পি�মব� রা�ীয় িব�িবদয্ালয়
েবরনানপুকুিরয়া, মািলকাপুর, বারাসাত, কলকাতা ১২৬
�াক্-�াতক বাংলা (সা�ািনক ) ��ািবত পাঠ�ম ২০১৮
(Proposed B.A. CBCS Syllabus in BENGALI , with effect from July 2018)
েকার েকাসর্ �ের ১০৫০ ন�েরর েমাট েচা�িট (১৪) েকাসর্ সাধারণ িনয়েম িতন বছেরর েমাট ছিট েসেম�াের পড়ােনা হেব ।
�িতিট েকার েকােসর্র পূণর্মান ২৫+৫০= ৭৫ × ১৪ িট েকার েকাসর্ = েমাট ন�র ১০৫০ । �িতিট েকার েকােসর্র ে�িডট ১+ ৫ = ৬ ।
�িতিট ে�িডেটর জনয্ ১৫ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব। ৬ ে�িডট × ১৪ িট েকাসর্ = েমাট ৮৪ ে�িডট × ১৫ ঘ�া পাঠদান = েমাট
১২৬০ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব িতন বছের।
�িতিট েসেম�াের অভয্�রীণ মুলয্ায়ন (Internal Assessment) ২০+৫=২৫ ন�র এবং ষা�ািষক মূলয্ায়ন ( End Semester
Assessment) েমাট ৫০ ন�র হেব। �িতিট পরী�ায় ৪০% ন�র েপেতই হেব। তার কম ন�র েপেল অকৃ তকাযর্ / েফল িহসােব গণয্ হেব।

B.A. (HONOURS) PART-I

SEMSETER: 1 (Session: July to December)

CC 1: Code: BNGACOR01T �াগাধুিনক বাংলা সািহেতয্র ইিতহাস , পূণর্মান ২৫+৫০=৭৫, ে�িডট ১+৫ = ৬, েমাট
১৫+৭৫=৯০ ঘ�া পাঠদান িদেত হেব। ( ১৫ ঘ�া িটউেটািরয়াল এবং ৭৫ ঘ�া �তয্� পাঠদান)
(সামািজক, অথর্ ৈনিতক, রা�ৈনিতক পটপিরবতর্েনর ইিতহাস সহ)
Unit I: অ�ম েথেক প�দশ শতা�ীেত রিচত বাংলা সািহতয্ধারা ( চযর্াপদ েথেক �কৃ �কীতর্ ন পযর্� ), কমপে� ১৮ ঘ�া �তয্�
পাঠদান িদেত হেব।
Unit II: বাংলা ম�লকােবয্র ধারা। ( মনসাম�ল, চ�ীম�ল, ধমর্ম�ল, িশবায়ন, অ�দাম�ল ও অনয্ানয্ অ�ধান ম�লকােবয্র ধারা )
কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব।
Unit III: বাংলা অনুবাদ সািহেতয্র ধারা। ( রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, েরাসাঙ রাজসভার সািহতয্সহ অনয্ানয্ অনুবাদ সািহেতয্র
ধারা ) কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব।
Unit IV: বাংলা পদাবলী সািহতয্, ৈচতনয্ জীবনী সািহতয্ ও ধম�য় সািহেতয্র ধারা ( ৈব�ব পদাবলী, শা� পদাবলী ও অনয্ানয্ পদাবলী
এবং নাথ সািহতয্সহ অনয্ানয্ ধিমর্য় সািহতয্ ধারা ) কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব।

��তািলকাঃ
১। দীেনশচ� েসনঃ ব�ভাষা ও সািহতয্ঃ পি�মব� রাজয্ পু�ক পষর্দ
২। সুকুমার েসনঃ বা�ালা সািহেতয্র ইিতহাস (১ম -৫ম খ�), আনা� পাবিলশাসর্
৩। �কুমার বে�য্াপাধয্ায়ঃ বাংলা সািহেতয্র রপেরখা(১ম ও ২য় খ�)
৪। অিসতকুমার বে�য্াপাধয্ায়ঃ বাংলা সািহেতয্র ইিতবৃত্ত(১ম-৯ম খ�)
৫। ভূ েদব েচৗধুরীঃ বাংলা সািহেতয্র ইিতকথা(১ম-৪থ খ�), েদ’জ সং�রণ
৬। েগাপাল হালদারঃ বাংলা সািহেতয্র রপেরখা (১ম-২য় খ�)

