DEPARTMENT OF BENGALI
CHOICE BASED CREDIT SYSTEM
PROPOSED SYLLABUS FOR UNDER GRADUATE

SIDO KANHU MURMU UNIVERSITY
DEPARTMENT OF BENGALI
CHOICE BASED CREDIT SYSTEM
PROPOSED SYLLABUS FOR BENGALI HONOURS

Core Course (C.C) – Total Paper-14
First Semester:First Paper: আদি ও ধ্যড়গে ্াাংলা াদিগযয ইদযিা
৮) দশ থেকে ত্রক োদশ শতোব্দ
৯) চতড় দদ শ থেকে পঞ্চদশ শতোব্দ
ৰ) থ োড়শ শতোব্দ
ৱ) প্তদশ থেকে অষ্টোদশ শতোব্দ
Second Paper: ্ন্দ্রনাগে কদ্যা ও নাটক
৮) থোনোত – ্ন্দ্রনোে ঠোকু।
পঠনয়-থোনোত, পশপোে, দড়ই পোখ, আেোকশ চোাঁদ, ননরুকেশ োত্রো
৯) ন্র্দন – ্ন্দ্রনোে ঠোকু।

Second Semester:Third Paper: আধ্ড়দনক ড়গে ্াাংলা াদিগযয ইদযিা (৮৯৬৭ াল পয ন্ত)
পঠনয়- শ্রীোপড় নশন, থ োর্দ উইনি ো, ো থোন, ন্দযোোগ, অক্ষ কুো, পযোচোাঁদ
নত্র, েোিপ্র নিং, ্নিচন্দ্র চকটোপোধ্যো , ্ন্দ্রনোে ঠোকু, ন্ক্েোনন্দ, প্রে থচৌধ্ড়,
োকন্দ্রড়ন্দ নত্রক্দ, ্ড়দ্ধকদ্ ্ড়।
Fourth Paper: ব্ষ্ণ্ পিা্ল
৮) পাাঁচয ্ৎগ পিা্ল- শ্রী দ্ান দ্িা জড়িা।

ে)
খ)
গ)
ঘ)

ন্দযোপনত – ৯ৱ নিং ও ৯৲ নিং
চন্ডদো- ৵ নিং ও ৮৭ নিং
জ্ঞোনদো – ৮৭৮ নিং ও ৮৭৯ নিং
থগোন্ন্দ দো – ৮ৰ৯ নিং ও ৮ৰৰ নিং

Third Semester:Fifth Paper: ৎাাযত্ত্ব
৮) ্োিংিো উপৎো ো
৯) ্োিংিো শব্দৎোন্ডো
ৰ) শব্দোেদতত্ত্ব
ৱ) োধ্ড় ও চনিত ৎো ো
Sixth Paper: ছন্দ ও অলাংকা
৮) ্োিংিো ছকন্দ ক্রন্েোশ, ছকন্দ োত্রো ও অক্ষ, ্োিংিো ছকন্দ প্রেোকৎদ, শ্বোোঘোত
প্রধ্োন, ধ্বনন প্রধ্োন ও তোন প্রধ্োন ছন্দ, প ো, অনত্রোক্ষ, গদয ছন্দ।
৯) শব্দোিিো ও অেদোিিো (োদশয ঢ়িে)
Seventh Paper: ্ন্দ্র াদয়ক ও ্ন্দ্র প্যী ্াাংলা কা্য
৮) নঞ্চতো – েোর্ নর্রুি ইিো।
পঠন - ন োদ, আো কেন ৎ, োয্োদ(োনড় ) ন্করো, েোন্ডো হাঁনশ ো।
৯) েো্যঞ্চ ন – কতযন্দ্রনোে দত্ত।

পঠন - কক্ষ ননক্দন, োগতপদন, পোল্ক গোন, ঝর্দো, চম্পো।
ৰ) ্নিতো থন- র্্নোনন্দ দোশ।
পঠন - ্নিতো থন, ঘো, অ েো, ো নচি, ড়কচতনো।

Fourth Semester:Eighth Paper: ৎাাযত্ত্ব
৮) ধ্বননতত্ব-ধ্বননোিো ্গীেন, ধ্বনন পন্তদ ন এ্িং ধ্বনন পন্তদ কন পনৎো ো ঢ়।
৯) নিনপ ইনতো, ্োিংিো ্যোের্।

