুতঘকওৌভুদী 
৩. ততত তকে তফঘতরত কে 
 

যকয শ্দাাকওাল : 
১. খকয অচ্ছই ফাতকয ুচ্ছই 
 

২. ঘমতাদ : াঠযদ -                                                               ১৫ 

ওা আ তরুফয – রুইাদ 
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উঁঘা উঁঘা াফত – ফযাদ 
বফণই কণ – ঘাতিল্লাদ 
ওাককয শ্খতণ- বুুওুাদ 
নকয ফাতকয – ওাহ্নাদ 
িারত শ্ভায খয – শ্ঢণ্ঢনাদ 
শ্াকন বতযতী ওরুণা নাফী – ওাভতরাদ 
দুতর দুত তিা – ওুকু্কযীাদ 
 

৩. শ্রীওৃষ্ণওীততন  : (দানঔন্ড, ফাংীঔন্ড, যাধাতফয)                                      ১০ 
 

 

BNG-104 

অন্তভধযমুককয াততযাঠ 
                              

Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 
 

Course Outcome 

 অন্তভধযমুককয ফাাংরা াততয ম্পকওত ভযও জ্ঞান অচতন। 
Syllabus 

১. বফষ্ণফ দাফরী – াঠযদ –                                                       ১০ 
তফদযাতত – তঔ শ্ আভাতয দুকঔয নাত য  

     তা মফ আফ  
     তাতর বওত ফাতযতফদু ভ 

       ঘন্ডীদা –  ফনু্ধ ওরই আভায শ্দাল  
    ই শ্ওভকন ধতযফ তা 

       জ্ঞানদা – রূ রাতক আঁতঔ ছুকয  
    ভকনয ভযভ ওথা শ্তাভাকয ওতক শ্থা 

       শ্কাতফদদা – ভতদয ফাতয ওতঠন ওাি 
     নীযদ নকন নীযখন তিকন 
 

২. বঘতনযঘতযতাভৃত – (আতদ – ৪থত, ভধয - ৮ভ)                                        ১৫ 
৩. তফান – যাকভশ্বয বট্টাঘামত                                                        ১৫ 
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BNG-105 

উতন-তফ তকওয কদযাতকতযয ইততা  কদযাততয াঠ 
                                     

Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 
Course Outcome 

 উতন-তফ তকওয ফাাংরায ভাচ  কদযাতকতযয ইততা ম্পকওত ভযও জ্ঞান অচতন। 
 

Syllabus 

১. উতন-তফ তকওয প্রফন্ধ াতকতযয ধাযা –                                        ১০ 
  শ্পািত উইতরাভ, যাভকভান, তফদযাাকয, প্রভথ শ্ঘৌধুযী, অন্নদাঙ্কয। 

২. প্রফন্ধ াঠ –                                                                      ১০ 
  ফাঙ্গারায ইততা – ফতঙ্কভঘন্দ্র  ঘকট্টাাধযা                                         
  শ্ভাাাঁ শ্ঘঔভ   যফীন্দ্রনাথ – ভুচতফা আরী  
  তিা  াংসৃ্কতত – ুনীততওুভায ঘকট্টাাধযা 

৩. ওভরাওাকন্তয দপ্তয – ফতঙ্কভঘন্দ্র ঘকট্টাাধযা                                         ১০ 
(এওা শ্ও কা ঐ, ভনুলযপর, আভায ভন, ফড়ফাচায, আভায দুককতাৎফ,  
এওতি কীত, তফড়ার) 

৪. ওুন্তরা - তফদযাাকয                                                              ১০ 
                                                            