CC 2: Code: BNGACOR02T �াগাধুিনক বাংলা সািহতয্ পাঠ , পূণর্মান ২৫+৫০=৭৫, ে�িডট ১+৫ = ৬, েমাট
১৫+৭৫=৯০ ঘ�া পাঠদান িদেত হেব। ( ১৫ ঘ�া িটউেটািরয়াল এবং ৭৫ ঘ�া �তয্� পাঠদান)
Unit I: ৈব�ব পদাবলী (২০িট িনবর্ািচত পদ ), কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব।
১। নীরদ নয়েন নীর ঘন িস�েন ২। চ�ক েশান কুসুম কনকাচল ৩। দাঁড়াইয়া নে�র আেগ েগাপাল ৪। আমার শপিত লােগ না ধাইও
৫। সই েকবা শনাইল শয্াম নাম ৬। আেলা মুিঞ জােনা না ৭। নহাই উঠল তীের রাই কমলমুখী ৮। রপ লািগ আঁিখ ঝু ের ৯। সিখ িক
পুছিস অনুভব েমায় ১০। ক�ক গাড়ী কমল-সম ১১। মাধব িক কহব ৈদব- িবপাক ১২। বঁধু, িক আর বিলব েতাের ১৩। িক েমািহনী
জান বঁধু িক েমািহনী জান ১৪। বঁধু িক আর বিলব আিম ১৫। বঁধু তু িম েস আমার �াণ ১৬। এ সিখ হামাির দুেখর নািহ ওর ১৭। অ�ু র
তপন তােপ যিদ ১৮। বহিদন পের বঁধুয়া এেল ১৯। আজু রজনী হাম ভােগ ২০। মাধব, বহত িমনিত কির েতায়।
Unit II: শা� পদাবলী ( ২০িট িনবর্ািচত পদ ), কমপে� ১৮ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব।
১। িগিরবর, আর আিম পািরেন েহ, ২। আর জাগাস্ েন মা জয়া ৩। িগির, এবার আমার উমা এেল ৪। আিম িক েহিরলাম িনিশ-�পেন
৫। কেব যােব বল িগিররাজ, েগৗরীের আিনেত ৬। আজ শভিনিশ েপাহাইল েতামার ৭। ওের নবমী-িনিশ, না হইও ের অবসান ৮।
েযেয়া না রজিন, আিজ ল’েয় তারাদেল ৯। িক হেলা, নবমী িনিশ ৈহেলা অবসান েগা ১০। ওেহ �াণনাথ িগিরবর েহ, ভেয় তনু কাঁিপেছ
আমার ১১। মােয়র মূিত্তর্ গড়ােত চাই, মেনর �েম মািট িদেয় ১২। রে� নােচ রণ-মােঝ, কার্ কািমনী মু�েকশী ১৩। ও জননী, অপরা
জ�-জরা-হরা জননী ১৪। মিজল মন-�মরা, কালী-পদ-নীলকমেল ১৫। েকবল আসার আশা, ভেব আসা ১৬। মা আমায় ঘুরােব কত,
১৭। আমায় েদও মা তিবলদারী, ১৮। এমন িদন িক হেব তারা, ১৯। ও মন, েতার �ম েগল না ২০। ই�াময়ী তারা েগা, েতার ই�া েক
বুিঝেত পাের।
Unit III: চ�ীম�ল ( আেখিটক খ�), কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব।
Unit IV: ৈচতনয্ভাগবত ( আিদ খ� ), কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব।
��তািলকাঃ
১। সতীশচ� রায়ঃ পদক�তর
২। সুশীল কুমার েদঃ Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal.
৩। হেরকৃ � মুেখাপাধয্ায়ঃ পদাবলী পিরচয়

৪। কািলদাস রায়ঃ পদাবলী সািহতয্
৫। শিশভূ ষণ দাশগ�ঃ �রাধার �মিবকাশ- দশর্েন ও সািহেতয্
৬। �ু িদরাম দাসঃ ৈব�ব রস�কাশ
৭। শ�রী�সাদ বসুঃ চ�ীদাস ও িবদয্াপিত / মধয্যুেগর কিব ও কাবয্
৮। নেরশচ� জানাঃ ৈব�ব কিবতায় কািলদােসর উত্তরািধকার / গাথাস�শতী ও ৈব�ব পদাবলী/ বৃ�াবেনর ছয় েগা�ামী
৯। সুেখ�ুসু�র গে�াপাধয্ায়ঃ েগৗড়ীয় ৈব�ব দশর্েনর ভূ িমকা
১০। সতয্বতী িগিরঃ বাংলা সািহেতয্ কৃ �কথার �মিবকাশ
১১। েদবনাথ বে�য্াপাধয্ায়ঃ ৈব�ব কিব�সে�
১২। সতয্বতী িগিরঃ বাংলা সািহেতয্ কৃ �কথার �মিবকাশ
১৩। জা�বীকুমার চ�বত�ঃ শা� পদাবলী ও শি� সাধনা
১৪। অরণকুমার বসুঃ শা�গীিত পদাবলী
১৫। চারচ� বে�য্াপাধয্ায়ঃ চ�ীম�ল েবািধনী
১৬। সুকুমার েসন স�ািদত চ�ীম�ল
১৭। �ু িদরাম দাস স�ািদত কিবক�ণ চ�ী
১৮। আশেতাষ ভত্তাচাযর্ঃ বাংলা ম�লকােবয্র ইিতহাস
১৯। েমািহনীেমাহন সরদারঃ কিবক�ণ চ�ীঃ ৈবিচে�য্র অনুস�ান
২০। িব�নাথ রায় স�ািদত কিব মুকুে�র চ�ীম�লঃ বী�া ও সমী�া
২১। িব�ু পদ পা�া স�ািদত ��ৈচতনয্ভাগবত , বসুমতী কপর্েরসন িলিমেটড �কািশত

GE I (Generic Elective) : CODE: BNGHGEC01T বাংলা সািহতয্ এবং বাঙািলর সং�ৃ িত চচর্ার ইিতহাস, পূণর্মান
২৫+৫০=৭৫, ে�িডট ১+৫=৬, েমাট ১৫+৭৫= ৯০ ঘ�া পাঠদান িদেত হেব। ( ১৫ ঘ�া িটউেটািরয়াল এবং ৭৫ ঘ�া
�তয্� পাঠদান)
Unit I : বাংলা সািহেতয্র আিদপেবর্ েবৗ�ধমর্ ও েবৗ� সং�ৃ িত চচর্া এবং িববতর্ েনর ইিতহাস, কমপে� ১৮ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত
হেব।
Unit II : বাংলা সািহেতয্ আযর্-অনাযর্ সং�ৃ িত ও তার সম�েয়র ইিতহাস, কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব। ।
Unit III : মধয্যুেগ ৈব�ব-শা�-নাথ সািহতয্ ও সং�ৃ িত চচর্ার ইিতহাস, কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব। ।

Unit IV : অব�য় যুেগ বাঙািলর কিব-ট�া-আখড়াই-হাফ-আখড়াই-েখউড় গােনর চচর্া ও তার সামািজক ফল�িত ,কমপে� ১৯
ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব।
��তািলকাঃ
১। দীেনশচ� েসনঃ ব�ভাষা ও সািহতয্ঃ পি�মব� রাজয্ পু�ক পষর্দ
২। সুকুমার েসনঃ বা�ালা সািহেতয্র ইিতহাস (১ম -৫ম খ�), আনা� পাবিলশাসর্
৩। �কুমার বে�য্াপাধয্ায়ঃ বাংলা সািহেতয্র রপেরখা(১ম ও ২য় খ�)
৪। অিসতকুমার বে�য্াপাধয্ায়ঃ বাংলা সািহেতয্র ইিতবৃত্ত(১ম-৯ম খ�)
৫। ভূ েদব েচৗধুরীঃ বাংলা সািহেতয্র ইিতকথা(১ম-৪থ খ�), েদ’জ সং�রণ
৬। েগাপাল হালদারঃ বাংলা সািহেতয্র রপেরখা (১ম-২য় খ�)

