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 COURSE CODE & COURSE TITLE:   

 

A. Core courses (CC) 
 

 1. POL-H-CC-T-1: Understanding Political Theory: Concepts 

 2. POL-H-CC-T-2: Understanding Political Theory: Approaches and Debates 

 3. POL-H-CC-T-3: Politics in India 

 4. POL-H-CC-T-4: Indian Constitution 

 5. POL-H-CC-T-5: Indian Political Thought (Ancient and Medieval) 

 6. POL-H-CC-T-6: Indian Political Thought (Modern) 

 7. POL-H-CC-T-7: Understanding International Relations: Theories and Concepts. 

 8. POL-H-CC-T-8: Public Administration (Theories & Concepts) 

 9. POL-H-CC-T-9: Public Policy and Indian Administration 

                10. POL-H-CC-T-10: Global Politics & Issues since 1945  

 11. POL-H-CC-T-11: Western Political Thought (Ancient & Medieval) 

 12. POL-H-CC-T-12: Western Political Thought (Modern) 

 13. POL-H-CC-T-13: Introducing Political Sociology 

 14. POL-H-CC-T-14: Comparative Government and Politics 

B.  Discipline specific elective courses (DSE) 
 
 1. POL-H-DSE-T-1(A):  Citizenship in a Globalizing World. 

 2. POL-H-DSE-T-1(B):  Public Policy in India. 

 3. POL-H-DSE-T-2(A): Development Process and Social Movements in Contemporary India. 

 4. POL-H-DSE-T-2(B):  Human Rights in a Comparative Perspective. 

 5. POL-H-DSE-T-3(A): Understanding South Asia. 

 6. POL-H-DSE-T-3(B): India’s Foreign Policy in a Globalizing World. 

 7. POL-H-DSE-T-4(A): Dilemmas in Politics. 

Highlight



 8. POL-H-DSE-T-4(B): Dissertation 

  

C. Generic elective courses (GE): 
 
 1. POL-H-GE-T-1(A): Reading Gandhi 

 2. POL-H-GE-T-1(B):  Nationalism in India 

               3. POL-H-GE-T-2(A): Human Rights, Gender and Environment 

 4. POL-H-GE-T-2(B): Governance: Issues and Challenges 

 5. POL-H-GE-T-3(A): Politics of Globalization 

 6. POL-H-GE-T-3(B): United Nations and Global Conflicts 

 7. POL-H-GE-T-4(A): Feminism: Theory and Practice 

 8. POL-H-GE-T-4(B): Understanding Ambedkar 

 

D. Ability enhancement compulsory courses (AECC) 
 
 1. AECC-1: Environmental Education 

 2. AECC-2: English Communication 

 

E. Skill enhancement courses (SEC) 
 
 1. POL-H-SEC-T-1(A): Legislative Practices and Procedures 

 2. POL-H-SEC-T-1(B): Democratic Awareness with Legal Literacy 

 3. POL-H-SEC-T-2(A): Public Opinion and Survey Research 

 4. POL-H-SEC-T-2(B):  Peace and Conflict Resolution 

 

 

 

 

 

 



 

 

B.A. Political Science (Honours) 

SEMESTER-I 

POL-H-CC-T-II:  Understanding Political Theory: Approaches and Debates 
 

Core Course; Credit-6; Full Marks-75 
 

 

Course Objectives: 

 

After completion of the course the learners will be able to: 

 

 Understand the contemporary approaches to the study of politics. .  

 Develop a critical and reflective analysis and interpretation of social practices through the use of relevant 

conceptual too kit.. 

 Assess the critical and contemporary debates in Political Theory. 

   

 

Unit 1: Approaches I: Normative; Legal-Institutional; Empirical-Behavioual---Systems Analysis; 

Structural - Functionalism. 

Unit 2: Approaches II: Liberalism; Social Welfarism; Neo-Liberalism. 

Unit 3: Approaches III: Postcolonial; Feminist. 

Unit 4: Marxian approach--- Dialectical Materialism and Historical Materialism. 

Unit 5: Key ideas: State (focus on Relative Autonomy); Class and Class Struggle; Surplus Value; 

Alienation. 

Unit 6: Party--- Democratic Centralism; Lenin-Rosa Luxemburg debate; Revolution--- Lenin 

and Mao. Hegemony and Civil Society: Gramsci. 
 

Suggested Readings: 

 

1. Bottomore, Tom, A Dictionary of Marxist Thought; UK, Wiley Publishers, 1992. 

2. McLellan, David, Marxism after Marx , UK, Palgrave Macmillan, 2007. 

3. Kolakowski, Leszek , Main Currents of Marxism; Founders : The Founders, the Golden 

Age, the Breakdown , New York, W.W. Norton Publishers, 1978. 

4. Avineri, Shlomo, The Social & Political Thought of Karl Marx; Cambridge , Cambridge 

University Press, 1968. 



3. Frankel F., Hasan, Z., and R. Bhargava (eds.) Transforming India: Social and Political Dynamics in 

Democracy,  Delhi,  Oxford University Press, 2002.    

                                 

4.  Baruah, S. ed., Ethnonationalism in India: A Reader, Delhi: Oxford University Press, 2012.  

 

5. Brass, P., The Politics of India Since Independence,  Delhi: Cambridge University Press and 

Foundation Books, 1990.  

6. Vora, R. and Palshikar, S. (eds.) Indian Democracy: Meanings and Practices, New Delhi, Sage, 2004.  

7. Menon, Nivedita & Nigam Aditya, Power and Contestation: India since 1989, London: Fernwood 

Publishing, Halifax and Zed Books, 2007.  

8.  Mehta, P. and Jayal N. (eds.) The Oxford Companion to Politics in India, Delhi: Oxford University 

Press, 2010.  

9. R. Kothari, Caste in Indian Politics, Delhi: Orient Longman, 1970.  

10.  Kohli Atul (ed.), The Success of India’s Democracy, New Delhi, Cambridge University Press, 2001.  

 

  

 

B.A. Political Science (Honours) 

SEMESTER-II 

  POL-H-CC-T-4: Indian Constitution 

 Core Course; Credit-6; Full Marks-7 
 

Course Objectives: 
After completion the course the learners will be able to: 

 
 Develop a basic understanding about the structure of the Indian Constitution. 

 Understand the nature of federalism in India. 

 Get an idea about the Fundamental rights of the Indian citizens’ and the role that the Indian 

judiciary play in protecting and upholding these rights. 
 