BNG-201 

াধাযণ বালা তফজ্ঞান 
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 
 

Course Outcome 

 বালায তফতবন্ন তত্ত্ব ম্পকওত জ্ঞান ফৃতি। 
                                      

Syllabus 
১. ধ্বতনতত্ত্ব: (শ্পান, শ্পাতনভ, অযাকরাকপান  শ্ই াংক্রান্ত আকরাঘনা, অতফবাচয ধ্বতন,  
   ধ্বতনয অফস্থান, ধ্বতনয স্ব-রিণ, স্বযধ্বতন, ফযঞ্জনধ্বতন  আন্তচতাততও ধ্বতনভূরও  
   ফণতভারা)           ১০ 
২. রূতত্ত্ব : (ভপত, ভতপতভ, অযাকরাভপত  শ্ই াংক্রান্ত আকরাঘনা, ফাাংরা বালায রূ-        
   বফতঘকেযয আকরাঘনা)         ১০ 
৩. অন্বতত্ত্ব : (ফাওয, ফাওযঔন্ড, ফাাংরা ফাকওযয কঠন বফতষ্ট্য, রূান্তযভূরও ঞ্জননী  
    তত্ত্ব)           ১০ 
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৪. ভাচ বালাতফজ্ঞান : (ভাচ বালা, ভাচ-উবালায াধাযণ আকরাঘনা, শ্যতচস্টায,    
   ডাইকলাতা, ধভত-ফ-শ্া-তরঙ্গ অনুাকয বালা-প্রকবদ, বালা-তযফততন  বালা- 
   াংকমাক  তজ্জতনত পরাপর, বালা তযওল্পনা)      ১০ 
      

BNG-202  

 উতন-তফ তকওয ওাফয-ওতফতা াঠ 
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 

Course Outcome 

 উতন-তফ তকওয ওাফয-ওতফতা ম্পকওত ভযও জ্ঞান অচতন। 

 

Syllabus 
১. শ্ভখনাদফধ ওাফয (প্রথভ, ঘতুথত, লষ্ঠ  নফভ কত) - ভাইকওর ভধুূদন দত্ত   ১৫ 
২. ফনরতা শ্ন - চীফনানদ দা                     ১০ 
৩. ও) উিাতঔ - ুধীন্দ্রনাথ দত্ত                                                       ১৫ 
    ঔ) াংকতত - অতভ ঘক্রফততী 
    ক) পুর পুিুও না পুিুও - ুবাল ভুকঔাাধযা 
    খ) স্বণতবস্ম - তদকন দা 
    গ) ফাফকযয প্রাথতনা - ঙ্খ শ্খাল 
    ঘ) শ্মকত াতয তওন্তু শ্ওন মাকফা - তক্ত ঘকট্টাাধযা 
    ঙ) চননী মন্ত্রণা - ভঙ্গরাঘযণ ঘকট্টাাধযা 
 

BNG-203 

যফীন্দ্র াততয াঠ 
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 

Course Outcome 

 যফীন্দ্রনাকথয চীফন  াততয ম্পকওত ভযও জ্ঞান অচতন। 
Syllabus 

 

১. যাভরী            ১০  
২. যক্তওযফী            ১০  
৩. ঘতুযঙ্গ             ১০  
৪. যফীন্দ্র শ্ঙািকল্প :           ১০  
    শ্াস্টভাস্টায, ওাফুতরারা, িুতধত ালাণ, এওযাতে, রযাফকযিতয  
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                                                          CBCS 

C- BNG-204 

ফাাংরা বালাতত্ত্ব  াতকতযয াঠ 
Credit:-5                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 

Course Outcome 
 অনয তফলকয ঙােঙােীকদয ফাাংরা বালাতত্ত্ব  াততয তফলক ভযও জ্ঞান ফৃতি।  
                            

Syllabus 
                                ৪ তি প্রশ্ন প্রতততি ১০ নম্বকযয ৪ × ১০ = ৪০ 
 

১. বালাতত্ত্ব :            ১০  
ভূরধ্বতন (Phoneme) তফলও আকরাঘনা 
রূভূর (Morpheme) তফলও আকরাঘনা 
ফাাংরা রূতত্ত্ব : (নাভ তফবতক্ত, তক্রা তফবতক্ত) 

২. ঘমতাদ :             ১০ 
ও. াধাযণ তযঘ  তত্ত্বদতন 
ঔ. দ ৪তি — ওা আ তরুফয.............. 
               উঘঁা উঘঁা াফত............. 
               িারত শ্ভায খয.............. 
               ওাাকয শ্খতণ.................. 
 