AECC: Environmental Science

SEMESTER: 2 (January to June)
CC 3: Code: BNGACOR03T ভাষাত� , পূণর্মান ২৫+৫০=৭৫, ে�িডট ১+৫ = ৬, েমাট ১৫+৭৫=৯০ ঘ�া পাঠদান
িদেত হেব। ( ১৫ ঘ�া িটউেটািরয়াল এবং ৭৫ ঘ�া �তয্� পাঠদান)
Unit I: �াচীন ভারতীয় আযর্ভাষা েথেক আধুিনক ভারতীয় আযর্ভাষার িববতর্ ন। বাংলা ভাষার উ�ব এবং �াচীন, আিদ-মধয্, অ�মধয্ বাংলা ভাষার ভাষাতাি�ক ল�ণ। কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব।
Unit II: বাংলা ভাষার উপভাষা ও িনভাষা সং�া� আেলাচনা। কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব।
Unit III: উ�ারণ�ান ও উ�ারণ �কৃ িত অনুযায়ী বাংলা �র ও বয্�ন �িনর বগ�করণ ও পিরচয় এবং �িন পিরবতর্ েনর রীিত ও
�কৃ িত। কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব।
Unit IV: বাংলা ভাষার শ�ভা�ার, শ� িববতর্ ন ও শ�ােথর্র পিরবতর্ ন। কমপে� ১৮ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব।
��তািলকাঃ
১। রবী�নাথ ঠাকুরঃ বাংলা ভাষা পিরচয়
২। সুনীিতকুমার চে�াপাধয্ায়ঃ বাংলা ভাষাতে�র ভূ িমকা/ ভাষা �কাশ বাংলা বয্াকরণ
৩। পাবর্তীচরণ ভ�াচাযর্ঃ বাংলা ভাষা
৪। সুকুমার েসনঃ ভাষার ইিতবৃত্ত

৫। পেরশচ� ভ�াচাযর্ঃ ভাষািবদয্া পিরচয়
৬। পেরশচ� মজুমদারঃ বাংলা ভাষা পির�মা / সং�ৃ ত ও �াকৃ ত ভাষার �মিবকাশ
৭। রােম�র শঃ সাধারণ ভাষািব�ান ও বাংলা ভাষা

CC 4: Code: BNGACOR04T আধুিনক বাংলা সািহেতয্র ইিতহাস , পূণর্মান ২৫+৫০=৭৫, ে�িডট ১+৫ = ৬, েমাট
১৫+৭৫=৯০ ঘ�া পাঠদান িদেত হেব। ( ১৫ ঘ�া িটউেটািরয়াল এবং ৭৫ ঘ�া �তয্� পাঠদান)
Unit I: বাংলা গদয্ ও �ব� সািহেতয্র ধারা ( েফাটর্ উইিলয়াম কেলজ েথেক �মথ েচৗধুরী পযর্� ), কমপে� ১৮ ঘ�া �তয্� পাঠদান
িদেত হেব।
Unit II: বাংলা নাটয্ সািহেতয্র উ�ব ও িবকাশ ( রামনারায়ণ তকর্ রত্ন েথেক বাদল সরকার পযর্� ), কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান
িদেত হেব।
Unit III: বাংলা কাবয্-কিবতার উ�ব ও িবকাশ ( ঈ�রগ� েথেক শি� চে�াপাধয্ায় পযর্� ), কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত
হেব।
Unit IV: বাংলা কথাসািহেতয্র উ�ব ও িবকােশর ইিতহাস ( বি�মচ� চে�াপাধয্ায় েথেক সুনীল গে�াপাধয্ায়পযর্� ), কমপে� ১৯
ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব।
��তািলকাঃ
১। দীেনশচ� েসনঃ ব�ভাষা ও সািহতয্ঃ পি�মব� রাজয্ পু�ক পষর্দ
২। সুকুমার েসনঃ বা�ালা সািহেতয্র ইিতহাস (১ম -৫ম খ�), আনা� পাবিলশাসর্
৩। �কুমার বে�য্াপাধয্ায়ঃ বাংলা সািহেতয্র রপেরখা(১ম ও ২য় খ�)
৪। অিসতকুমার বে�য্াপাধয্ায়ঃ বাংলা সািহেতয্র ইিতবৃত্ত(১ম-৯ম খ�)
৫। ভূ েদব েচৗধুরীঃ বাংলা সািহেতয্র ইিতকথা(১ম-৪থ খ�), েদ’জ সং�রণ
৬। েগাপাল হালদারঃ বাংলা সািহেতয্র রপেরখা (১ম-২য় খ�)

GE II : CODE: BNGHGEC02T বাংলা ভাষার ইিতহাস ও ভাষাত� , পূণর্মান ২৫+৫০=৭৫, ে�িডট ১+৫=৬, েমাট
১৫+৭৫= ৯০ ঘ�া পাঠদান িদেত হেব। ( ১৫ ঘ�া িটউেটািরয়াল এবং ৭৫ ঘ�া �তয্� পাঠদান)
Unit I : �াচীন ভারতীয় আযর্ভাষা েথেক আধুিনক ভারতীয় আযর্ভাষায় িববতর্ ন, বাংলা ভাষার উ�ব এবং �াচীন,
মধয্, অ�-মধয্ বাংলা ভাষার ভাষাতাি�ক ল�ণ, কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব।