Unit 1: Framing of the Indian Constitution: Role of the Constituent Assembly, the Preamble and 

Philosophy of Indian Constitution.  

 

Unit 2: Rights and Duties: Fundamental Rights and Duties, Directive Principles of State Policy. 

Unit 3: Federalism and Decentralization in India: Nature of Indian Federalism: Union-State Relations – 

Nature and Evolving Trends of Federalism in India, 5
th
 and 6

th
 Schedules, Panchayati Raj and 

Municipalities.  



 

After completing of the course the students will be able to- 

 

 Enabling the students to understand the issues concerning the rights of citizens in general and 

the marginalized groups in particular. 

 Help us to assess the institutional and policy measures which have been taken in response to 

the demands of various movements. 

 Help us to understand  the conceptual dimensions, international trends and the Indian 

experience 

 

Unit 1: Understanding Social Inequality: Caste, Gender, Ethnicity and Class as distinct  

categories and their interconnection. Globalisation and its impact on workers, peasants, dalits, 

adivasis and women. 

 

Unit 2: Human Rights : Human Rights: Various Meanings, UN Declarations and Covenants, 

Human Rights and Citizenship Rights, Human Rights and the Indian Constitution, Human 

Rights, Laws and Institutions in India; the role of the National Human Rights Commission. 

Human Rights of Marginalized Groups: Dalits, Adivasis, Women, Minorities and Unorganized 

Workers. Consumer Rights: The Consumer Protection Act and grievance Redressal mechanisms, 

Human Rights Movement in India.  

 

Unit 3: Gender: Analysing Structures of Patriarchy, Gender, Culture and History, Economic 

Development and Women, The issue of Women’s Political Participation and Representation in 

India Laws, Institutions and Women’s Rights in India, Women’s Movements in India. 

 

Unit 4: Environment: Environmental and Sustainable Development UN Environment 

Programme: Rio, Johannesburg and after; Issues of Industrial Pollution, Global Warming and 

threats to Bio – diversity Environment Policy in India, Environmental Movement in India. 

 

Suggested Readings: 

1.Agarwal, Anil and Sunita Narain (1991), Global Warming and Unequal World: A Case of 

Environmental Colonialism, Centre for Science and Environment, Delhi. 

 

2.Baxi, Upendra (2002), The Future of Human Rights, Oxford University Press, Delhi. 

 

3. Beteille, Andre (2003), Antinomies of Society: Essays on Ideology and Institutions, Oxford 

University Press, Delhi. 

4. Geetha, V. (2002) Gender, Stree Publications, Kolkata. 
 

5. Ghanshyam Shah, (1991) Social Movements in India, Sage Publications, Delhi. 

 

6. Guha, Ramachandra and Madhav Gadgil, (1993) Environmental History of India, University 

of California Press, Berkeley. 

 



7. Haragopal, G. (1997) The Political Economy of Human Rights, Himachal Publishing House, 

Mumbai. 

 

8. Menon, Nivedita (ed) (2000) Gender and Politics in India, Oxford University Press, Delhi. 

Patel, Sujata et al (eds) (2003) Gender and Caste: Issues in Contemporary Indian Feminism, Kali for 

Women, Delhi. 

 

9. Shah, Nandita and Nandita Gandhi (1992) Issues at Stake: Theory and Practice in the 

Contemporary 

Women’s Movement in India, Kali for Women, Delhi. 

 

10. Gonsalves, Colin (2011) Kaliyug: The decline of human rights law in the period of 

globalization Human Rights Law Network, New Delhi. 

 

11. Sen, Amartya, Development as Freedom (1999) New Delhi, OUP. 
 

 

   

 

 

 

 

 

B.A. Political Science (Honours) 

SEMESTER-II 
 

                        POL-H-GE-T-2(B):- Governance: Issues and Challenges 

Generic Elective Course: Credit-6. Full Marks-75 

 

 

After completion of the course the learners will be able to: 

 Indentify the different dimensions of governance. 

 Identify the Structure and process of Governance in India 

 Identify the various good governance initiatives introduced in India. 

 

Unit 1: Government and Governance: Concepts – Role of State in the Era of Globalization- State 

Market and Civil Society 

 

Unit 2: Governance and Development: Changing dimensions of Development – Strengthening 

Democracy through Good Governance. 

 
Unit 3: Environmental Governance: Human –Environment Interaction – Green Governance : 

Sustainable Human Development  

 



Unit 4: Local Governance: Democratic Decentralization in India- People’s participation in 

Governance in India.  

 

 

Unit 5: Good Governance Initiatives in India: Best Practices - Meaning and concept, 

E‐governance in India- Case Studies – Corporate Social Responsibility, Citizens Charter and 

Right to Information. 

 

 

Suggested Readings:  

 

1. Kohli,  Atul (ed.), The Success of India’s Democracy, Delhi, Cambridge University Press, 

2001. 

2. Corbridge, Stuart and John Harris, Reinventing India: Liberalisation, Hindu Nationalism 

and Popular Democracy , Delhi, OUP, 2000. 

3. Dreze, J. and Sen, A., India: Economic Development and Social Opportunity, Oxford, 

Clarendon Press, 1999. 

4. Saeed, S., Screening the Public Sphere: Media and Democracy in India, Taylor & 

Francis Group, 2016. 

5. Fuller, C.J. (ed.),  Caste Today, Delhi, Oxford University Press, 1997 

6. Singh, Himat, Green Revolution Reconsidered: The Rural World of Punjab, Delhi, OUP, 

2001. 

7. Bhagwati, Jagdish, India in Transition: Freeing The Economy, Oxford, Clarendon Press, 

1993. 

8. Stiglitz, Joseph E., Globalisation and its Discontents, WW Norton, 2003. 

9.  Patel , I.G. , Glimpses of Indian Economic Policy: An Insider View, Delhi, OUP, 2002. 

10. Sinha, R.P.,  E-Governance in India: Initiatives and Issues, Delhi, Concept Publishing , 

2006. 

11. Bhatnagar, Subhash ,E-Government: From Vision to Implementation - A Practical Guide 

With Case Studies, Delhi, Sage Publication, 2004.  

12.   Mishra Panda, S., Engendering Governance Institutions: State, Market And Civil Society, Delhi, Sage 

Publications, 2008.  

13.  Chandhoke, Neera, State And Civil Society Explorations In Political Theory ,New Delhi,  Sage 

Publishers,1995.  