৩.  ভধযমুক :             ১০ 
ও. শ্কৌড়ী বফষ্ণফ দতন 
ঔ. দ ৪তি — তঘয ঘদন উকয – তফদযাতত 
   ফনু্ধ ওতর আভায শ্দাল – ঘণ্ডীদা 
         রূ রাতক আঁতঔ ছুকয – জ্ঞানদা 
               ওুরফতী ওতঠন ওাি – শ্কাতফদদা  
৪. নাভ/প্রন :                                                                     ১০ 
   ফুড় াতরকওয খাকড় শ্যাঁ - ভাইকওর ভধুূদন দত্ত 
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BNG-205 

শ্তভনায  ককফলণাধভতী প্রওল্প যঘনা 
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 
           

Course Outcome 

 ঙােঙােীকদয ককফলণা তফলক উৎা দান এফাং ৃচনীর যঘনা আগ্র ৃতষ্ট্।  

Syllabus 
শ্তভনায             ১০ 
 

ককফলণাধভতী প্রওল্প যঘনা           ৪০  
 

Abstract: 5, Introduction: 5, Background Development: 5, Objective: 5, 

Discussion: 10, Conclusion: 5, References: 5 

 

BNG-301 

উতন  তফ তকওয উনযাকয ইততা  াঠ 
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 

 
Course Outcome                                   

 উতন  তফ তকওয ফাাংরা উনযা ম্পকওত জ্ঞান অচতন।  
Syllabus 

 

ও. উতন তফ তকওয উনযাকয ধাযা (তনফতাতঘত শ্রঔও)      ১০ 
স্বণতওুভাযী শ্দফী, যৎঘন্দ্র ঘকট্টাাধযা, তাযাঙ্কয ফকদাাধযা, তফবূততবূলণ ফকদযাাধযা, 
ভাতনও ফকদযাাধযা, নাযা ণ ককঙ্গাাধযা, ফনপুর, যতদদু ফকদযাাধযা, তীনাথ বাদুড়ী, 
ভাকশ্বতা শ্দফী, ভকয ফু, আঔতারুজ্জাভান ইতরা।  
 

ঔ. উনযা             
১) ওৃষ্ণওাকন্তয উইর - ফতঙ্কভঘন্দ্র ঘকট্টাাধযা         ১০  
২) কথয াঁঘারী  - তফবূততবূলণ ফকদযাাধযা         ১০  
৩) প্রথভ প্রততশ্রুতত - আাূণতা শ্দফী          ১০  
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BNG-302 

উতন  তফ তকওয শ্ঙািককল্পয ইততা  াঠ 
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 
 

Course Outcome 
 উতন  তফ তকওয ফাাংরা, বাযতী  তফকদত শ্ঙািকল্প ম্পকওত জ্ঞান অচতন।  

Syllabus 
ও. উতন  তফ তকওয শ্ঙািককল্পয ধাযা (তনফতাতঘত শ্রঔও)      ১০ 
প্রবাতওুভায ভুকঔাাধযা, তাযাঙ্কয ফকদযাাধযা, ভাতনও ফকদযাাধযা, চকদী গুপ্ত, 
তফবূততবূলণ ফকদযাাধযা, নাযাণ ককঙ্গাাধযা, শ্চযাতততযন্দ্র নদী, তফভর ওয, শ্প্রকভন্দ্র তভে, 
আাূণতা শ্দফী, যশুযাভ, তীনাথ বাদুড়ী, নকযন্দ্রনাথ তভে, ুকফাধ শ্খাল, ভকয ফু, 
ভাকশ্বতা শ্দফী, বদ ারীউল্লা, াান আতচচুর ও। 
 

ঔ. শ্ঙািকল্প :           ১৫ 
   তঘতওৎা াংওি – যশুযাভ 
   ডাইতন - তাযাঙ্কয ফকদযাাধযা 
   যীৃ - ভাতনও ফকদযাাধযা 
   কতা - শ্প্রকভন্দ্র তভে 
   ফুধনী - ফনপুর  
   ফনকচযাৎস্না - নাযাণ ককঙ্গাাধযা 
   ানাফাউতযয ওথওতা - ভকয ফু 
   ঘতুথত াতনকথয মুি - ুকফাধ শ্খাল  
   চননী - তফভর ওয 
ক. অনূতদত শ্ঙািকল্প :           ১৫ 
   শ্ভাাাঁ - শ্নওকর  
    শ্নতয - তকপি অপ দয শ্ভচাই (শ্ভচাই-এয উায) 
   শ্ঘঔভ  - শ্ডথ অপ এ ক্লাওত (শ্ওযাণীয ভৃতুয) 
   শ্প্রভঘদ – দ কতত (ততদ) 
   ওাতরদীঘযণ াতনগ্রাী - তফচ উৎফ (তড়া) 
   ভতভ ফযা - ভাঙ  ভানুল (অভীা) 
   ইউ. আয. অনন্তভূততত – খিশ্রাি 
   ওৃলণ ঘদয – শ্কাায এক্সকপ্র 
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BNG-303  