Nineth Paper: ধ্যড়গে াদিযয
৮) কচতনয ৎোগ্ত – (আনদ খন্ড)- ্ন্দো্ন দো।
৯) চন্ডি েো্য – (েোিকেতড়  উপোখযোন)- ড়কুন্দ চক্র্তী।

Tenth Paper: ্াাংলা নাটক
৮)
৯)
ৰ)
ৱ)

ে ষ্ণকুো- ধ্ড়ঢ়দন দত্ত।
চন্দ্রগুপ্ত- নিকর্ন্দ্রিোি ো ।
োর্পড়- ন্মে ো ।
র্নো- নগশচন্দ্র থঘো ।

Fifth Semester:Eleventh Paper: ্াাংলা প্র্ন্ধ
৮) েিোেোকে দপ্ত- ্নিচন্দ্র চকটোপোধ্যো ।
৯) িংেিন- ্ন্দ্রনোে ঠোকু।
পোঠয- োর্নিং, থেেোধ্বনন, পোকপ োর্দনো, নশক্ষো ্োন, উৎক্ নদন।
ৰ) ্তদ োন ৎোত- স্বো ন্ক্েোনন্দ।

Twelfth Paper: ্াাংলা উপনযা
৮)
৯)
ৰ)
ৱ)

আনন্দঠ- ্নিচন্দ্র চকটোপোধ্যো ।
ন্ ্ক্ষ- ্নিচন্দ্র চকটোপোধ্যো ।
ঘক-্োইক- ্ন্দ্রনোে ঠোকু।
গদো- শৎচন্দ্র চকটোপোধ্যো ।

Sixth Semester:Thirteen Paper: ্াাংলা ছছাটেল্প
৮) গল্পগুচ্ছ(প্রে খন্ড)- ্ন্দ্রনোে ঠোকু।
পোঠয- েো্ড়নিও োিো, ছড় টি, োেোনোইক  নন্ড়দনদ্ধতো, ড়ৎো, দোন প্রনতদোন।
৯) র্িোঘ- তোোশি ্কন্দযোপোধ্যো
পোঠয- ো ্োড়, র্িোঘ, ডোেেো, তোনর্োনঝ, নো ও নোনগন।
ৰ) ন্ৎঢ় নতৎঢ় ন ্কন্দযোপোধ্যোক  থেষ্ঠ গল্প।
পোঠয- নে দি, থৌ ড় ি, থঘল্লো, কুশিপোোড়, নোনিে।

Fourteenth Paper: কা্যযত্ব ও াদিযযযত্ব
৮) েো্য নর্জ্ঞোো- অতড় ি চন্দ্র গুপ্ত।
৯) ্ন্দ্রনোকে ‘োনতয’ প্র্ থেকে োনকতয রুপনত ম্পনেদ ত পোাঁচটি প্র্ ।
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DICIPLINARY SPECIFIC ELECTIVE (D.S.E)
OPTION: (ANY FOUR)
ক) দ্িাগ ্াাংলা উপনযা
পোঠয- শ্রীেোে(৮ প্দ) শৎচন্দ্র চকটোপোধ্যো ।
আর্যে- ন্ৎঢ় নতৎঢ় ন ্কন্দযোপোধ্যো
র্োগ- তনোে ৎোদড়ড়

খ) ঝাড়খগে ্াাংলা াদিযয
পোঠয- ৮) ঝোড়খকন্ড গত- ঝড় ড়, র্ড় ড়, ৎোদড়।
৯) ছড়ো, ধ্োাঁধ্োাঁ, প্র্োদ, েেো।

ে) ্াাংলা ছছাটেল্প
পোঠয- ৮) োননে ্কন্দযোপোধ্যোক  থেষ্ঠ গল্প
প্রোগগনতোনে, আত্মত্মো অনধ্েো, প, িড়দকপোড়ো, দড়ুঃশোন ।
৯) ড়ক্োধ্ থঘোক  থেষ্ঠ গল্প
পশুোক কুঠো,

