উত্তরবঙ্গ ববশ্বববদ্যালয়
রাজা রামমমাহনপুর, দ্ার্জিবলিং – ৭৩৪০১৪

বািংলা ববভাগ
পাঠক্রম
বব.এ. স্নাতক (সাধারণ) পর্ায়
ি
২০১৮-২০১৯ বিক্ষাবর্ থেমক
ি
এই পাঠক্রমমর পঠন-পাঠন শুরু হমব ।
থেবণিঃ বব.এ. স্নাতক (সাধারণ), ববর্য়: বািংলা
সেমেস্টার-১
স ার স ােঃস

থক্রবিটিঃ ৬, পূণমানিঃ
ি
৫০

বিমরানামিঃ বাাংলা োহিত্য ও বাাংলা ভাষার ইহত্িাে
১) আধুবনক র্ুমগর বািংলা সাবহমতযর উদ্ভব ও ক্রমববকাি ।
২) আধুবনক র্ুমগর বািংলা সাবহমতযর বববভন্ন িাখা ।
ক) গমদ্যর ববকামি গদ্যসাবহতয - থ াটি উইবলয়াম কমলমজর পর্িতবগ, ি
রামমমাহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র ববদ্যাসাগর, বর্িমচন্দ্র চমটাপাধযায়, প্রমে থচৌধুরী ।
খ) কাবযসাবহতয - ঈশ্বরগুপ্ত, মধুসূদ্ন দ্ত্ত, ববহারীলাল চক্রবতী, রবীন্দ্রনাে
ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, র্তীন্দ্রনাে থসনগুপ্ত, জীবনানন্দ দ্াি ।
গ) কোসাবহতয- বর্িমচন্দ্র চমটাপাধযায়, রবীন্দ্রনাে ঠাকুর, িরৎচন্দ্র
চমটাপাধযায়, ববভূ বতভূ র্ণ বমন্দযাপাধযায়, তারািির বমন্দযাপাধযায়, মাবণক
বমন্দযাপাধযায় ।
ঘ) নাটযসাবহতয - রামনারায়ণ তকিরত্ন, মধুসূদ্ন দ্ত্ত, দ্ীনবন্ধু বমত্র, বগবরিচন্দ্র
থঘার্, বিমজন্দ্রলাল রায়, ববজন ভটাচার্ ।ি
৩) বািংলা ভার্ার উদ্ভব ও বববতিন, বািংলা উপভার্া, িব্দভাণ্ডার ।
৪) ধ্ববন পবরবতিন ও িব্দাে পবরবতি
ি
ন।

স ােঃস

থক্রবিটিঃ ৬, পূণমাণিঃ
ি
৫০
বিমরানামিঃ রচনা প্রস্তুত্ রণ

১) মন্তবযপমত্রর উমেিয ও রচনারীবতর বববিষ্ট্য ।
২) বববভন্ন অবভমর্াগপমত্রর খসড়া রচনার ববর্য় বববচত্রয ।
৩) বববভন্ন ববর্য় সম্পমকি ববজ্ঞাপমনর খসড়া প্রস্তুতকরণ ।
৪) চাকবর, ছুটট, বনমন্ত্রণ, অনুমমাদ্ন ইতযাবদ্ ববর্য়ক পত্র রচনা ।

AECC-এ (Elective) MILথকাস :ি

থক্রবিট : ৪, পূণমাণ
ি
: ৫০

বিমরানামিঃ বাাংলা ভাষা, উচ্চারণ, বানান, অর্মবামের
স
চচসা
পাঠযিঃ
ক) বণপবরচয়
ি
(প্রেম ভাগ ও বিতীয় ভাগ) - ঈশ্বরচন্দ্র ববদ্যাসাগর ।
খ) সহজ পাঠ - রবীন্দ্রনাে ঠাকুর ।
গ) ভার্া প্রকাি বািংলা বযাকরণ – সুনীবতকুমার চমটাপাধযায় ।

সেমেস্টার-২
থকার থকাসিঃি

থক্রবিটিঃ ৬ পূণমাণিঃ
ি
৫০

বিমরানামিঃ ছন্দ ও অলাং ার
১) সিংজ্ঞা, স্বরূপ, বববিষ্ট্যিঃ দ্ল, অক্ষর, কলা, মাত্রা, র্বত, পব, ি পদ্, পিংর্ি, চরণ,
স্তবক, লয়, বমল ।
২) বািংলা ছমন্দর ধারা : কলাবৃত্ত, দ্লবৃত্ত, বমেবৃত্ত, স্বরবৃত্ত, ছন্দবলবপ বনণয়ি ।
৩) বািংলা ছন্দচচিার সিংবক্ষপ্ত পবরচয় (পাঠয : নূতন ছন্দ পবরক্রমা -প্রমবাধচন্দ্র থসন) ।