14.  Smith, B. C., Good Governance and Development, New York, Palgrave Macmillan, 2007.  

Highlight



 

 

 

 

B.A. Political Science (Honours) 

SEMESTER-III 

POL-H-SEC-T-1(A): Legislative Practices and Procedures 

Skill Enhancement Course; Credit-2. Full Marks-50 

 

Course Objectives: 

After completion the course the learners will be able to: 

 

 To Identify the legislative process in India at various levels,  

  To understand the basic requirements of peoples’ representatives in policy making process. 

  To understand the basic skills required for understanding the political process.  

 

Unit 1: Powers and functions of people’s representative at different tiers of governance: 

Members of Parliament, State Legislative Assemblies - functionaries of rural and urban local 

governance. 

 

Unit 2: Legislative Process - How a Bill becomes a Law, Role of the Standing Committee in 

reviewing a Bill, Legislative Consultations, amendments to a Bill, the framing of Rules and 

Regulations. 

 

Unit 3: Legislative Committees: Types and role –  Types of committees, Role of committees in 

reviewing government finances, policy, programmes, and legislation. 

Unit 4 : Budget Document : Overview of Budget Process, Role of Parliament in reviewing the 

Union Budget, Railway Budget, Examination of Demands for Grants of Ministries, Working of 

Ministries. 

 

Unit 5:  Media monitoring and communication: Types of media and their significance for 

legislators. Basics of communication in print and electronic media. 

 

 

 

Suggested Readings: 

1. Jayal, N and Mehta , P (eds), The Oxford Companion to Politics in India, 

OxfordUniversity Press: New Delhi 

2. B. Jalan, (2007) India’s Politics, New Delhi: Penguin. 



3. H. Kalra, (2011) Public Engagement with the Legislative Process PRS, Centre for 

PolicyResearch, New Delhi. 
4. SubhashKashyap, (2006) Parliamentary Procedure, Law Privilege, Practice & Precedents 

- Delhi: Universal Law Publishing. 

5. Madhavan, M.R. & N.Wahi Financing of Election Campaigns PRS, Centre for 

Policy Research, New Delh, 2008: 

http://www.prsindia.org/uploads/media/conference/Campaign_finance_brie 

f.pdf 

 

   6. Vanka, S. Primer on MPLADS Centre for Policy Research, New Delhi, 2008. 

can be accessed on: 

http://www.prsindia.org/parliamenttrack/primers/mplads‐487/ 

 

 

 

 

B.A. Political Science (Honours) 

SEMESTER-III 

POL-H-SEC-T-1(B): Democratic Awareness with Legal Literacy 

Skill Enhancement Course; Credit-2. Full Marks-50 

 

Course Objectives: 

After completion of the course the learners will be able to: 

 

 Understand the structure and manner of functioning of the legal system in India. 

 

 Develop an understanding of the formal and Alternate Dispute Redressal (ADR) mechanisms 

that exist in India, public interest litigation.  

 
Unit1: Constitution – fundamental rights, fundamental duties, other constitutional rights and their manner 

of enforcement and the expansion of certain rights under Article 21 of the Constitution. 

Unit 2: Laws relating to criminal jurisdiction – Provision relating to filing of an FIR, arrest, bail, search 

seizure- Understanding the question of evidence procedure in Cr.P.C. and related laws - dowry, sexual 

harassment and violence against women – laws relating to consumer rights – Juvenile Justice- Prevention 

of atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes.  

Unit3: Anti-terrorist laws: Implication for security and human rights. Laws relating to cyber crimes. 

Unit 4: System of courts/ tribunals and their jurisdiction in India – criminal and civil courts, writ 

jurisdiction, specialized courts such as juvenile courts, Mahila courts and tribunals- Alternate dispute such 

as Lokadalats, non-formal mechanisms. 

http://www.prsindia.org/parliamenttrack/primers/mplads‐487/


Unit 5: Critical Understanding of the Functioning of the Legal System – Legal Service Authorities Act 

and Right to Legal aid, ADR system – Concepts like Burden of Proof, Presumption of Innocence, 

Principles of Natural Justice – Fair Comment under Contempt Law. 

Unit 6 : Human Rights ‐ emerging trends; Role of legal aid agencies, Human Rights Commissions, NGOs 

and Civil liberties groups- Role of Police and Executive in criminal law administration.  

 

Suggested Readings: 

 

1. Basu, D. D & Others, Introduction to the Constitution of India, Nagpur: LexisNexis 

Butterworths, 2008.   

2. Kashyap, S, Our Constitution: An Introduction to India’s Constitution and Constitutional Laws,  

New Delhi,  National Book Trust, 1994.  

3. Gender Study Group, (1996) Sexual Harassment in Delhi University, A Report, Delhi: 

University of Delhi. 

4. D. Srivastva, (2007) ‘Sexual Harassment and Violence against Women in India: Constitutional 

and Legal Perspectives’, in C. Kumar and K. Chockalingam (eds) Human Rights, Justice, and 

Constitutional Empowerment, Delhi: Oxford University Press. 

5.  B.L. Wadhera, Public Interest Litigation ‐ A Handbook, Universal, Delhi, 2003. 

6.  Aggarwal, N.,  Women and Law in India, New Century, Delhi, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

B.A. Political Science (Honours) 

SEMESTER-IV 

POL-H-CC-T-8: Public Administration (Theories & Concepts) 

  

Core Course; Credit-6. Full Marks-75 

 

Course Objectives: 

After completion of the course the learners will be able to: 

 

 Understand the nature of Public administration and distinguish it from private administration. 

 Trace the evolution of Public administration as an academic discipline. 

 Develop an understanding of the major concept & theories of public administration. 



 

 

 

Unit 1: Public Administration: Definition, Nature and Scope; Difference between Private and 

Public Administration; Evolution of the Discipline of Public Administration.  

Unit 2: Classical Theories of Administration: Classical Theory, ( Fayol, Urwick and Gulick) 

Scientific Management Theory,(F.W.Taylor) Bureaucratic Theory, (Max Weber).  

Unit 3: Neo-Classical Theories of Administration: Elton Mayo and Human Relations Theory; 

Decision-making with special reference to H.Simon,  

Unit 4: Contemporary Theories of Administration: Ecological Approach of Fred Riggs; 

Innovation and Entrepreneurship of Peter Drucker. 

Unit 5: Public Policy: Concept and Relevance – Approaches to the Study of Public Policy; 

Public Policy Formulation, Implementation and Evaluation. 

Unit 6: Major Approaches in Public Administration: New Public Administration, New Public 

Management, New Public Service Approach and Good Governance.  