নি, অোনিে, োনশুক্লো, ড়ন্দ।

ৰ) নোো োন গকোপোধ্যোক  থেষ্ঠ গল্প
্তিংশ, োড়, থর্োপ, ্নকর্যোৎস্নো, ৎোঙোচশো।
ৱ) শনদন্দড় ্কন্দযোপোধ্যোক  থেষ্ঠ গল্প
প্রোগকর্যোনত , থতড় , তন্দ্রোর্, ক্ত যো, চড় োচন্দন।

ঘ) ্াাংলা নাটক
পোঠয- ৮) ড়ক্তধ্োো- ্ন্দ্রনোে ঠোকু।
৯) োর্ো ও োর্- ্ন্দ্রনোে ঠোকু/ ন্ল্বি-নগশ চন্দ্র থঘো ।
ৰ) ন্ো - ন্র্ন ৎটোচোদ।

ঙ) ্াাংলা কা্য
পোঠয- ৮) থঘনোদ্ধ্ েো্য (ম্পড়র্)
দ - োইকেি ধ্ড়ঢ়দন দত্ত।
৯) ্িোেো (ম্পঢ়র্)
দ - ্ন্দ্রনোে ঠোকু।

চ) ্ন্দ্র াদিযয
পোঠয-

৮) থশক  েন্তো- ্ন্দ্রনোে ঠোকু।
৯) পঞ্চৎঢ় ত/নছ পত্র- ্ন্দ্রনোে ঠোকু।
ৰ) পঢ়্- ্ন্দ্রনোে ঠোকু।

ছ) ব্ষ্ণ্ াদিযয ও ছেৌড়য় ব্ষ্ণ্যত্ব।
পোঠয- ৮) থগৌো ন্

ে পদো্ি।

৯) পঢ়্দোগ, অনৎো ও ন্ ন্

ে পদো্ি।
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GENERIC/OPEN ELECTIVE (G.E)- FOUR PAPERS

First Semester:৮) চদোপদ- পদ িংখযো-৮,৳,৴,৵।
৯) শ্রীে ষ্ণ েতদ ন- ্ড়ড় চন্ডদো (োধ্ো ন্ অিংশ)
ৰ) শোক্ত পদো্ি- েনিেোতো ন্শ্বন্দযোি

প্রেোনশত োম্প্রোদ ও েিোেোকে পদঢ়।

ৱ) কচতনয চনতোত (ধ্যিিো অষ্ঠ পনকচ্ছদ) ে ষ্ণদো েন্োর্।

Second Semester:৮) থঘনোদ্ধ্ েো্য (৮ গদ)- োইকেি ধ্ড়ঢ়দন দত্ত।
৯) োদোি- ন্োিোি চক্র্তী।
ৰ) নি দপদন- দন্ ড় নত্র।
ৱ) পোিোকৌ- ঞ্জ্ চন্দ্র চকটোপোধ্যো ।

Third Semester:৮) ্িোেো- ্ন্দ্রনোে ঠোকু।
পোঠয- ্ড়কর্ অনৎোন(৮নিং), শર(ৰনিং), ছন্(ৱনিং)।
৯) োনিন- ্ন্দ্রনোে ঠোকু।
ৰ) গল্পগুচ্ছ(নিত

খন্ড)-্ন্দ্রনোে ঠোকু

পোঠয- থঘ ও থৌর, অননধ্েো প্রক্শ, অনতনে, দনষ্টদোন, োিযদোন।
ৱ) প্রোচন োনতয- ্ন্দ্রনোে ঠোকু

Fourth Paper:৮) ৎড় ্ন থো- ্ন ড় ি।
৯) শ্রীেোে(৮ প্দ)- শৎচন্দ্র চকটোপোধ্যো
ৰ) নশে েো্ো্- ্ন ড় ি।
ৱ) থদ্- তড় ি িোনড়।

SIDO KANHU MURMU UNIVERSITY
DEPARTMENT OF BENGALI
C.B.C.S SYLLABUS
UNDER GRADUATE HONOURS/GENERAL

SKILL ENHANCEMENT COURSE(S.E.C)
First Semester: আদি, ধ্য ড়গে ্াাংলা াদিযয
Second Semester: ৎাা ইদযিা ও ্াাংলা ৎাাযত্ব
নিনপ ইনতো, ইকন্দোইউকোপ

