Vidyasagar University
Curriculum for B.A( Honours) in Bengali[Choice Based Credit System]
Semester-I
Course Course
Code

Name of the Subjects

Course Type/
Nature

CC1

C1T: বাংলা ভাষার উ�ব ও
পিরচয়
C2T: : বাংলা সািহেতয্র
ইিতহাস ( �াচীন ও ম�যুগ)

CC2
GE1
AECC

Credit

Marks

Core Course-1

Teaching Scheme
in hour per week
L
T
P
5
1
0

6

75

Core Course-2

5

0

6

75
75

0

4/5
2/1
2
20

275

TBD

Generic
Elective-1

English

AECC
(Elective)

Semester Total

1

1

1

50

L=Lecture, T=Tutorial, P=Practical, CC- Core Course, TBD - To be decided, AECC- Ability
Enhancement Compulsory Course

Generic Elective (GE) (Interdisciplinary) from other Department [ paper will be of 6 credits]
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�থম পাঠপযর্ ায় ( Semester-I)
েকার েকাসর্ [Core Course (CC)]
েকার েকাসর্ (CC)
CC-1: বাংলা ভাষার উ�ব ও পিরচয়

Credits 06

C1T: বাংলা ভাষার উ�ব ও পিরচয়
Course Contents:
বাংলা ভাষার উ�ব, বাংলা ভাষার িবিভ� �র, বাংলা শ�ভা�ার, শ�াথর্ত�, �িন পিরবতর্ েনর
কারণ ও সূ�, বাংলা পদ, বাংলা কারক ও িবভি�, বাংলা েলাকভাষা ও বাংলা উপভাষা।
Suggested Readings:
১. Origin and Development of the Bengali Language- Suniti Kumar Chatterjee
২.
বাংলা ভাষাতে�র ভূ িমকা -সুনীিতকুমার চে�াপা�ায়
৩. বাংলা ভাষা -পাবর্তীচরণ ভ�াচাযর্
৪. Middle Indo Aryan Grammar-S.K. Chatterjee and S.Sen
৫. সাধারণ ভাষািব�ান ও বাংলা ভাষা- রােম�র ‘শ
৬. বাংলা ভাষার ইিতবৃত্ত -ড. মুহ�দ শহীদু�াহ
৭.
ভাষার ইিতবৃত্ত – ড. সুকুমার েসন
৮. ভাষািব�া পিরচয় -পেরশচ� ভ�াচাযর্
৯. আধুিনক ভারতীয় ভাষা-�সে�- পেরশচ� ভ�াচাযর্
১০. আধুিনক ভাষাত� -অতী� মজুমদার
১১. আধুিনক ভাষাত� -আবুল কালাম মনজুর মুরেশদ
১২. ভাষা িব�ােনর কথা – মহ�দ দানীউল হক
১৩. ভাষা �কাশ বাংলা �াকরণ- ড. সুনীিতকুমার চে�াপা�ায়
১৪. বাংলা ভাষা পির�মা (১ ও ২ খ� )- পেরশচ� মজুমদার
১৫. ভাষাত� ও বাংলা ভাষা- বাণীর�ন েদ
১৬. বাংলা ভাষাত� – িমিহর েচৗধুরী কািম�া
১৭. ভাষাত� – অতী� মজুমদার
১৮. েলাকভাষা-েলাকসং�ৃ িত ও অিবভ� েমিদনীপুর – ছ�া েঘাষাল
১৯. ভাষািব�ান ও বাংলা ভাষা- অিনেমষকাি� পাল
২০. ঝাড়খ�ী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রপ – ছ�া েঘাষাল
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CC-2: বাংলা সািহেতয্র ইিতহাস ( �াচীন ও ম�যুগ)
Credits 06
C2T: বাংলা সািহেতয্র ইিতহাস ( �াচীন ও ম�যুগ)
Course Contents:
সৃজয্মান বাংলার �কীণর্ িনদশর্ন, চযর্াপদ, �কৃ �কীতর্ ন, ৈচত�চিরত সািহতয্, অনুবাদ সািহতয্,
ৈব�ব পদাবলী সািহতয্, ম�লকা� ধারা, আরাকান রাজসভার সািহতয্, শা� পদাবলী, নাথসািহতয্,
বাউলগীিত
Suggested Readings:
১. বাংলা সািহেতয্র ইিতবৃত্ত - ড. অিসতকুমার বে�য্াপা�ায়
২. বাংলা সািহেতয্র ইিতকথা - ড. ভূ েদব েচৗধুরী
৩. বা�ালা সািহেতয্র ইিতহাস - ড. সুকুমার েসন
৪. সম� বাংলা সািহেতয্র পিরচয় - ড. পেরশচ� ভ�াচাযর্
৫. বাঙলা সািহেতয্র রপেরখা - েগাপাল হালদার
৬. সম� বাংলা সািহেতয্র ইিতহাস - ে�� গ�
৭. বাংলা সািহতয্র স�ূণর্ ইিতবৃত্ত - অিসতকুমার বে�য্াপা�ায়
৮. ম�লকাে�র ইিতহাস - আশেতাষ ভ�াচাযর্
৯. ম�যুেগর কিব ও কা� - শ�রী�সাদ বসু
১০. বাংলা সািহেতয্ িবকােশর ধারা – �কুমার বে�য্াপা�ায়
১১. বাংলা সািহেতয্র �াচীন কিবেদর পিরচয় ও সময় – সুখময় মুেখাপা�ায়