Unit II : বাংলা ভাষার উপভাষা সং�া� আেলাচনা, কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব।
Unit III : বাংলা �িন পিরবতর্ ন ও শ�াথর্ পিরবতর্ েনর ধারা, কমপে� ১৮ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব।
Unit IV : েরামান হরেফ িলপয্�রকরণ এবং আ�জর্ািতক �িনমূলক বণর্মালার পিরচয় ও িলপয্�রকরণ,কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্�
পাঠদান িদেত হেব।
��তািলকাঃ
১। রবী�নাথ ঠাকুরঃ বাংলা ভাষা পিরচয়
২। সুনীিতকুমার চে�াপাধয্ায়ঃ বাংলা ভাষাতে�র ভূ িমকা/ ভাষা �কাশ বাংলা বয্াকরণ
৩। পাবর্তীচরণ ভ�াচাযর্ঃ বাংলা ভাষা
৪। সুকুমার েসনঃ ভাষার ইিতবৃত্ত
৫। পেরশচ� ভ�াচাযর্ঃ ভাষািবদয্া পিরচয়
৬। পেরশচ� মজুমদারঃ বাংলা ভাষা পির�মা / সং�ৃ ত ও �াকৃ ত ভাষার �মিবকাশ
৭। রােম�র শঃ সাধারণ ভাষািব�ান ও বাংলা ভাষা

AECC: English/ MIL Communication: CODE: BNGSAEC01T

পি�মব� রা�ীয় িব�িবদয্ালয়
েবরনানপুকুিরয়া, মািলকাপুর, বারাসাত, কলকাতা ১২৬
�াক্-�াতক বাংলা (সাধারণ) ��ািবত পাঠ�ম ২০১৮
(Proposed B.A. (Pass) CBCS Syllabus in BENGALI, with effect from July 2018)
িডিসি�ন ে�িসিফক েকার েকাসর্ �ের ২০০ ন�েরর েমাট চারিট (৪) েকাসর্ সাধারণ িনয়েম িতন বছের �থম চারিট েসেম�াের

পড়ােনা হেব । �িতিট েকার েকােসর্র পূণর্মান ২৫+ ৫০ × ৭৫ X ৪= েমাট ৩০০ ন�র । �িতিট েকার েকােসর্র ে�িডট ১+ ৫= ৬ ।
�িতিট ে�িডেটর জনয্ ১৫ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব। ৬ ে�িডট × ৪ িট েকাসর্ = েমাট ২৪ ে�িডট × ১৫ ঘ�া পাঠদান = েমাট
৩৬০ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব ।
�িতিট েসেম�াের অভয্�রীণ মূলয্ায়ন (Internal assessment) ২০+৫ = ২৫ ন�র এবং ষা�ািষক মূলয্ায়ন ( End Semester
assessment) েমাট ৫০ ন�র হেব। �িতিট পরী�ায় ৪০% ন�র েপেতই হেব। তার কম ন�র েপেল অকৃ তকাযর্ / েফল িহসােব গণয্ হেব।

B.A. Part- 1
Semester- I
CC (DSC 1A) (Discipline Specific Core Course) : CODE: BNGGCOR01T বাংলা সািহতয্ এবং
বাঙািলর সং�ৃ িত চচর্ার ইিতহাস, পূণর্মান ২৫+৫০=৭৫, ে�িডট ১+৫ = ৬, েমাট ১৫+৭৫=৯০ ঘ�া পাঠদান
িদেত হেব। ( ১৫ ঘ�া িটউেটািরয়াল এবং ৭৫ ঘ�া �তয্� পাঠদান) ।
Unit I : বাংলা সািহেতয্র আিদপেবর্ েবৗ�ধমর্ ও েবৗ� সং�ৃ িত চচর্া এবং িববতর্ েনর ইিতহাস, কমপে� ১৮ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত
হেব ।
Unit II : বাংলা সািহেতয্ আযর্-অনাযর্ সং�ৃ িত ও তার সম�েয়র ইিতহাস, কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব।
Unit III : মধয্যুেগ ৈব�ব-শা�-নাথ সািহতয্ ও সং�ৃ িত চচর্ার ইিতহাস, কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব।
Unit IV : অব�য় যুেগ বাঙািলর কিব-ট�া-আখড়াই-হাফ-আখড়াই-েখউড় গােনর চচর্া ও তার সামািজক ফল�িত,কমপে� ১৯ ঘ�া
�তয্� পাঠদান িদেত হেব।

��তািলকাঃ
১। দীেনশচ� েসনঃ ব�ভাষা ও সািহতয্ঃ পি�মব� রাজয্ পু�ক পষর্দ
২। সুকুমার েসনঃ বা�ালা সািহেতয্র ইিতহাস (১ম -৫ম খ�), আনা� পাবিলশাসর্
৩। �কুমার বে�য্াপাধয্ায়ঃ বাংলা সািহেতয্র রপেরখা(১ম ও ২য় খ�)
৪। অিসতকুমার বে�য্াপাধয্ায়ঃ বাংলা সািহেতয্র ইিতবৃত্ত(১ম-৯ম খ�)
৫। ভূ েদব েচৗধুরীঃ বাংলা সািহেতয্র ইিতকথা(১ম-৪থ খ�), েদ’জ সং�রণ
৬। েগাপাল হালদারঃ বাংলা সািহেতয্র রপেরখা (১ম-২য় খ�)

CC: DSC 2A(Discipline Specific Core Course)
CC: English / AECC: Environmental Science

SEMESTER- II
CC 2 (DSC 1B) : CODE: BNGGCOR02T বাংলা ভাষার ইিতহাস ও ভাষাত� , পূণর্মান ২৫+৫০=৭৫,
ে�িডট ১+৫ = ৬, েমাট ১৫+৭৫=৯০ ঘ�া পাঠদান িদেত হেব। ( ১৫ ঘ�া িটউেটািরয়াল এবং ৭৫ ঘ�া
�তয্� পাঠদান)।
Unit I : �াচীন ভারতীয় আযর্ভাষা েথেক আধুিনক ভারতীয় আযর্ভাষায় িববতর্ ন, বাংলা ভাষার উ�ব এবং �াচীন, আিদ-মধয্,অ�য্মধয্
বাংলা ভাষার ভাষাতাি�ক ল�ণ, কমপে� ১৮ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব ।
Unit II : বাংলা ভাষার উপভাষা সং�া� আেলাচনা, কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব ।
Unit III : বাংলা �িন পিরবতর্ ন ও শ�াথর্ পিরবতর্ েনর ধারা, কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব ।
Unit IV : েরামান হরেফর পিরচয় ও েরামান হরেফ িলপয্�রকরণ এবং আ�জর্ািতক �িনমূলক বণর্মালার পিরচয় ও িলপয্�রকরণ,
কমপে� ১৯ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব ।