 

Suggested Readings:  

 

1.   Bhattacharya Mohit, New Horizons of Public Administration, New Delhi, Jawahar 

Publishers, 2011. 

2. Chakraborty, Bidyut & Bhattachrya, Mohit, Public Administration : A Reader, New Delhi, Oxford 

University Press, 2006. 

3. Nigro, F.A. and Nigro, L.G. , Modern Public Administration, New York: Harper and Row, 1984. 

4. Naidu, S.P., Public Administration: Concepts and Theories, New Delhi, New Age 

International (P) Ltd. Publishers, 2005. 

5.  Mishra, S. & Dhameja, A. eds., Public Administration: Approaches & Applications, New 

Delhi, Pearson, 2016. 

6. Robbins, S., Judge, T.A., Millett, B. & Boyle, M., Organizational Behaviour, Australia, 

Pearson, 2014.  

7. Henry, N, Public Administration and Public Affairs, New Jersey, Pearson, 2013. 

 

https://www.google.co.in/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mohit+Bhattacharya%22


 

 

B.A. Political Science (Honours) 

SEMESTER-IV 

POL-H-CC-T-9: Public Policy and Indian Administration 

Core Course; Credit-6. Full Marks-75 

 

Course Objectives: 

 

After completion of the course the learners will be able to: 

 Trace the evolution of Indian administrative system. 

 Understand the maladies in Indian civil service and identify the major reforms made. 

 Identify the major issues affecting Indian administrative system in contemporary period.  

 

 

Unit 1: Evolution of Indian Administration – Ancient-Medieval and Modern period: brief 

historical overview -Continuity and change in Indian administration. 

Unit 2: Civil Service in India (Bureaucracy): Recruitment & training- Role of UPSC and SPSC- 

Minister - Civil Servant Relationship - Generalists and Specialists Debate. 

Unit 3: Social Welfare Policies in India:  Concept and Approaches of Social Welfare – Social 

Welfare Policies – a) Education: Right to Education, b) Health: National Health Mission, c) 

Food: Right to Food Security and d) Employment: MNREGA. 

Unit 4: Citizen and Administration: Concept of Accountability- Major forms of administrative 

accountability- Legislative- Executive & Judicial- Citizen’s Charter- Right to Information Act, 

2005, E-Governance. 

Unit 5: Financial Administration and Budget: Concept and Significance of Budget – Budget 

Cycles in India- Various Approaches and Types of Budget - Public Accounts Committee, 

Estimates Committee – role of CAG. 

 

 

Suggested Readings:  

1. Maheshwari, S.R., Indian Administration, New Delhi, Orient Longman Pvt. Ltd., 2001. 

2. Chakrabarty, B. & Chand, P., Indian Administration: Evolution and Practice, New Delhi, 

SAGE Publications, 2016. 



3. Arora, R.K.& Goyal, R., Indian Public Administration: Institutions & Issues, New Delhi, 

Wishwa Prakashan, 1996.  

4. Prasad, K., Indian Administration: Politics, Policies, and Prospects, New Delhi, Pearson-

Longman, 2006. 

5. Singh, H. & Singh, P., Indian Administration, New Delhi, Pearson, 2011.  

 

 

 

 

 

B.A. Political Science (Honours) 

SEMESTER-IV 

POL-H-CC-T-10: Global Politics & Issues since 1945 

Core Course; Credit- 6. Full Marks-75 

 

 

 

 

Course objectives:                                                            

After completing of the course, the student will be able to 

 Understand the major issues influencing International politics 

 Identify the major regional organizations and their policies 

 

 

Unit 1: Contemporary Global Issues I: Proleferation of Nuclear Weapons- Arms race, arms 

control and Disarmament Policy: PTBT, NPT and CTBT; Ecological Issues – Historical 

Overview of International Environmental Agreements – Climate Change- Global Commons 

Debate. 

  

Unit 2: Contemporary Global Issues II: Understanding Globalization and Its alternative 

Perspectives – Debates on Sovereignty and Territoriality – Cultural and Technological 

Dimensions of Globalization; Political Economy of International Relations: New International 

Economic Order- North-South Dialogue- South-South Cooperation- World Bank- IMF-  WTO- 

TNCs- Global trade & Finance- Neo-Colonialism and Dependency. 

 

Unit 3: Contemporary Global Issues III: Terrorism & International System: Conceptual 

Framework – Challenges to Global Security – Post 9/11 Developments - Counter Terrorist 

Strategies and War on Terror; Human Rights: The politics of human rights promotion – UN and 

Human Rights- Human Security- Migration.   

 



Unit 4: Cold War and its evolution: Different Phases- Collapse of USSR and End of Cold War- 

Emergence of Third World: NAM; Pan Africanism. Post-Cold War Developments: overview. 

West Asia and the Palestine question. 

 

Unit 5: Europe in transition: European Union, Brexit (overview). 

Unit 5: Major regional organizations: ASEAN, OPEC, SAFTA, SAARC and BRICS. 

 

 

Suggested Readings: 

4. Baylis John & Smith Steve, The Globalization of World Politics: An introduction to 

International Relations, New Delhi, Oxford University Press, 2005. 

5. Salmon, Trevor C. & Imber Mark F.  eds., Issues in International Relations, New York, 

Routledge, 2000.  

6.  Larche, Rene A. edt., Global Terrorism Issues and Developments, New York, Nova 

Science Publishers, 2008.  

7. Forsythe, David P. ,Human Rights in International Relations, Cambridge , Cambridge 

University Press, 2012.  

8. Grugel, Jean & Hout  Wil , Eds. Regionalism across the North/South Divide: State 

Strategies and Globalization, New York, Routledge, 1999.  

9. Footer, Mary E., An Institutional and Normative Analysis of the World Trade 

Organization, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006.  

 

 

 

 

B.A. Political Science (Honours) 

SEMESTER-IV 

POL-H-GE-T-4(A): Feminism: Theory and Practice 
 

Generic Elective Course; Credit-6. Full Marks-75 

Course Objectives: 

After completion of the course the learners will be able to – 

 Understand the contemporary debates on feminism and the history of feminist struggles. 

 Understand the complexity of patriarchy and the history of feminism. 

 

Unit 1: Approaches to understanding Patriarchy : Feminist theorising of the sex/gender 

distinction. Biologism versus social constructivism - Understanding Patriarchy and Feminism 

- Liberal, Socialist, Marxist, Radical feminism, New Feminist Schools/Traditions. 



