UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
TRUNCATED SYLLABUS — 2020
FOR
UG 1st SEMESTER
(HONOURS & PROGRAMME COURSE)

SUB : BENGALI

1

BENGALI HONOURS
SEMESTER – 1
Core Course 1
BNG-H-CC-1-1
িশেরানাম : বাংলা সািহেত র ইিতহাস ( াচীন ও মধ যু গ)
সািহত চচা, চযাপদ,

কৃ কীতন, ব ব পদাবলী (িবদ াপিত, চ ীদাস, গািব দাস), বাংলা

অনু বাদ সািহেত র ধারা (রামায়ণ, মহাভারত), ম লকাব (মনসাম ল, চ ীম ল, ধমম ল),
ৈচতন েদব, নাথ সািহত , আরাকান রাজসভার সািহত ।

Core Course 2
BNG-H-CC-1-2
িশেরানাম : মধ যু েগর কাব ও কিবতা
১। রামায়ণ (উ রাকা ) – কৃি বাস ওঝা।
২। ব ব পদাবলী :
ক) গৗরচি কা :
ক) আজু হাম িক পঁখলু নব ীপ চ ।
খ) পূ বরাগ :
ক) জনম অবিধ হাম

প নহারলুঁ,

খ) সই কবা নাইল শ ামনাম।
গ)

পানু রাগ :
ক) হাথক দরপণ মাথক ফুল,
খ)

পলািগ আঁিখ ঝুের েণ মন ভার।
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ঘ) অিভসার :
ক) ক ক গািড় কমলসম পদতল,
খ) মি র বািহর কিঠন কপাট।
ঙ) আে পানু রাগ :
ক) িক মািহনী জান বঁধু,
খ) সু েখর লািগয়া এ ঘর বাঁিধনু অনেল পুিড়য়া গল।
চ) মাথুর :
ক) এ সখী হামাির দুেখর নািহ ওর,
খ) অব মথুরাপুর মাধব গল।
ছ) ভােবা াস :
ক) িক কহব র সিখ আন

ওর,

খ) আজু রজনী হাম ভােগ পাহায়লুঁ।
জ)

াথনা :
ক) মাধব ব ত িমনিত কির তায়।

৩। শা

পদাবলী : আগমনী, িবজয়া ও ভে র আকূিত
ক) িগির এবার উমা এেল (আগমনী)
খ) আিম িক হিরলাম িনিশ পেন, িগিররাজ (আগমনী)
গ) বাের বাের কহ রাণী, গৗরী আিনবাের (আগমনী)
ঘ) ওের নবমী িনিশ হইল অবসান (িবজয়া)
ঙ) আমার গৗিরের লেয় যায় হর আিসেয় (িবজয়া)
চ) আমায় দও মা তিবলদারী (ভে র আকূিত)
ঠ) মা িনম খাওয়ােল িচিন বেল (ভে র আকূিত)
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PROGRAMME COURSE
DSC (A or B) 1
BNG-P-DSC-A/B-1-1
িশেরানাম : বাংলা সািহত ও বাংলা ভাষার ইিতহাস
১। আধু িনক যু েগর বাংলা সািহেত র িবিভ শাখা।
ক) গদ সািহত : ফাট উইিলয়াম কেলেজর পি তবগ, ঈ রচ

িবদ াসাগর, বি মচ ,

থম চৗধুরী।
খ) কাব সািহত : মধুসূদন দ , িবহারীলাল চ বতী, রবী নাথ ঠাকুর, জীবনান
গ) কথাসািহত : বি মচ

চে াপাধ ায়, রবী নাথ ঠাকুর, শরৎচ

চে াপাধ ায়, তারাশ র

বে াপাধ ায়।
ঘ) নাট সািহত : মধু সূদন দ , িগরীশচ

ঘাষ, ি েজ লাল রায়, িবজন ভ াচায।

২। বাংলা ভাষার উ ব ও িববতন, বাংলা উপভাষা,
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দাশ।

িন পিরবতন ও শ াথ পিরবতন।

SYLLABUS FOR LCC 1 MIL (BENGALI)
st

For 1 Semester Programme Course
st

LCC 1, (MIL – Bengali), Paper I (For 1 Semester)
BNG-P-LCC1-1-1
িশেরানাম : রচনা

তকরণ

১। িবিভ অিভেযাগপে র খসড়া রচনার িবষয় বিচ ।
২। িবিভ িবষয় স েক িব াপেনর খসড়া

তকরণ।

৩। চাকির, ছু িট, িনম ণ, অনু েমাদন ইত ািদ িবষয়ক প রচনা।
৪। সা াৎকার।
৫। কাব েসৗ য িবচার।

5

GENERIC ELECTIVE (GE) PAPER 1
[For 1st Honours Course (Except Bengali Honours)]
GE, Paper I
Paper Code: BNG-H/P-GE-1/3/5-1
িশেরানাম : বাংলা সািহত ও বাংলা ভাষার ইিতহাস
১। বাংলা সািহেত র ইিতহাস (আধু িনক যু গ)
ক) গদ সািহেত :

ফাট উইিলয়াম কেলেজর পি তবগ, রামেমাহন রায়, ঈ রচ

িবদ াসাগর, বি মচ

চে াপাধ ায়, রবী নাথ ঠাকুর।

খ) কাব সািহত : মধুসূদন দ , িবহারীলাল চ বতী, রবী নাথ ঠাকুর।
গ) কথাসািহত : বি মচ

চে াপাধ ায়, রবী নাথ ঠাকুর, শরৎচ

ঘ) নাট সািহত : মধুসূদন দ , দীনব ু িম , িগিরশচ

চে াপাধ ায়।

ঘাষ।

২। ভাষাতাি ক টীকা :
রসংগিত, রেলাপ, রভি , অিপিনিহিত, অিভ িত, সমীভবন, বণিবপযয়, সংকর শ ,
জাড়কলম, লাকিন ি ।
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