সহায়ক ��ঃ
১। রবী�নাথ ঠাকুরঃ বাংলা ভাষা পিরচয়
২। সুনীিতকুমার চে�াপাধয্ায়ঃ বাংলা ভাষাতে�র ভূ িমকা/ ভাষা �কাশ বাংলা বয্াকরণ
৩। পাবর্তীচরণ ভ�াচাযর্ঃ বাংলা ভাষা
৪। সুকুমার েসনঃ ভাষার ইিতবৃত্ত
৫। পেরশচ� ভ�াচাযর্ঃ ভাষািবদয্া পিরচয়
৬। পেরশচ� মজুমদারঃ বাংলা ভাষা পির�মা / সং�ৃ ত ও �াকৃ ত ভাষার �মিবকাশ
৭। রােম�র শঃ সাধারণ ভাষািব�ান ও বাংলা ভাষা

CC: DSC 2(Discipline Specific Core Course)
CC: English

AECC: English/ MIL Communication: CODE: BNGSAEC01T পূণর্মান ৫ + ২০=২৫, ে�িডট ২,
কমপে� ৩০ ঘ�া �তয্� পাঠদান িদেত হেব ।
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B.A. (HONOURS) PART-III
BENGALI SYLLABUS
SEMESTER: V
CC 11: Code: BNGACOR11T বাংলা উপন াস, পূণমান ২৫+৫০=৭৫,
িডট ১+৫ = ৬, মাট
১৫+৭৫=৯০ ঘ া পাঠদান িদ ত হ ব। (১৫ ঘ া িটউ টািরয়াল এবং ৭৫ ঘ া ত পাঠদান )
Unit I: বি মচ

চ

াপাধ ায় - রাজিসংহ, কমপ

Unit II: শরৎচ

চ

াপাধ ায় - প থর দাবী, কমপ

Unit III: তারাশ র ব
Unit IV: মািনক ব

১৮ ঘ া

ত

১৯ ঘ া

াপাধ ায় - গণ দবতা, কমপ
াপাধ ায় – প ানদীর মািঝ, কমপ

১৯ ঘ া

পাঠদান িদ ত হ ব।

ত

পাঠদান িদ ত হ ব।
ত

১৯ ঘ া

পাঠদান িদ ত হ ব।
ত

পাঠদান িদ ত হ ব।

তািলকাঃ
১। ীকুমার ব াপাধ ায় – ব সািহ ত উপন া সর ধারা, ২। ফু কুমার দাশ
– বি ম উপন া সর
িশ রীিত, ৩। িনতাই বসু – মািনক ব াপাধ া য়র সমাজ িজ াসা/ তারাশংক রর িশি মানস ৪। স রাজ
ব াপাধ ায় – বাংলা উপন া সর কালা র, ৫। সম রশ মজুমদার – বাংলা উপন া সর পঁ িচশ বছর, ৬।
গািপকানাথ রায় চৗধুরী – দুই িব যু মধ বত কালীন বাংলা কথাসািহত /মািনক ব াপাধ ায়ঃ জীবনদৃি
ও িশ রীিত, ৭।
– বাংলা উপন া সর ইিতহাস/ বি মচ র উপন াসঃ িশ রীিত/ ঔপন ািসক
মািনক ব াপাধ ায়, ৮। িবিজতকুমার দ – বাংলা সািহ ত ঐিতহািসক উপন াস, ৯। স ত নাথ রায় –
বাংলা উপন াস ও তার আধুিনকতা, ১০। মায়ুন কিবর – শরৎ সািহ ত র মূলত ।
CC 12: Code: BNGACOR12T বাংলা ছাটগ , পূণমান ২৫+৫০=৭৫,
১৫+৭৫=৯০ ঘ া পাঠদান িদ ত হ ব। (১৫ ঘ া িটউ টািরয়াল এবং ৭৫ ঘ া ত

িডট ১+৫ = ৬, মাট
পাঠদান)

Unit I: রবী নাথ ঠাকুর রিচত ছাটগ
হ ব।

ত

(িনবািচত দশিট গ ), কমপ

১৮ ঘ া

পাঠদান িদ ত

১। দনাপাওনা, ২। ত াগ, ৩। একরাি , ৪। কাবুিলওয়ালা, ৫। শাি , ৬। মঘ ও রৗ ৭। ন নীড়, ৮। ীর প ,
৯। অপিরিচতা, ১০। শষ কথা ।
Unit II: সু বাধ ঘাষ - এর

গ

(িনবািচত দশিট গ ), কমপ

১৯ ঘ া

ত

পাঠদান িদ ত হ ব।

১। অযাি ক ২। ফিসল ৩। সু রম্ ৪। গা া র ৫। পর রা মর কুঠার ৬। গরল অিময় ভল ৭। উচ ল
চিড়নু ৮। কালা
৯। বারবধূ ১০। চতথ পািণপ থর যু ।
Unit III: াধীনতা পূববত বাংলা ছাটগ , (বাংলা গ সংকলন – ১ম খ ও ২য় খ , সািহত অকা দিম িনবািচত দশিট গ ), কমপ
১৯ ঘ া ত পাঠদান িদ ত হ ব।
১।
লাক নাথ মু খাপাধ ায়- ডম -চিরত ২। ভাতকুমার মু খাপাধ ায়- রসময়ীর রিসকতা ৩। অনু পা
দবী- দবদাসী ৪। মা ু র আতথ - জল ফরত ৫। জগদীশচ
- চ -সূয যতিদন ৬। র মশচ
সনডা মর িচতা ৭। িবভিতভষণ ব াপাধ ায়- িক রদল ৮। জীবনান দাশ- জাম ল তলা ৯। শরিদ ু
ব াপাধ ায়- র স া ১০। বনফুল- তাজমহল।
Unit IV: াধীনতা পরবত বাংলা ছাটগ , (বাংলা গ সংকলন – ৩য় খ ও ৪থ খ , সািহত অকা দিম িনবািচত দশিট গ ), কমপ
১৯ ঘ া ত পাঠদান িদ ত হ ব।
১। স াষকুমার ঘাষ- মপ ২। িবমল কর- জননী ৩। মহা তা দবী- নদািয়নী ৪। সয়দ মু াফা
িসরাজ- গা ৫। অতীন ব াপাধ ায়- কাল-ভজ ৬। ভগীরথ িম - ই র যাগ ৭। ঝ ড় র চ াপাধ ায়িস ক
ু ৮। নবা ণ ভ াচায- মাডারা রর ভাই ৯। জয়া িম – ৗপদী ১০।
ময় চ বত - গ ণশ ।
তািলকাঃ