 

Unit 2: History of Feminism: Origins of Feminism in the West: France, Britain and United 

States of America. 

  

Unit 3: - Feminist issues and women’s participation in anti-colonial and national liberation 

movements with special focus on India. The Indian Experience: Traditional Historiography and 

Feminist critiques - Social Reforms Movement and position of women in India - History of 

Women’s struggle in India. 

 

Unit 4: Family in contemporary India - patrilineal and matrilineal practices. Gender Relations 

in the Family, Patterns of Consumption: Intra Household Divisions, entitlements and 

bargaining, Property Rights of Women in India.  

 

Unit 5:   Understanding Woman’s Work and Labour in India– Sexual Division of Labour, 

Productive and Reproductive labour, Visible - invisible work – Unpaid (reproductive and care), 

Underpaid and Paid work,- Methods of computing women’s work , Female headed households 

 

Suggested Readings:  

 

1. Geetha, V. (2007) Patriarchy. Calcutta: Stree. 

2. Jagger, Alison. (1983) Feminist Politics and Human Nature. U.K.: Harvester Press. 

3. Rowbotham, Shiela. (1993) Women in Movements. New York and London: Routledge. 

4. Jayawardene, Kumari. (1986) Feminism and Nationalism in the Third World. London: 

Zed Books. 

5. Forbes, Geraldine (1998) Women in Modern India. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

6. Desai, Neera & Thakkar, Usha. (2001) Women in Indian Society. New Delhi: National 

Book Trust. 

 

 

 

B.A. Political Science (Honours) 

SEMESTER-IV 

POL-H-GE-T-4(B): Understanding Ambedkar 

 

Generic Elective Course; Credit-6. Full Marks-75 

 

 

 

Course Objectives: 

Highlight

Highlight
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Detail Course 
 B.A. (General Sanskrit) 

 

Core Course 
 

SANS-G-CC-T-01 
Classical Sanskrit Literature (Poetry) 

Prescribed Course:  Total 48 Credits  
Section ‘A’  Raghuvaṃśam: Canto-I (Verse: 1-25)  12 Credits  
Section ‘B’  Kirātārjunīyam: Canto I (1-25 Verses)  12 Credits  
Section ‘C’  Nītiśatakam (1-20 Verses, 1st two Paddhatis)-M. R. 

Kale Edition  
12 Credits  

Section ‘D’  History of Sanskrit Poetry  12 Credits  

Unit-Wise Division:  
Section ‘A’ 

Raghuvaṃśam: Canto-I (Verse: 1-25) 
Unit: I  Raghuvaṃśam: Introduction (Author and Text), 

Appropriateness of title, Canto I, 1-10 Grammatical 
analysis, Meaning/translation, Explanation, content 
analysis, Characteristics of Raghu Clan.  

06 Credits  

Unit: II  Raghuvaṁśam: Canto I (Verses 11-25) grammatical 
analysis, Meaning/translation, Explanation, Role of 
Dilīpa in the welfare of subjects.  

06 Credits  

Section ‘B’ 
Kirātārjunīyam - Canto I (1-25 Verses) 

Unit: I 
 

 

 

 

 

 

Unit: II  

Kirātārjunīyam: Introduction (Author and Text), 
Appropriateness of title, Background of given contents,  
Canto I Verses 1-16, Grammatical analysis, Translation, 
Explanation, Poetic excellence, thematic analysis.  

06 Credits 
 
 
 
 
 
06 Credits 

Kirātārjunīyam: Verses 17-25, Grammatical analysis, 
Translation, Explanation, Poetic excellence, thematic 
analysis.  
  

Section ‘C’ 
Nītiśatakam (1-20 Verses, 1st two Paddhatis)-M. R. Kale Edition 

Unit: I  Nītiśatakam: Verses (1-10) Grammatical analysis 
Translation, explanation.  

06 Credits  

Unit: II  Nītiśatakam: Verses (11-20) Grammatical analysis 
Translation, explanation, thematic analysis Bhartṛhari's 
comments on society.  

06 Credits  
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SANS-G-CC-T-02 
Classical Sanskrit Literature (Prose) 

Prescribed Course:  Total 48 Credits  
Section ‘A’  Śukanāsopadeśa  20 Credits  
Section ‘B’  Viśrutacaritam upto 15th Para 16 Credits  
Section ‘C’  Survey of Sanskrit Literature – Prose 12 Credits  

Unit-Wise Division:  
Section ‘A’ 

Śukanāsopadeśa 
Unit: I  Introduction- Author/Text, Text up to page 116 

of Prahlad Kumar upto rÉjÉÉ rÉjÉÉ cÉårÉÇ cÉmÉsÉÉ SÏmrÉiÉå 
xÉqÉÉÎmiÉmÉrÉïliÉ (up to the end of the text) 

14 Credits  

Unit: II  Society and political thought depicted in 
Śukanasopadeśa, logical meaning and 
application of sayings like oÉÉhÉÉåÎcNû¹Ç eÉaÉixÉuÉïqÉç, 
uÉÉhÉÏ oÉÉhÉÉå oÉpÉÔuÉ, mÉgcÉÉlÉlÉÉå oÉÉhÉÈ etc. 

06 Credits  

Section ‘B’ 
Viśrutacaritam Upto 15th Paragraph 

Unit: I 
 

 

 

 

Unit: II  

Para 1 to 10 – Introduction – Author, Text, Text 
reading (Grammar, Translation, and 
Explanation), Poetic excellence, plot, Timing of 
Action.  
 

08 Credits 
 
 
 
 
08 Credits Para 11 to 15 – Text reading (grammar 

Translation, and Explanation), Poetic excellence, 
plot, Timing of Action, Society, Language and 
Style of Daṇḍin. Exposition of saying SÎhQûhÉÈ 
mÉSsÉÉÍsÉirÉqÉç, MüÌuÉSïhQûÏ MüÌuÉSïhQûÏ MüÌuÉSïhQûÏ lÉ xÉÇzÉrÉÈ| 

 

Section ‘C’ 
Survey of Sanskrit Literature: Prose 

Unit: I  Origin and development of prose and important 
prose romances  
Subandhu, Bāṇa, Daṇḍin, Ambikādatta Vyāsa.  

06 Credits  

Unit: II  Pañcatantra, Hitopadeśa, Vetālapañcaviṃsattikā, 
Siṃhāsanadvātriṃśikā and Purūṣaparīkṣā. 