ফাাংরা নািও  প্রন : উতন  তফ তও 
 

Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 
Course Outcome 

 উতন  তফ তকওয ফাাংরা নািও  প্রন ম্পকওত জ্ঞান অচতন।   
Syllabus 

 

১. ফাাংরা নািয াতকতযয ইততা : াধাযণ াঠ        ১০  
(তনফতাতঘত নািযওায - যাভনাযাণ তওতযত্ন, দীনফনু্ধ তভে, তকতযঘন্দ্র শ্খাল, শ্চযাতততযন্দ্রনাথ 
ঠাওুয, তিকচন্দ্ররার যা, ভন্মথ যা, ভকনাচ তভে।) 
২. ফুড় াতরকওয খাকড় শ্যাঁ - ভাইকওর ভধুূদন দত্ত        ১০  
৩. চনা - তকতযঘন্দ্র শ্খাল            ১০  
৪. নফান্ন  - তফচন বট্টাঘামত            ১০  
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CBCS 
C- BNG-304 

প্রাঘয াততযতত্ত্ব  ফাাংরা াতকতযয তফতফধ াঠ 
                                     

Credit:-5                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 
 

Course Outcome 

 অনয তফলকয ঙােঙােীকদয প্রাঘয াততযতত্ত্ব  ফাাংরা াতকতযয তফতফধ াঠ ম্পকওত ভযও 
জ্ঞান ফৃতি।  

Syllabus 
 

৪ তি প্রশ্ন প্রতততি ১০ নম্বকযয ৪ × ১০ = ৪০ 
 
১. প্রাঘয াততযতত্ত্ব -                                                                 ১০ 
        ধ্বতনফাদ, ফকক্রাতক্তফাদ, তঘতযফাদ 
২. উনযা -                                                                        ১০ 
        আযণযও - তফবূততবূলণ ফকদযাাধযা   
৩. প্রফন্ধ -                                                                          ১০ 
        তফদযাতত  চকদফ – ফতঙ্কভঘন্দ্র ঘকট্টাাধযা 
        শ্পািতকয তফরুকি – ফুিকদফ ফু 
        ইন্টাযতবউ – বদ ভুচতফা আতর 
        শ্যাভা শ্যাঁরা – অন্নদাঙ্কয যা 
৪. কল্প  ওতফতা -                                                                  ১০ 
        কল্প – শ্াস্টভাস্টায, অবাকীয স্বকত, রম্বওণত 
        ওতফতা - তনরুকে মাো, কীতাঞ্জতর [মাফায আকক শ্ল ওথাতি (১৪২ াংঔযও)] 
        তনভন্ত্রণ, ওযাকভতরা - যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয 
        ফৃতষ্ট্ – অতভ ঘক্রফততী 
        শ্ফাধ - চীফনানদ দা 
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তফকল ে  
বিশেষপশের প্রকল্পপে উপস্থাপন 

      
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 

Course Outcome 

 BNG-305A—BNG-305H মতন্ত াংতলষ্ট্ তফলগুতর ম্পকওত উন্নত  আধুতনও জ্ঞান 
অচতন এফাং প্রাকাতকও জ্ঞান ফৃতি। 

Syllabus 
তফকল ে- ১  

Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 

BNG-305A 

বালা ভীিা 
(শ্িেী ভীিা  প্রওল্পে উস্থান) 

 

১. প্রওল্পে (যাঢ় অিকরয ফাাংরা বালায শ্িেী অনুন্ধান তনবতয প্রততকফদন)            ৪০ 
২. ািাৎওায তবতত্তও যীিা         ১০  
                                                                       
তফকল ে- ২ 
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 
 

BNG-305B 

ভধযমুককয ুঁতথঘঘতা  শ্িে ভীিা 
(শ্িেী ভীিা  প্রওল্পে উস্থান) 