১। অ ণকুমার মু খাপাধ ায় – কা লর পু িলকা / কা লর িতমা, ২। ভ দব চৗধুরী – বাংলা সািহ ত র
ছাটগ ও গ কার, ৩। ত পা ত ঘাষ – রবী
ছাটগ র িশ
প, ৪। িশিশরকুমার দাশ - বাংলা
ছাটগ , ৫। নারায়ণ গ াপাধ ায় – সািহ ত ছাটগ ও গ িবিচ া / সািহ ত ছাটগ / কথা কািবদ
রবী নাথ, ৬।
– রবী গ ঃ অন রবী নাথ/
লাক না থর
কািহনী ৭। নীহারর ন রায় –
রবী সািহ ত র ভিমকা, ৮। বী র দ – বাংলা ছাটগ ঃ স ও করণ ৯। সুিমতা চ বত –
ছাটগ র িবষয়-আশয়, ১০। গািপকানাথ রায় চৗধুরী – িবভিতভষণঃ মন ও িশ ।

িন িলিখত DSE (Discipline Specific Elective) পাঠ
পড় ত হ ব।

মর িতনিটর ম ধ

য কা না দুিট পাঠ ম

DSE-1, (Discipline Specific Elective): CODE: BNGADSE01T মধ যু গর সািহত পাঠ, পূণমান
২৫+৫০=৭৫,
িডট ১+৫ = ৬, মাট ১৫+৭৫=৯০ ঘ া পাঠদান িদ ত হ ব। (১৫ ঘ া িটউ টািরয়াল এবং
৭৫ ঘ া ত পাঠদান)
Unit I: কৃি বাস অনূিদত রামায়ণ (আরণ কা , ল াকা ), কমপ

১৮ ঘ া

ত

পাঠদান িদ ত হ ব।

Unit II: িব দাস িপিপলাই-মনসাম ল, ( থম পালা থ ক প ম পালা পয ), কমপ
পাঠদান িদ ত হ ব।

১৯ ঘ া

Unit III: ি জমাধব - ম লচ ীর গীত ( থম পালা থ ক স ম পালা পয ) - সুধীভষণ ভ াচায স
কমপ
১৯ঘ া ত পাঠদান িদ ত হ ব।
Unit IV: রায় ণাকর ভারতচ
িদ ত হ ব।

- অ দাম ল (১ম খ

- অ দাম ল), কমপ

১৯ ঘ া

ত

ত
ািদত,

পাঠদান

তািলকাঃ
১। উ প নাথ মু খাপাধ ায় স ািদত কৃি বাসী রামায়ণ, ২। সুখময় মু খাপাধ ায় স ািদত কৃি বাসী
রামায়ণ, ৩। হ রকৃ
মু খাপাধ ায় স ািদত রামায়ণ কৃি বাস িবরিচত, ৪। আ তাষ ভ াচায – বাংলা
ম লকা ব র ইিতহাস, ৫। অিচ িব াস স ািদত িব দাস িপিপলাই য়র মনসাম ল, ৬। মািহনী মাহন
সরদার – কিবক ণ-চ ীঃ বিচ র অনুস ান, ৭। শ রী সাদ বসু – কিব ভারতচ , ৮। বসুমতী সািহত
মি র কািশত ভারতচ র
াবলী, ৯।
জ নাথ ব াপাধ ায় ও সজনীকা দাস স ািদত
ভারতচ
াবলী।
DSE-2, (Discipline Specific Elective): CODE: BNGADSE02T বাংলা গদ ও ব পাঠ, পূণমান
২৫+৫০=৭৫,
িডট ১+৫ = ৬, মাট ১৫+৭৫=৯০ ঘ া পাঠদান িদ ত হ ব। (১৫ ঘ া িটউ টািরয়াল এবং
৭৫ ঘ া ত পাঠদান)।
Unit I: বি মচ

চ

াপাধ ায় – মুিচরাম

Unit II: ামী িব বকান

-

ড়র জীবনচিরত, কমপ

াচ ও পা াত , কমপ

Unit III: রবী নাথ ঠাকুর - প ভত (িনবািচত ১০িট

১৯ ঘ া

ত

ব ), কমপ

১৮ ঘ া

ত

পাঠদান িদ ত হ ব।

পাঠদান িদ ত হ ব।
১৯ ঘ া

ত

পাঠদান িদ ত হ ব।

১। পিরচয় ২। সৗ যর স
৩। নরনারী ৪। প ী া ম ৫। মনুষ ৬। মন ৭। গদ ও পদ ৮। কা ব র তাৎপয
৯। কৗতকহাস ১০। অপূব রামায়ণ।
Unit IV: বু
হ ব।

দব বসু-

ব -সংকলন (িনবািচত ১০িট

ব ), কমপ

১৯ ঘ া

ত

পাঠদান িদ ত

১। রবী না থর ব ও গদ িশ ২। রবী নাথ ও উ রসাধক ৩। জীবনান দাশ- এর র ণ ৪। রামায়ণ
৫। বাংলা িশ সািহত ৬। সং ত কিবতা ও আধুিনক যুগ ৭। পুরানা প ন ৮ । উ র িতিরশ ৯। আ া ১০।
রবী না থর শষজীবন ।
তািলকাঃ