06 Credits  
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SANS-G-CC-T-03 
Classical Sanskrit Literature (Drama) 

Prescribed Course:  Total 48 Credits  
Section ‘A’  Svapnavāsavadattam- Bhāsa Act I & VI 14 Credits  
Section ‘B’  Abhijñānaśākuntalam- Kālidasa Act I & IV 16 Credits  
Section ‘C’  
 
Section ‘D’ 

Technical Terms from Sanskrit Dramaturgy 

History of Sanskrit Drama and an Introduction to 

Principal of Sanskrit Dramas 

06 Credits  
 
12 Credits 

Unit-Wise Division:  
Section ‘A’ 

Svapnavāsavadattam- Bhāsa Act I & VI 
Unit: I  
 

 

Unit: II  

Svapnavāsavadattam: Act I& VI Story, 
Meaning/Translation and Explanation. 
 
Svapnavāsavadattam: Unique features of Bhāsa’s 
style, characterization, importance of1st and 6th 
Act, society, Norms of Marriage, Story of ‘regains’. 
Bhaso hāso 

07 Credits  

07 Credits  

Section ‘B’ 
Abhijñānaśākuntalam – Kālidāsa Act IV 

Unit: I 
 

 

 

 

 

 

 

Unit: II  

Act I  (a) Introduction, Explanation of term like 
nāndī, prastavānā, sūtradhāra, nāṭī, 
viṣkambhaka, vidhūṣaka and kañcukī 
 
(b) Text Reading (Grammar, Translation, 
Explanation), Poetic excellence, Plot, Timing of 
Action. Personification of nature 

08 Credits 
 
 
 
 
 
 
 
08 Credits 

 
kāvyeṣu nāṭakam ramyam, upamā, Language of 
Kālidāsa, dhvani in Kālidāsa, Purpose and design 
behind Abhijñanaśākuntalam and other problems 
related to the text. 

 

Section ‘C’ 
Technical Terms from Sanskrit Dramaturgy 

Unit: I  lÉÉOûMü, lÉÉrÉMü, lÉÉÌrÉMüÉ, mÉÔuÉïU…¡û, lÉÉlSÏ, xÉÔ§ÉkÉÉU, lÉåmÉjrÉ, 
mÉëxiÉÉuÉlÉÉ, MügcÉÑMüÐ LuÉÇ ÌuÉSÕwÉMü| 
 

03 Credits  

Unit: II  Aƒ¡û, xuÉaÉiÉ, mÉëMüÉzÉ, AmÉuÉÉËUiÉ, eÉlÉÉÎliÉMü, AÉMüÉzÉpÉÉÌwÉiÉ, 
ÌuÉwMüqpÉMü, mÉëuÉåzÉMü LuÉÇ pÉUiÉuÉÉYrÉ 

03 Credits  
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Discipline Specific Elective Course (DSE) 
SANS-G-DSE-T-01 

Philosophy, Religion and Culture in Sanskrit Tradition 
Prescribed Course:  Total 48 Credits  
Section ‘A’  Dharma 20 Credits  
Section ‘B’  Saṃskāra and Puruṣārtha 14 Credits  
Section ‘C’  Svadharma 14 Credits  

Unit-Wise Division:  
Section ‘A’ 

Dharma 
Unit: I  Form of God, Mode of worship, Bhakta as a 

morally evolved person - Gita Chapter XII 
07 Credits  

Unit: II Dharma – ten-fold dharma and its versions, 
definitions of satya, ahiṃsā, asteya, aparigraha, 
pañcha mahāyajña; theory of three debts. 

06 Credits 

Unit: III Man’s initiative and God’s design; God’s līlā and 
Kpā, Daiva versus puruṣakāra, adṣṭa, three 
types of karma – saṃchita, kriyamāṇa and 
prārabdha karma. 

07 Credits 

Section ‘B’ 
Saṃskāra and Puruṣārtha 

Unit: I 

 

 

Unit: II 

Process of acculturation – importance of 
Saṃskāra.  
 
Aim of human life – theory of Puruṣārtha.  

07 Credits 
 
 
07 Credits 

 

Section ‘C’ 
Svadharma 

Unit: I  
 

An ‘amoral’ person – svadharma and karmayoga, 
sthita prajña in the Gita (Chapter II). 

07 Credits  
 

Unit: II Prakti – three guṇas and their impact on 
personality. 

07 Credits 
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Unit: IV  Phonetic changes – visarga sandhi  
vowel sandhis.  

06 Credits  

Unit: V  Participles - śatṛ, śānac, ktavatu, kta.  
Pratyayas – ktvā, lyap, tumun.  
Active – passive structures in lakāras – (third 
person forms only) and pratyayas  
kta, ktavatu  

05 Credits  

Section ‘C’ 
Literature 

Unit: I  Gita Chapter XII  10 Credits  

SANS-G-GE-T-02 
Indian Culture and Social Issues 

Prescribed Course:  Total 56 Credits  
Section ‘A’  Culture in a multi-cultural Society 16 Credits  
Section ‘B’  Cultural Roots of India  30 Credits  
Unit-Wise Division:  

Section ‘A’ 
Understanding Culture 

Unit: I  1. What is culture? Culture and Civilization? 
2. What is ‘Indian’ culture? 
3. Culture in a multi-cultural society?  

06 Credits  

Unit: II 1. Indus-Valley Civilization 
2. Vedic Civilization 
3. Sanskrit in Indo-Islamic tradition – 

(Proceedings of the Sagar University Seminar 
on “Islām kā Sanskrit Paramparā ko 
Yogadāna”) 

09 Credits 

Unit: III 1. Versions of the Rāma legend in Sanskrit 
literature – Vālmīki’s Rāmāyaṇa, Bhāṣā’s 
Pratimā nāṭakam, Bhavabhūti’s Uttaraārama-
caritam, Rāghuvaṃśam of Kālidāsa, 
Somadeva’s Kathāsaritsāgara, Rāmāyāṇa-
mañjarī of Rājaśekhara etc. 

2. Sanskrit themes in traditional dance forms in 
Kerala 

3. Yakṣāgān 
4. Gītagovinda and Odissi 
5. Major agricultural and Seasonal festivals of 

India and the Indian Calendar – Holi, Bihu, 
Poṃgal, Makar-Saṃkrāntī, Lohari, Oṇam, 
Baisākhī, Śrāvaṇī Pūrṇimā etc. 