 

১. প্রওল্পে [তাতধও ফঙকযয ুযাকনা াততয  বালা-উাদান াংগ্রাতবমান (ুঁতথ, দতরর-   
   দস্তাকফচ, তঘতঠে, প্রাঘীন স্থাতয কাকে তরঔন-তরত উিায)  প্রততকফদন যঘনা]       ৪০ 
২. ুঁতথ াংগ্র, াংযিণ, ুঁতথ াঠ  ম্পাদনা ম্পকওত তিা  ুঁতথ াঠ (প্রাকাতকও     
   যীিা কফ)              ১০  
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তফকল ে- ৩ 
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 

BNG-305C 

যফীন্দ্র চীফন  াততয তফলও প্রওল্প  
১. প্রওল্পে যঘনা           ৪০  
২. ািাৎওায তবতত্তও যীিা         ১০  
 
তফকল ে- ৪ 
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 
 

BNG-305D 

প্রাকাতকও নািয প্রওল্প  
১. প্রওল্পে যঘনা             ৪০  
২. ািাৎওায তবতত্তও যীিা                                                         ১০ 
 
তফকল ে- ৫ 
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 
 

BNG- 305E 

শ্রাও-উাদান াংগ্র  ভীিা  
(শ্িেী ভীিা  প্রওল্পে উস্থান) 

 

১. প্রওল্পে যঘনা (যাঢ় অিকরয শ্রাওাততয  াংসৃ্কততয শ্িেী অনুন্ধান এফাং শ্রাও 
উাদান াংগ্র তনবতয প্রততকফদন যঘনা)            ৪০  
২. ািাৎওায তবতত্তও যীিা               ১০  
 
তফকল ে- ৬ 
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 

BNG- 305F 

ওথাাততয তফলও প্রওল্প 
১. প্রওল্পে যঘনা             ৪০  
২. ািাৎওায তবতত্তও যীিা                                                         ১০ 
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তফকল ে- ৭ 
Credit:-6                                                                                                   Marks: 50= (40+10) 

BNG-305G 

াততযতত্ত্ব তফলও প্রওল্প 
১. প্রওল্পে যঘনা             ৪০  
২. ািাৎওায তবতত্তও যীিা                                                         ১০ 
 
তফকল ে- ৮  

Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 
 

BNG- 305H 

ফাাংরা  প্রততকফী াততয তফলও প্রওল্প 
১. প্রওল্পে যঘনা             ৪০  
২. ািাৎওায তবতত্তও যীিা                                                         ১০ 
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BNG- 401  

ফাাংরা াতকতযয রূান্তয, াঠান্তয, অনুফাদ াততয শ্প্রযণা 
 
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 
 

Course Outcome 

 ফাাংরা াতকতযয অনুফাদ, াঠান্তয  রূান্তয ম্পকওত জ্ঞান অচতন।  
Syllabus 

 

১. যচনী - ফতঙ্কভঘন্দ্র (াঠান্তয)            ১৫                                                                   
২. ভধুূদন, যফীন্দ্রনাথ, চীফনানকদয উয প্রাঘয  াশ্চাতয প্রবাফ                      ১০ 
৩. শ্ভখদূত (ূফতকভখ) (যাচকঔয ফুয অনুফাদ)                                        ১৫ 
                                                

  

BNG- 402 

প্রাঘয াততযতত্ত্ব 
                                   
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 
 

Course Outcome 

 প্রাঘয াততযতত্ত্ব  াততযতত্ত্ব তফলক যফীন্দ্র বাফনা ম্পকওত জ্ঞান ফৃতি।  
Syllabus 

 

১. প্রাঘয াততযতত্ত্ব – অরাংওায,  যীতত,  ফকক্রাতক্ত, তঘতযফাদ, ধ্বতন  য  ১৫  
২. াততযদতণ : (তৃতী তযশ্চ্ছদ স্থাী বাকফয রিণ— যতততাশ্চ...... ইতযাতদ  
   শ্থকও যফততী অাং এফাং অষ্ট্ভ তযকচ্ছদ)      ১৫ 
৩. যফীন্দ্রনাথ ঠাওুকযয াততযতত্ত্ব তফলও তনফতাতঘত প্রফন্ধ :     ১০ 
   আধুতনও াততয, তঘে  ঙ্গীত, াতকতযয তফঘায, াতকতযয তাৎমত, ‘িবূূ্ত’ গ্রকেয  
   ‘ওাকফযয তাৎমত’ প্রফন্ধ 
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BNG-403  