৪) অলিংকার : অনুপ্রাস, থের্, র্মক, বমক্রার্ি, উপমা, রূপক, উৎমপ্রক্ষা,
সমামসার্ি, বযবতমরক , অপহ্নুবত, অবতিময়ার্ি,বযাজস্তুবত ।
৫) অলিংকার বনণয়ি
সেমেস্টার-৩
থকার থকাসিঃি

থক্রবিটিঃ ৬, পূণমাণিঃ
ি
৫০

বিমরানামিঃ েেযযুমের পদাবহল ও বাাংলা সলা োহিত্য চচসা
১) ববষ্ণব পদ্াববল : বনবাবচত
ি
৭ টট পদ্ ( পটঠতবয : ক. বব. প্রকাবিত) নীরদ্ নয়মন
নীর ঘন বসঞ্চমন, রাধার বক বহল অন্তমর থবো, রূপ লাবগ আঁবখ ঝু মর গুমন মন
থভার, মর্ন্দর বাবহর কটঠন কবাট, কন্টক গাড়ী কমলসম পদ্তল, বক থমাবহনী
জান বঁধু বক থমাবহনী জান, অব মেুরাপুর মাধব থগল, বঁধু বক আর ববলব আবম,
বক কহব থর সখী আনন্দ ওর, তাতল বসকত বাবরববন্দু সম ।
২) থলাকসাবহতয - রবীন্দ্রনাে ঠাকুর ।
থকার থকাস ি

থক্রবিটিঃ ৬, পূণমানিঃ
ি
৫০
বিমরানামিঃ বাাংলা বযা রণ

১) ধ্ববন পবরবতিমনর স্বরূপ, বববিষ্ট্য, কারণসমূহ ।
২) সিংজ্ঞা ও উধাহরণ : অবপবনবহবত, অবভশ্রুবত, সমীভবন, স্বরভর্ি, স্বরসঙ্গবত,
বণববপর্
ি
য়,
ি সিংকরিব্দ,থজাড়কলম, থলাকবনরুর্ি, স্বরধ্ববন ও বযঞ্জনধ্ববনর
উচ্চারণ স্থান ও প্রকৃবত ।
৩) কারক, ববভর্ি, সমাস, প্রতযয়, উপসগ, ি অনুসগ ।ি
থক্রবিটিঃ ২, পূণমাণিঃ
ি
৫০

SEC-1

বিমরানাম : বযবিাহর

বাাংলা চচসা : হবজ্ঞাপমনর ভাষা

১) বািংলা সাধু ও চবলত গমদ্যর গঠন, পবরচয়, রূপান্তর ।
২) বািংলা পদ্ পবরচয়, বাকয পবরচয়।
৩) ববজ্ঞাপন, সিংবাদ্ পবরমবিন ।

৪) পবরভার্া ।
৫) বববভন্ন গণমাধযম ও সমাজ ।

সেমেস্টার-৪
থকার থকাস :ি

থক্রবিটিঃ ৬, পূণমাণিঃ
ি
৫০

বিমরানাম : রবীন্দ্রনামর্র

হবত্া এবাং আেুহন

হবত্া ।

১) উবনি িতমকর বািংলা কববতা : আধুবনকতার সূচনা ও বববতিন ।
২) রবীন্দ্র কববতা : পাঠয : ‘সঞ্চবয়তা’ (বনবাবচত-১০
ি
টট কববতা) বসন্ধু তরঙ্গ,
সুরদ্ামসর প্রােনা,
ি থর্মত নাবহ থদ্ব, বনরুমেি র্াত্রা, উবিী,
ি জীবনমদ্বতা, সবুমজর
অবভর্ান, লীলাসবঙ্গনী, সাধারণ থমময়, ওরা কাজ কমর ।
৩) আধুবনক কববতা : আবার আবসব ব মর (জীবনান্দ দ্াি),

যান (থপ্রমমন্দ্র

বমত্র), কিাবতী (বুদ্ধমদ্ব বসু), িাশ্বতী(সুধীন্দ্রনাে দ্ত্ত), র্ত দ্ূমর র্াই (সুভার্
মুমখাপাধযায়), থতামামক পাওয়ার জনয থহ স্বাধীনতা (িামসুর রহমান) ।
থক্রবিটিঃ ২, পূণমমাণিঃ
ি
৫০