ৎো ো ঢ়, প্রোচন ধ্য ন্য ৎোত

আদৎো ো,

ধ্বননতত্ত্ব ধ্বননোিো ্গীেন, থৌনিে স্বধ্বনন, ধ্বননপন্তদ কন পনৎো ো ঢ়,
্োিংিো ৎো ো ড়গন্ৎোগ, শব্দোেদতত্ত্ব, উপৎো ো, শব্দৎোন্ডো।

M.I.L. COMMUNICATION
BENGALI
Paper One: র্্নস্মনত- ্ন্দ্রনোে ঠোকু
পোঠয- ঢ়চনো, নশক্ষোম্ভ, ৎ তযোর্েতি, ঘ ও ্োন, নপত কদ্,
শ্রীেন্ঠ্ো্ড়।
 ্যোেন- ন , প্র্োদ, প্র্চন ও ন্নশষ্টোেদে শব্দ।
Paper Two: োর্ড় প্রে ৎোগ- ন্ৎঢ় নতৎঢ় র্ ড়কখোপোধ্যো
 ্যোেন ও চনো
ড়গ্মশকব্দ অর্ে পোেদেয, ্োগধ্োো, ো।

SIDO KANHU MURMU UNIVERSITY
DEPARTMENT OF BENGALI
CHOICE BASED CREDIT SYSTEM
PROPOSED SYLLABUS FOR BENGALI GENERAL

C.A/C.B FOR GENERAL COURSE (FOUR PAPERS)
First Semester:৮) থদনো পোওনো- শৎচন্দ্র চকটোপোধ্যো
৯) িংেিন- ্ন্দ্রনোে ঠোকু
পোঠয- থেৌতড় ে োকয োত্রো, প্রোচয ও পোশ্চোতয ৎযতো, ৎোত্ক দ ইনতো, স্বকদশ োর্।
ৰ) নিদপদন- দন্ ড় নত্র।
ৱ) ৎো োতত্ব- োধ্ড়ৎো ো ও চনিত ৎো ো, ্োিংিো ৎো ো শব্দৎোন্ডো, ্োিংিো উপৎো ো, ্োনোকন অশুনদ্ধিংকশোধ্ন।

Second Semester:৮) ্োনো েো্য- োইকেি ধ্ড়ঢ়দন দত্ত।
পোঠয- দড়ষ্মকে প্রনত শকুেিো, থোক প্রনত তোো, দশকে প্রনত কেকে , িক্ষকন প্রনত ঢ়পদনখো,
নিধ্বকর্ প্রনত র্নো।
৯) েন্তো িংেিন- তন্দ্রনোে থনগুপ্ত।
পোঠয- ্নিস্তুনত, েন্ নন, থিোো ্যোেো, দড়ুঃখ্োদ, অ েো।
ৰ) ন্র্োতে- ্ন্দ্রনোে ঠোকু।
পোঠয- ন্র্োতে, ৎঢ় নেম্প, নন্দড়স্থোন, থোোনিে, প্রশ্ন।
ৱ) অিিংেো- শব্দোিিো(ম্পঢ়র্দ) ও শব্দোিিো ও অেদোিিোক কধ্য পোেদেয।

Third Semester:৮) ন্দযোোগ- ্ন ড় ি।
৯) র্ন- ্নিচন্দ্র চকটোপোধ্যো ।
ৰ) ৎো োতত্ব(ধ্বননতত্ব)- পোঠয- ধ্বননপন্তদ কন ঢ়ত্র।
ৱ) অেদোিিো- (ম্পঢ়র্)
দ

Fourth Semester:৮) ্োিংিো োনকতয ইনতো (প্রোচন ও ধ্যড়গ)
পোঠয- োধ্োন আকিোচনো ও োন ে থিখেকদ থিখো ও থিখে পননচনত।
৯) গল্পগুচ্ছ(৯

খন্ড)- ্ন্দ্রনোে ঠোকু।

পোঠয- থঘ ও থৌর, অনোনধ্েো প্রক্শ, অনতনে, নদনদ, দনষ্টদোন।
ৰ) ন্ৎঢ় নতৎঢ় র্ ড়কখোপোধ্যোক  গল্প।
পোঠয- কুযইনোইন, ননকচোো, ্োত্র, নপতড় ।
ৱ) র্িোঘ- তোোশি ্কন্দোপোধ্যো ।
পোঠয- ো ্োড়, র্িোঘ, র্িদো, ডোেেো।

* ধ্নয্াি *