াশ্চাতয াততযতত্ত্ব 
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 
 

Course Outcome 

 াশ্চাতয াততযতত্ত্ব, অযাতযস্টির  শ্াকযকয ওাফয ম্পকওত জ্ঞান অচতন। 
 

Syllabus 
 
১. াশ্চাতয াততযতত্ত্ব  াততয তফঘায িতত - শ্যাভাতন্টও ভুবকভন্ট, তস্টতযওযার  
    তক্রতিতচম্, াফ-অল্টানত ওনকপ্ট, শ্পতভতনচভ, াইকওাঅযানারাইত, শ্াস্ট  
    স্ট্রাওঘাযতরচম্, (উত্তয াংকঠনফাদ), ওম্পাকযতিব তক্রতিতচম্                  ১৫ 
২. শ্াকতিও – অযাতযস্টির                ১৫ 
৩. অন দয আথত অপ শ্াকতি – শ্াকয              ১০ 
                                       
                               

BNG-404 

ফতফতঙ্গী ফাাংরা াততযঘঘতা  বালা আকদারন 
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 

Course Outcome 
 ফতফতঙ্গী ফাাংরা াততযঘঘতা  তফতবন্ন বালা আকদারন ম্পকওত জ্ঞান ফৃতি।  

Syllabus 
 

১. তফায  ছাড়ঔকণ্ডয ফাাংরা াততয ঘঘতা       ১৫ 
২. আাভ  তেুযা ফাাংরা াততয ঘঘতা       ১৫ 
৩. ফাাংরা বালাকওতন্দ্রও আকদারন        ১০ 
 

ফতফতঙ্গী ফাাংরা াততযঘঘতা 
তেুযা : 
ওতফতা- ীমূল যাউত, শ্তরভ ভুস্তাপা 
কল্প- বীষ্মকদফ বট্টাঘামত, শ্দফব্রত শ্দফ, ভীনািী শ্ন 
উনযা - চা শ্কাারা, দুরার শ্খাল, তফভর তাং 
নািও - ওভর যাকঘৌধুযী, ঘদন শ্নগুপ্ত 
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প্রফন্ধ - যাভপ্রাদ দত্ত, তফওঘ শ্ঘৌধুযী, ভঞ্জযী শ্ঘৌধুযী 
 
আাভ : 
ওতফতা - তক্তদ ব্রহ্মঘাযী, অতভতাব শ্দফকঘৌধুযী 
কল্প - অতযতচৎ শ্ঘৌধুযী, ফদরুজ্জাভান শ্ঘৌধুতয 
উনযা - অঞ্জতর রাতড়ী, ভয শ্দফ 
নািও - শ্ঔয শ্দফযা, প্রদুযৎ ঘক্রফততী 
প্রফন্ধ - তকাধীয বট্টাঘামত, ঊলাযঞ্জন বট্টাঘামত 
 
তফায : 
ওতফতা - ওরযাণ শ্নগুপ্ত, ভর যাকঘৌধুযী 
কল্প - তীনাথ বাদুড়ী, তফবূততবূলণ ভুকঔাাধযা, ফনপুর 
ভ্রভণ/উনযা - তীনাথ বাদুড়ী, তফবূততবূলণ ভুকঔাাধযা, ুতফভর ফাও 
নািও - ফনপুর, যতদদু ফকদযাাধযা 
প্রফন্ধ - নদদুরার যা, ুধীযওুভায ওযণ 
ছাড়ঔন্ড : 
ওতফতা - স্বকদ শ্ন, ওাচর শ্ন 
কল্প - অতচত যা, ুফর দত্ত 
উনযা - ওভর ঘক্রফততী 
প্রফন্ধ - ফাযীন শ্খালার, তফন ভাাকতা 
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তফকল ে 
 Course Outcome 

 BNG – 405A শ্থকও BNG – 405H মতন্ত াংতলষ্ট্ তফকল েগুতরকত ফাাংরা বালা  
াতকতযয তফকল তফকল তদওগুতরকত ভযও জ্ঞান অচতন।   