Generic Electives (GE)
[Interdisciplinary for other Department]
GE-1: বাংলার ভূ-খ�, জািতর উৎপিত্ত ও ধমর্ ও সং�ৃিতর ইিতহাস এবং েলাকসািহতয্
Credits 06
GE1T: বাংলার ভূ-খ�, জািতর উৎপিত্ত ও ধমর্ ও সং�ৃিতর ইিতহাস এবং েলাকসািহতয্
Course Contents:
ক. বাঙািল জািতর উৎপিত্ত ও বাংলা ভূ -খে�র ইিতহাস
খ. বাঙািলর ধমর্ ও সং�ৃ িতর (খা�াভয্াস, েপাশাক-পির�দ, উৎসব-পাবর্ণ, সামািজক রীিত-অনু�ান)
সাধারণ পিরচয়
গ. েলাকসািহতয্ সং�া, �রপ ও ৈবিশ�য্
ছড়া, ধাঁধা, �বাদ, �তকথা, গীিতকা, েলাককথা, েলাকনাটক, েলাকগীিত
Suggested Readings:
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১. বাংলা ও বাঙালীর িববতর্ ন - অতু ল সুর
২. বৃহৎ ব� – দীেনশচ� েসন
৩. েগৗেড়র ইিতহাস- রজনীকা� চ�বত�
৪. গ�ািরিড ও ব�ভূ িম - �ভাতকুমার েঘাষ
৫.পি�মবে�র সং�ৃ িত - িবনয় েঘাষ
৬.সংবাদপে� েসকােলর কথা - �েজ�নাথ বে�য্াপা�ায়
৭.বাংলার ইিতহাস - রাখালদাস বে�য্াপা�ায়
8. বাঙালীর নৃতাি�ক পিরচয় - অতু ল সুর
৯. বাংলা বাঙালী ও বাঙালী� - আহমদ শরীফ
১০. বাঙলার মুখ আিম েদিখয়ািছ- শ�র েসনগ�
১১. বাঙালীর ইিতহাস - নীহারর�ন রায়
১২. বাঙলার েলাকসং�ৃ িত িব�েকাষ- দুলাল েচৗধুরী
১৩. ব�ীয় েলাকসং�ৃ িত েকাষ - বরণকুমার চ�বত�
১৪. েলাকসািহতয্ - আসরাফ িসি�কী
১৫. বাংলার �বাদ - সুেদ�া বসাক
১৬. বাংলার �তপাবর্ণ- শীলা বসাক
১৭. গীিতকা : �রপ ও ৈবিশ�য্ - বরণ কুমার চ�বত�
১৮. বাংলা ধাঁধার িবষয়ৈবিচ�য্ ও সামািজক পিরচয় –শীলা বসাক
১৯. বাংলার েলাকগীত কথা – িচত্তর�ন েদব
২০. বাংলার েলাককথা – বু�েদব রায়
২১. বাংলার েলাকনৃতয্ ও গীিতৈবিচ�য্– মিণ বধর্ন
অথবা
GE-1: বাংলা ভাষার িবিভ� �র ও বাংলা ভাষাচচর্া

Credits 06

GE1T: বাংলা ভাষার িবিভ� �র ও বাংলা ভাষাচচর্া
Course Contents:
ক.
খ.
গ.

পৃিথবীর �ধান �ধান বংেশর সাধারণ পিরচয়, ইে�া-ইউেরাপীয় ভাষাবংেশর সাধারণ পিরচয়,
বাংলা ভাষার উ�েবর ইিতহাস, বাংলা ভাষার িবিভ� �েরর ৈবিশ�য্,
বাংলা উপভাষা, বাংলা সাধু ও চিলত ভাষা, বাংলা বােকয্র গঠন (�থাগত), বাংলা শ�ভা�ার
�িন পিরবতর্ েনর কারণ ও সূ�সমূহ, শ�াথর্ পিরবতর্ েনর কারণ ও সূ�সমূহ

Suggested Readings:
১.সাধারণ ভাষািব�ান ও বাংলা ভাষা - রােম�র ‘শ
২.ভাষািব�া পিরচয় - পেরশচ� ভ�াচাযর্
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৩.বাংলাভাষার �াকরণ ও তার �মিবকাশ- িনমর্ল দাশ
৪.বাংলা ভাষা পির�মা- পেরশচ� মজুমদার
৫. ভাষাত� ও বাংলাভাষা – বাণী র�ন েদ
৬.ঝাড়খ�ী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রপ – ছ�া েঘাষাল
৭.ভাষাত� – অতী� মজুমদার
৮.Origin and Development of the Bengali Language- Suniti Kumar Chatterjee
৯.বাংলা ভাষাতে�র ভূ িমকা - সুনীিতকুমার চে�াপা�ায়
১০.বাংলা ভাষা - পাবর্তীচরণ ভ�াচাযর্
১১. বাংলা ভাষার ইিতবৃত্ত - ড. মুহ�দ শহীদু�াহ
১২.ভাষার ইিতবৃত্ত - � সুকুমার েসন
১৩. �স�: বাংলা ভাষা - সুেখন িব�াস
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