SEC-2
হিমরানাে- েৃজনেূল

হলখন চচসা

১) থছাটগল্প রচনা ।
২) তাৎক্ষবণক বিবয রচনা ।
৩) তাৎক্ষবণক সিংলাপ রচনা ।
৪) কববতার কাবযমসৌন্দর্ ববচার
ি
।

সেমেস্টার-৫
DSC [ থর্ থকান একটট পড়মত হমব]
বিমরানামিঃ

থক্রবিটিঃ ৬ , পূণমাণিঃ
ি
৫০

) বাাংলা উপনযােঃ উদ্ভব ও ক্রেহব াি(১৯৫০ পযন্ত)
স

১) উবনি ও ববি িতমকর আে-সামার্জক,
ি
সািংস্কৃবতক, রাজননবতক থপ্রক্ষাপট ও
বববভন্ন আমন্দালন ।
২) উপনযাস পাঠ : ‘কৃষ্ণকামন্তর উইল’- বর্িমচন্দ্র চমটাপাধযায়, ‘থদ্না পাওনা’
িরৎচন্দ্র চমটাপাধযায় ।
অেবা
বিমরানামিঃ খ) বাাংলা সছাটেল্পঃ উদ্ভব ও ক্রেহব াি (১৯৫০ পযন্ত)
স
১) উবনি ও ববি িতমকর আে-সামার্জক,
ি
সািংস্কৃবতক, রাজননবতক থপ্রক্ষাপট ও
বববভন্ন আমন্দালন ।
২) ‘স্ত্রীরপত্র’- রবীন্দ্রনাে ঠাকুর, ‘মমহি’- িরৎচন্দ্র চমটাপাধযায়, ‘জলসাঘর’
তারািির বমন্দযাপাধযায়, ‘দ্ুিঃিাসনীয়’- মাবনক বমন্দযাপাধযায়,
‘তৃতীয়
দ্ুযতসভা’- পরশুরাম ।

থক্রবিটিঃ ২, পূনমনিঃ
ি
৫০

SEC-3

বিমরানাম- বাাংলা ভাষার প্রম ােঃ েুদ্রণ হিল্প ও প্র ািনা
১) আন্তজিাবতক ধ্ববনমূলক বণমালা
ি
ও থরামান হরম

বলপযন্তর ।

২) বািংলা বলখন ও কম্পম্পউটার ।
৩) সিংবামদ্র উপস্থাপন ও বববভন্ন থসািযাল বমবিয়া ।

সেমেস্টার-৬
DSE [ থর্ থকান একটট পড়মত হমব ]
বিমরানামিঃ

থক্রবিটিঃ ৬, পূণমানিঃ
ি
৫০

) হবি িত্ম র বাাংলা নাট

১) ববি িতমকর বািংলা নাটমকর ইবতহাস ও ববর্য়-বববচত্রয ।
২) নাটক পাঠিঃ ‘ববলদ্ান’- বগবরিচন্দ্র থঘার্, ‘নবান্ন’- ববজন ভটাচার্ ।ি
অেবা

বিমরানািঃ খ) বাাংলা

ল্পহবজ্ঞান ও সোম ন্দা

াহিহন

১) কল্পববজ্ঞান ও থগাময়ন্দা কাবহবনর উদ্ভব, ক্রমববকাি ও সাধারণ পবরচয় ।
২) কল্পববজ্ঞান ও থগাময়ন্দা গল্প পাঠিঃ
ক) ‘সব ভূ তু মড়’- লীলা মজুমদ্ার,
খ) ‘হ-র্-ব-র-ল’ –সুকুমার রায়,
গ) ‘চাঁমদ্র পাহাড়’ – ববভূ বতভূ র্ণ বমন্দযাপাধযায়

SEC -4

থক্রবিটিঃ২, পূণমাণিঃ
ি
৫০
বিমরানামিঃ অনুবাদ চচসা ও চলচ্চচ্চমের ভাষা,

১) অনুবামদ্র পদ্ধবত, প্রকারমভদ্, সমসযা ও সমাধামনর ঈবঙ্গত ।
২) ইিংমরর্জ জ্ঞানমূলক গ্রন্থ, পত্র, প্রবতমবদ্ন থেমক বািংলা ভার্ায় অনুবাদ্ ।
৩) সাবহতয ও চলর্চ্চমত্রর সম্পকি ।
৪) চলর্চ্চত্র ও রবীন্দ্রনাে ঠাকুর ।