 
তফকল ে – ১ 
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 

BNG – 405A 

বালা তফজ্ঞান  বালাতত্ত্ব 
 
১. বরী তফজ্ঞান : (বরী : বরীতফজ্ঞান ওী, প্রভুঔন  তফঘুযতত, ভান্তযরতা, বরী  তনফতাঘন,  
                 বালা-বরীয ধ্বতনকত-রূকত-ফাওযকত-ব্দ  ব্দাথতকত প্রঙ্গ, ওতফতায  
                 বরী তফকললণ)                                                      ১০          
২. ভকনাবালাতফজ্ঞান : (ভতস্তকেয বালাকওন্দ্র, তশুয বালাচতন, বালা আত্তীওযকণ চন্মকত দিতা  
                    ভাচ-তযকফকয বূতভওা, প্রকাকতত্ত্ব)                            ১০                                                
৩. বালা ঘঘতায ইততা  িতত :  
                    (প্রাঘীন বাযত  গ্রীকয বালাঘঘতায ইততা, ঐততাতও-তুরনাভূরও  
                     বালাঘঘতা-ফণতানাভূরও বালাঘঘতা, রূান্তযভূরও ঞ্জননী ফযাওযণ 
                              [Transformation Generative Grammar])                     ১০ 
৪. উবালাতত্ত্ব : (উবালাতত্ত্ব, উবালা-তফবালা-তনবালা, উবালা চতয, উবালা ভানতঘে,  
                 ফাাংরা উবালা)                                                      ১০  
 
তফকল ে – ২ 
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 
  

BNG – 405B 

ভধযমুককয াততয াঠ 
১. যাভাণ (আতদ, অযণয  রঙ্কাওাণ্ড) - ওৃতত্তফা ছা (কযওৃষ্ণ ভুকঔাাধযা ম্পাতদত)  ১০ 
২. বঘতনযবাকফত – ফৃদাফন দা            ১০  
৩. শ্রাযঘন্দ্রাণী  তীভনা – শ্দৌরত ওাচী             ১০ 
৪. খনযাভ ঘক্রফততী – ধভতভঙ্গর              ১০  
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তফকল ে – ৩ 
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 
  

BNG – 405C 

যফীন্দ্র াততয াঠ  
 
১. শ্ল প্তও                  ১০                                                                                         
২. শ্কাযা                      ১০  
৩. তঘোঙ্গদা (ওাফযনািয  নৃতযনািয)                   ১০  
৪. চীফনসৃ্মতত                               ১০  
                                                                           
 
তফকল ে – ৪ 
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 
  

BNG – 405D 

নািযাততয াঠ  
 
১. নািকওয াংজ্ঞা, স্বরূ, শ্শ্রতণ তফবাক, নািয ভি ম্পতওতত ধাযণা                      ১০    
২. এফাং ইন্দ্রতচৎ - ফাদর যওায                                                     ১০  
৩. কল্প শ্তওভ াকফ – ভকনাচ তভে                                                  ১০                       
৪. এওাঙ্ক নািও – (তনফতাতঘত)                     ১০                                                                         
   ও) ীভাকন্তয ডাও – তদতকন্দ্রঘন্দ্র ফকদযাাধযা  
   ঔ) মাতন্ত্রও – তরর শ্ন  
   ক) ফাচাতঔ – শ্ভাতত ঘকট্টাাধযা  
   খ) আকন্তুও – ধনঞ্জ বফযাকী    
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তফকল ে – ৫ 
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 
 

BNG - 405E 

শ্রাওাততয-াংসৃ্কতত তত্ত্ব  াঠ  
 
১. শ্রাওাততয  াংসৃ্কততয াধাযণ তযঘ, ওথান্তয                                  ১০  
২. শ্রাওাততয তফঘাকযয নানা প্রকাক  িতত                                        ১০   
   (ঐততাতও, শ্বৌককাতরও, ভাওতী, তুরনাভূরও  ভনস্তাতত্ত্বও)                        ১০ 
৩. িাই  শ্ভাতিপ ইনকডক্স (বফতষ্ট্য  প্রকাক তিা)                                                                  
৪. ঠাওুযভায ছুতর (দতিনাযঞ্জন তভে ভচুভদায ম্পাতদত)                               ১০  
                                                  