১।
– বি মচ বা বতা এবং পুন বি ম/ বি মচ ঃ আধুিনক মন/ বি মী র -ব া ২। অধীর
দ – আধুিনক বাংলা ব -সািহ ত র ধারা, ৩। অিম সূদন ভ াচায – বি ম সৃি সমী া, ৪। শিশভষণ
দাশ
– বাংলা সািহ ত র একিদক/ বাংলা সািহ ত র নবযুগ/ সািহ ত র
প। ৫। রামকৃ ভ াচায –
বি মর মননজগৎ, ৬। জী ব ু রায় – কালা রর পিথক িব বকান , ৭। ব পি কা (রবী
জ শতবািষকী সংখ া, ১৩৬৮), ৮। রথী নাথ রায় – প ভত ( ব ), ৯। অব ীকুমার সান াল –
রবী না থর গদ রীিত, ১০। স ত নাথ রায় – সািহত ত রবী নাথ, ১১। কািলদাস রায় – রবী না থর
প ভত, ১২। অ ণকুমার মু খাপাধ ায় – রবী মনীষা, ১৩। জালক - বু দব বসু সংখ া, বই মলা – ২০০৮
।
DSE-3, (Discipline Specific Elective): CODE: BNGADSE03T রবী পরবত বাংলা কাব -কিবতা ও
কাব -ভাবনা , পূণমান ২৫+৫০=৭৫,
িডট ১+৫ = ৬, মাট ১৫+৭৫=৯০ ঘ া পাঠদান িদ ত হ ব। ( ১৫
ঘ া িটউ টািরয়াল এবং ৭৫ ঘ া ত পাঠদান)
Unit I: জীবনান

দাশ - কিবতার কথা, কমপ

১৮ ঘ া

ত

পাঠদান িদ ত হ ব।

Unit II: আবু সয়ীদ আইয়ুব – আধুিনকতা ও রবী নাথ (িনবািচত দুিট
(িনবািচত চারিট ব ), কমপ
১৯ ঘ া ত পাঠদান িদ ত হ ব।

ব ) ও প থর শষ কাথায়

১। অম ল বাধ ও আধুিনক কিবতা ২। কিবতার ভাষা ৩। কা ব র িব ব এবং িব বর কাব ৪।
ভিমকাঃআধুিনক বাঙলা কিবতা ৫। আধুিনক কা ব র সমস াঃ িব াস ৬। Tendencies in Modern
Bengali Poetry
Unit III: সুভাষ মু খাপাধ া য়র
ক র মাট ১০িট কিবতা), কমপ

কিবতা ও শি
১৯ ঘ া ত

চ াপাধ া য়র
কিবতা (উভয় কিবর িনবািচত ৫িট
পাঠদান িদ ত হ ব।

সুভাষ মু খাপাধ ায়ঃ ১। বধূ ২। িচরকুট ৩। িমিছ লর মুখ ৪। সা লম নর মা ৫। ফুল ফুটক না ফুটক।
শি

চ াপাধ ায়ঃ ১। জরাস ২। অন কুয়ার জ ল চাঁ দ প ড় আ ছ ৩। আন - ভরবী
াচারী ৫। হম র অর ণ আিম পা ম ান।

৪। আিম

Unit IV: শ
ঘা ষর
কিবতা ও িবনয় মজুমদা রর
কিবতা ((উভয় কিবর িনবািচত ৫িট ক র
মাট ১০ িট কিবতা) - কমপ
১৯ ঘ া ত পাঠদান িদ ত হ ব।
শ

ঘাষঃ ১। যমুনাবতী ২। মুখ ঢ ক যায় িব াপ ন ৩। হতা লর লািঠ ৪। অ িবলাপ ৫। অিবনাশ ।

িবনয় মজুমদারঃ ১। কাগজ কলম িন য় ২। অিভ তা থ ক
মানু ষর আ লা।

ম ৩। রবী নাথ ৪। বশিকছকাল হ লা ৫।

তািলকাঃ
১। শিশভষণ দাশ
– কিব যতী নাথ ও আধুিনক বাঙলা কিবতার থম পযায়, ২। জী ব িসংহরায় –
আধুিনক কিবতার মানিচ / ক া লর কাল ৩। দীি ি পাঠ – আধুিনক বাংলা কাব পিরচয়, ৪। স রাজ
ব াপাধ ায় – বাংলা কিবতার কালা র, ৫। অ কুমার িসকদার – আধুিনক কিবতার িদগ্বলয়, ৬।
আিচ কুমার সন
– ক াল যুগ, ৭। িব ু দ – সািহ ত র ভিবষ ৎ, ৮। বু দব বসু – কা লর পুতল, ৯।
সুভাষ মু খাপাধ ায় – কথা ও কিবতা, ১০। সুিমতা চ বত – কিবতার অ র পাঠ, ১১। মলয় রায় চৗধুরী –
িবনয় মজুমদারঃ কিবতার বািধবৃ , ১২। সুনীল গ াপাধ ায় স ািদত স ঃ শি চ াপাধ ায়, ১৩।
িবনয় মজুমদার – আ পিরচয় / িনবািচত সা াৎকার, ১৪। ত পা ত ঘাষ – আইয়ু বর রবী চচা।

মািহনী মাহন সরদার
( যাগা যাগঃ ৯৮৭৪৯৯২৪০০/৯৪৩৩৪৪৯৮৫১/mms.wbsu@gmail.com)
অধ াপক এবং িবভাগীয়
সভাপিত ,

ধান, বাংলা িবভাগ

াক্- াতক পাঠ-পষদ, পি মব রা য় িব িবদ ালয়, বারাসাত, কলকাতা- ১২৬

B.A. (General) PART-III
BENGALI SYLLABUS
Semester-V
DSE (Discipline Specific Elective), (দুিট DSE ম ধ ছা -ছা ীরা য কা না একিট DSE িনবাচন কর ব)
(DSE-IA): বাংলা ক িব ান ও গা য় া কািহিন, পূণমান ২৫+৫০=৭৫,
িডট ১+৫ = ৬, মাট
১৫+৭৫=৯০ ঘ া পাঠদান িদ ত হ ব। (১৫ ঘ া িটউ টািরয়াল এবং ৭৫ ঘ া ত পাঠদান) ।
Unit I: শরিদ ু ব
Unit II:

ম

াপাধ ায়- শজা র কাঁ টা, কমপ

িম – ম ল

Unit III: সত িজৎ রায়-

হ ঘনাদা, কমপ

১৮ ঘ া

১৯ ঘ া

ফসর শ ু (িনবািচত গ ), কমপ

( ব ামযা ীর ডায়ির, ফসর শ ু ও ম াকাও,
মানুষ, ফসর শ ু ও রাবু)

(DSE-IB): বাংলা কাব ও কিবতা, পূণমান ২৫+৫০=৭৫,
িদ ত হ ব। ( ১৫ ঘ া িটউ টািরয়াল এবং ৭৫ ঘ া ত
Unit I: মধুসূদন দ - বীরা না (িনবািচত প ), কমপ

Unit II: রবী নাথ ঠাকুর – পুন

পাঠদান িদ ত হ ব ।

পাঠদান িদ ত হ ব।

১৯ ঘ া

ত

পাঠদান িদ ত হ ব ।

ফসর শ ু ও গালক-রহস , মহাকা শর দূত, শ ু ও আিদম

Unit IV: শী ষ ু মু খাপাধ ায় – িসঁিড় ভ ঙ ভ ঙ, কমপ

১। সা মর িত তারা ২। ারকানা থর
৫। অজু নর িত দৗপদী ৬। দু যাধ নর

ত

ত

১৯ ঘ া

ত

পাঠদান িদ ত হ ব ।

িডট ১+৫ = ৬, মাট ১৫+৭৫=৯০ ঘ া পাঠদান
পাঠদান) ।
১৮ ঘ া

ত

পাঠদান িদ ত হ ব ।

িত ি নী ৩। দশর থর িত ককয়ী ৪। ল
িত ভানুমতী ৭। পু রবার িত উবশী ৮। নীল

(িনবািচত কিবতা), কমপ

১৯ ঘ া

১। কাপাই ২। ক া মিলয়া ৩। সাধারণ ম য় ৪। বাঁ িশ ৫। তীথযা ী ৬।
িশ তীথ ১০। শাপ মাচন।
Unit III: নজ ল ইসলাম – সি তা (িনবািচত কিবতা), কমপ

ত

ণর িত শূপণখা
জর িত জনা ।

পাঠদান িদ ত হ ব ।

িচ ৭। রং রিজনী ৮।

১৯ ঘ া

ত

থম পূজা ৯।

পাঠদান িদ ত হ ব ।

১। িব াহী ২। আজ সৃি সু খর উ া স ৩। অিভশাপ ৪। কা ারী ঁ িশয়ার ৫। ফিরয়াদ ৬। আমার কিফয়ৎ
৭। সব সাচী ৮। দাির ৯। গা নর আড়াল ১০। জীবন ব না।
Unit IV: জীবনান

দাশ –

পসী বাংলা (িনবািচত কিবতা), কমপ

১৯ ঘ া

ত

পাঠদান িদ ত হ ব ।

১। বাংলার মুখ আিম দিখয়ািছ ২ । একিদন জলিসিড় নদীিটর ৩। জীবন অথবা মৃত ৪। যিদন সিরয়া যাব
৫। যখন মৃত র ঘু ম ৬। আবার আিসব িফ র ৭। য শািলখ ম র যায় ৮। তামার বু কর থ ক একিদন ৯।
এখা ন আকাশ নীল ১০। অ
ব টর প থ ১১। দ য়
মর িদন কখন য শষ হয় ১২। কা নািদন

দিখব না।
তািলকাঃ
১।
– মধুসদ
ূ নর কিব-আ া ও কাব িশ /জীবনান দা শর কিবতার শরীর ২। মািহতলাল
মজুমদার – কিব ীমধুসূদন, ৩। ন গ নাথ সাম – মধু ৃিত, ৪। মথনাথ িবশী – মাই কল মধুসূদন/
রবী কাব বাহ ৫। তারাপদ মু খাপাধ ায় – আধুিনক বাংলা কাব , ৬। উ প নাথ ভ াচায – রবী -কাব পির মা, ৭। নীহারর ন রায় – রবী সািহ ত র ভিমকা, ৮। চা চ ব াপাধ ায় – রিব-রি , ৯।
জ ািতময় ঘাষ – রবী কিবতা লাক, ১০। রিফকুল ইসলাম – নজ ল-জীবনী/ কাজী নজ ল ইসলাম
জীবন ও সৃজন ১১। আজহারউি ন খান – নজ ল ৃিত ১২। আবদুল মা ান সয়দ – নজ ল ইসলামঃ
কিব ও কিবতা, ১৩। অ ুজ বসু – একিট ন
আ স, ১৪। দু িম – জীবনান র চতনাজগৎ/
কিবতার গাঢ় এনা ম ল ( জীবনান র কাব ভাবনা), ১৫। অ লাকর ন দাশ
– জীবনান ।
GE (Inter Disciplinary Generic Elective),
GE 1: CODE: BNGGGEC01T ভাষার ব বহািরক য়াগ, পূণমান ২৫+৫০=৭৫,
িডট ১+৫ = ৬, মাট
১৫+৭৫=৯০ ঘ া পাঠদান িদ ত হ ব। ( ১৫ ঘ া িটউ টািরয়াল এবং ৭৫ ঘ া ত পাঠদান) ।
Unit I: িব াপন রচনা, কমপ
Unit II:

১৮ ঘ া

ািত ািনক প রচনা, কমপ

Unit III: সা াৎকার রচনা, কমপ
Unit IV:

ব

রচনা, কমপ

ত

১৯ ঘ া

১৯ ঘ া

১৯ ঘ া

পাঠদান িদ ত হ ব ।

ত

ত

ত

পাঠদান িদ ত হ ব ।

পাঠদান িদ ত হ ব ।

পাঠদান িদ ত হ ব ।

মািহনী মাহন সরদার
( যাগা যাগঃ ৯৮৭৪৯৯২৪০০/৯৪৩৩৪৪৯৮৫১/mms.wbsu@gmail.com)
অধ াপক এবং িবভাগীয়
সভাপিত ,

ধান, বাংলা িবভাগ

াক্- াতক পাঠ-পষদ, পি মব রা য় িব িবদ ালয়, বারাসাত, কলকাতা- ১২৬