12 Credits 
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Section ‘B’ 
Social Issues 

Unit: I  
 

1. Law and Change – Dharma as an even 
evolving Phenomenon 

2. Manusmti, Chapter 2, verses 6 and 12 with 
commentary of Medhātithi; 

3. Lingat, Robert: Classical Law of India, 
Chapter 1, pp 3-7; tradition – pp 9-14 

4. Mathur, A.D.: Medieval Hindu Law, Chapter 
I, pp 1-8 

04 Credits  

Unit: II  1. Caste – Voice of Challenge 
2. Traditional Varṇa hierarchy 
3. Vajrasūcī by Aśvaghoṣa 

04 Credits  

Unit: III Identity of Women in Ancient Indian Society (6 
hrs.) 
Draupadī’s question – Mahābhārata, Sabhā-
Parvan – Dyūta Pārvan  Chapter 66 – 
Duryodhana asks Draupadī to be brought to the 
court 1; Vidura’s protest 2, 4; 
Chapter 67 – Duryodhana asks Pratikāmī to fetch 
Draupadī 2; Draupadīr’s refusal and question 5-
10, 16; Yudhiṣṭhira’s response 39-41; Bhīṣma’s 
response 47-49; Draupadī’s Rejoinder 50-52; 
Vikarṇa’s statement, Chapter 68, verse 12-17; 
Karṇa to Vikarṇa – 27-31, 35.  

12 Credits 

Unit: III Struggle to Secure Women’s right property 
(8hrs.) 
Yājñavalkya Smti, Vyāharāhādhyāya: Verse 135 
with Vijñāneśvara’s Commentary (Section on 
Patnī) 

10 Credits 



1 

 

  



13 

 

B. A. Education (Honours) 
SEMESTER - I 

Course code & Title: EDU-H-CC-T-2; Sociological Foundation of Education 

Core Course (Theoretical); Credit - 6; Full Marks – 75 

 

Course Learning Outcome : 
After completion of the course the learners will be able to : 

 Discuss the meaning, nature and scope of Educational Sociology and relation between 

Education and Sociology. 

 Describe the social factors and their relation to education. 

 Define social groups, socialization and social institution and agencies of education. 

 Explain the social change and its impact on education. 

 

Course Content : 

Unit - I : Sociology and Educational Sociology (Class hour - 14) 
a)  Sociology : Meaning, emergence, nature and scope 

b)  Educational sociology : Meaning, nature, scope and importance 

c)  Relation between Education and Sociology 

d)  Concept of Educational Sociology and Sociology of Education 

 

Unit - II : Social Factors, Issues and Education (Class hour - 20) 
a)  Culture : 

 Concept, nature and elements 

 Relation between individual and culture 

 Relation between culture and society 

 Role of education in culture 

b)  Cultural lag : Concept, characteristics, causes, education and cultural lag 

c)  Values : Concept, nature, types and role of education 

d)  Social issues: 

 Unemployment : Concept, types, causes, role of education in eradication of 

unemployment 

 Poverty : Concept, causes and role of education in eradication of poverty 

 Inequality : Concept, causes and role of education in eradication of inequality 

 

Unit - III : Social Groups and Education (Class hour -

 24) 
a) Social groups : 

 Meaning, nature 

 Types: 

 Primary Group : Meaning, characteristics and role 

 Secondary Group : Meaning, characteristics and role 

 Tertiary Group : Meaning, characteristics and role 

 Comparison between primary group, secondary group and tertiary group 

b) Socialization : 

 Meaning and characteristics 

 Significance of Socialization 

 Factors of socialization 

 Role of the family and school 

c) Social Institutions and Agencies of Education: 

(i) Family, (ii) School, (iii) State, (iv) Mass media and (v) Religion. 
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B.A Education (Honours) 
SEMESTER - I 

EDU-H-GE-T-1 : Philosophical and Psychological Foundation of Education  

Generic Elective Course : Credit - 6, Full Marks - 75 
 

Course Learning Outcome: 
After completion of the course the learners will be able to : 

 Discuss the meaning, nature, scope and aims of Education. 

 Discuss the meaning and scope of Educational Philosophy. 

 Explain the factors of education and their relationships. 

 Discuss the concept, nature, scope and uses of psychology in Education. 

 Explain the influence of growth and development in Education. 

 Describe the meaning and concept of learning, its theories and factors. 

 Explain the application of learning theories in classroom situation. 

 Discuss the concept and theories of intelligence and creativity. 

 

Course Content : 

Unit - I : Concept, Scope, Aim and Factors of Education (Class hour-18) 
a) Meaning, nature and scope of Education 

b) Individualistic and socialistic aim - Meaning, characteristics and difference 

c) Meaning and scope of Educational Philosophy; relation between education and philosophy 

d) Factors of Education : 

 Child : Meaning and characteristics of child centric education system 

 Teacher: Qualities and duties of a good teacher 

 Curriculum: Meaning, nature, types and importance 

 School : Meaning and function 

 

Unit - II : Schools of Philosophy, Great Philosophers and their Educational 

Philosophy         (Class hour - 20) 
a)  Concept : Indian Schools of Philosophy 

 Meaning and nature 

 Importance in Education 

 Sankhya, Vedanta, Buddhism; nature in terms of knowledge, reality and value. 

b)  Concept : Western Schools of Philosophy 

 Meaning and nature 

 Importance in Education 

 Idealism, Naturalism, Pragmatism : Nature with special reference to principles, aims 

of education, curriculum, teaching method, teacher, discipline 

c) Great Educators : 

 Indian Philosophers : Swami Vivekananda, Rabindranath Tagore 

 Western Philosopher : Rousseau, Dewey 

 

Unit - III : Educational Psychology and Development (Class hour - 20) 
a)  Concept, nature and scope; Distinction between Psychology and Educational Psychology 

b) Growth and development: stages and aspects of development in human life; physical, 

social, emotional, cognitive (Piaget’s view) of infancy, childhood and adolescence period 

and educational importance 

 

Unit - IV: Different Aspects of Educational Psychology (Class hour - 20) 
a) Learning : 
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 Definition and characteristics of learning 

 Factors influencing learning 

 Theory of learning and its implications : Classical conditioning 

b) Intelligence : Definition and nature 

c) Transfer of Learning : Concept and types (positive, negative and zero) 

d) Motivation : Types, factors and role of motivation in learning 

e) Memorization : Definition, factors and types 

f) Forgetting : Meaning and causes 

g) Creativity : Meaning and factors 

h) Individual differences : Meaning, types and implications  

 

Suggested Books : 
1. J. C. Aggarwal - Theory and Principles of Education - Vikas Publishing House. 