তফকল ে – ৬ 
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 
 

BNG – 405F 

ওথাাততয াঠ  
উনযা  
১. ফাাংরা উনযা  শ্ঙািককল্পয াংজ্ঞা, স্বরূ, উদ্ভফ  তফওা, রূ-যীতত বফতঘেয, বরী  
   তফঘায এফাং কততপ্রওৃতত।                   ১০  
২. যৎঘন্দ্র – শ্রীওান্ত (২ ফত)                                                       ১০                                                                                 
৩. তাযাঙ্কয – াঁুরী ফাঁকওয উওথা                                                 ১০  
                                                                        
শ্ঙািকল্প                                                                              ১০                                                                                                
     ১. বেকরাওযনাথ ভুকঔাাধযা – ডভরু ঘতযত 
     ২. চকদী গুপ্ত – অরূকয যা 
     ৩. যতদদু ফকদযাাধযা – ীভান্ত ীযা   
     ৪. নকযন্দ্রনাথ তভে – অফতযতণওা 
     ৫. যভাদ শ্ঘৌধুযী – বাযতফলত  
     ৬. ীকলতদু ভুকঔাাধযা – নীরুয দুুঃঔ  
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তফকল ে – ৭ 
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 

BNG – 405G 

াততযতত্ত্ব  তত্ত্বতফদ  
১. প্রাঘয াততযতত্ত্ব : 
 বাযতী ওাফযতত্ত্বতফদ -                   ১৫                                                                                  
    বযত, দণ্ডী, ফাভন, বাভ, অতবনফগুপ্ত, শ্িকভন্দ্র, ওুন্তও 
    ফতঙ্কভঘন্দ্র, যফীন্দ্রনাথ, ফুিকদফ  
 
২. াশ্চাতয াততযতাতত্ত্বও :                 ১৫    
   শ্াকয, রঙ্গাইনা, শ্েকিা, অযাতযস্টির, শ্ক্রাকঘ, ব্রাডকর, যাতন্টানা, তউভ, ীরায, শ্তইন,   
   যাকর  
 
৩. াশ্চাতয াততযতত্ত্ব  আকদারন :                                                 ১০                                                                  
   ঐততাতও ভাকরাঘনা, তুরনাভূরও ভাকরাঘনা, ভাচতাতত্ত্বও ফাস্তফফাদী ভাকরাঘনা, 
   তভথ তক্রতিতচম্, আঔযানতত্ত্ব, ভডাতনতচম্, শ্াস্টভডাতনতচম্, এক্সকপ্রতনচম্, অতস্তত্বফাদ, 
   তম্বতরচভ, ইকেতনচম্, তনকফতওতাফাদ  উত্তয তনকফতওতাফাদ, ুযযতযাতরচম্   
 
তফকল ে – ৮ 
Credit:-6                                                                                                    Marks: 50= (40+10) 

BNG – 405H 

ফাাংরা  প্রততকফী াততয াঠ  
 

১. শ্প্রভঘকদয – ‘ওপন’ (ততদ শ্ঙািকল্প)  যৎঘকন্দ্রয – ‘অবাকীয স্বকত’                 ১০  
২. পতওয শ্ভান শ্নাততয – ‘শ্ঙভন আি গুণ্ঠা’ (তড়া উনযা, ―উতন তফখা দুই ওাঠা‖)  
                                ফতঙ্কভঘকন্দ্রয ‘দুককতনতদনী’                           ১০  
৩. শ্চযাততপ্রাদ আকযারায – ‘ওাকযগয তরতকযী’ (অভীা নািও, ―প্রাাদ ওনযা‖)  
                                শ্চযাতততযন্দ্রনাথ ঠাওুকযয – ‘স্বপ্নভী’                    ১০                         
৪. যফীন্দ্রনাথ ঠাওুকযয – ‘ীভায ভাকছ অীভ তুতভ’ (―কীতাঞ্জাতর‖)  
                        ভাকদফী বাভতায – ‘ওযা ূচন ওযা অঘতন শ্য’ (―নীযচা‖ ওাফযগ্রে)  ১০                             

…………………………………… 
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