2. J. C. Aggarwal - Philosophical and Sociological Bases of Education - Vikas Publishing 

House. 

3. S. P. Chaube & A. Chaube - Foundations of Education - Vikas Publishing House. 

4. K. K. Shrivastava - Philosophical Foundations of Education - Kaniska Publisher. 

5. S. S. Ravi - A Comprehensive Study of Education - PHI Learning Private Limited. 

6. M. Sharma - Educational Practices of Classical Indian Philosophies - Bhargava Book 

House. 

7. S. S. Chandra & R. K. Sharma - Philosophy of Education - Atlantic Publisher. 

8. M. K. Goswami - Educational Thinkers : Oriental and Occidental, Thoughts and Essays- 

Asian Books Private Limited. 

9. S. K. Mangal - Essentials of Educational Psychology - PHI Publication. 

10. J. C. Aggarwal - Essentials of Educational Psychology - Vikas Publishing House. 

11. S. K. Mangal - Advanced Educational Psychology - PHI Publication. 

12. S. S. Chauhan - Advanced Educational Psychology - Vikas Publishing House. 

13. A. Woolfolk - Educational Psychology-Pearson Publication. 

14. J. W. Santrock - Educational Psychology - McGraw Hill. 

15. E. B. Hurlock - Child Development - McGraw Hill. 

16. সুশীল রায়- শশক্ষা তত্ত্ব  ও  শশক্ষা দশশন- সসামা বুক এজেশি 
17.  অর্শনা বজদাপাধ্যায়- শশক্ষা দশশন  ও  শশক্ষানীশত- শব. শব. কুনু্ড সি 
18. শদজবযদু ভটার্াযশ -   শশক্ষা ও দশশন – শপয়ারসন পাবশলজকশন 
19.  শবভু রঞ্জন গুহ -  শশক্ষায়  পশিকৃৎ- সশাভা পাবশলজকশন 
20.  অরুণ স াষ- শশক্ষা শবজ্ঞাজনর দশশন  ও  মূল তত্ত্ব- সসামা বুক এজেশি 
21. স ৌড় দাস হালদার  ও প্রশান্ত শমশা- শশক্ষাতত্ত্ব  ও  শশক্ষানীশত- বযানাশেশ পাবশলশাসশ 
22. ে শদন্দ্র মন্ডল-  শশক্ষা দশশন ও  শশক্ষা শবজ্ঞান- ক্লাশসক বুকস 
23.  সবশব দত্ত  ও  সদশবকা গুহ-  শশক্ষা দশশন ও দাশশশনকজদর অবদান- প্র শতশীল প্রকাশক 
24.  ডক্টর শমশহর কুমার র্জটাপাধ্যায়,   ডক্টর েয়ন্ত সমজে  ও  প্রণয় পাজন্ড-  শশক্ষার দাশশশনক শভশত্ত- রীতা বুক 

এজেশি 
25. প্রজমাদ বনু্ধ সসনগুপ্ত  ও  পীযূষ কাশন্ত স াষ-  ভারতীয় দশশন- বযানাশেশ পাবশলশাসশ 
26.  ডঃ অশভশেৎ কুমার পাল-  মহান শশক্ষাশবদ  জনর কিা - ক্লাশসক বুকস 
27. অধ্যাপক সযাজ শ র্ক্রবতশী  ও  ডক্টর সানযাল- শশক্ষা তজত্ত্বর স াড়ার কিা-  সক. র্ক্রবতশী পাবশলজকশন 
28. সুশীল রায়- শশক্ষা মজনাশবদযা- সসামা  বুক এজেশি 
29.  ড.  শবেন সরকার – শশখন ও শশক্ষণ - আজহশল পাবশলজকশন 
30. ড.  শবেন সরকার- শশশু ও শবকাশ - আজহশল পাবশলজকশন 
31. ড.  শবেন সরকার- শশখন ও মজনাশবদযা- আজহশল পাবশলজকশন 
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B.A. Education (Honours) Semester-II 
 

B.A. Education (Honours) 
SEMESTER-II 

EDU-H-CC-T-3: Psychological Foundation of Education 

Core Course; Credit-6. Full Marks-75 
 

Course Learning Outcome: 
After completion of this course the learners will be able to - 

 Discuss the concept, nature, scope and uses of Psychology in education. 

 Explain the influence of growth and development in education. 

 Describe the meaning and concept of learning, its theories and factors. 

 Explain the application of learning theories in classroom situation. 

 Discuss the concept and theories of intelligence and creativity. 

 Explain the concept and development of personality. 

 

Course Content: 

Unit-I : Educational Psychology and Developmental aspects of human life  

(Class hours : 20)  
a) Concept, Nature and Scope; Distinction between Psychology and Educational Psychology. 

b) Growth and Development: Stages and aspects of development in human life; Physical, 

Social, Emotional, Cognitive (Piaget’s view) and Language development of Infancy, 

Childhood and Adolescence period and respective educational programmes. 

Unit-II: Learning       (Class hours : 25)  
a) Definition and characteristics of Learning; Factors influencing learning 

b) Theories of learning and their implications: Classical and Operant conditioning, Trial and 

Error, Insightful Learning 

c) Transfer of Learning: Concept, Types and Strategies for promoting transfer 

d) Motivation: Types, factors and Role of Motivation in learning, Malow’s theory of 

motivation and its educational implication 

e) Memorization: Definition, factors, LTM, STM, Strategies for effective memorization. 

Forgetting- meaning and causes  

Unit-III: Intelligence & Creativity    (Class hours : 20)  
a) Intelligence: Definition; Theories of Intelligence and their implications- Spearman, 

Thurstone, Guilford and Gardner; Measurement of Intelligence- verbal, non-verbal, and 

performance test 

b) Creativity: meaning, nature, factors, and nurturing. Brainstorming as a technique 

Unit-IV: Personality and Individual differences  (Class hours : 25)  

a) Definition; Heredity & Environment as determinants of Personality. 

b) Type theories (Sheldon, Kretchmer) and Trait theories (Allport, Cattell), Psychoanalytical 

theory 

c) Measurement of Personality- projective test and non-projective test 

d) Individual differences –meaning, nature, and implications. 
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B.A Education (Honours) 

Semester II 
Edu-H-GE-T-2: Historical and Sociological foundations of Education  

Generic Elective Course; Cradit 6, Full Marks 75 
 

Course Learning outcome: 
After completion of the course the learners will able to; 

 Explain the development of education in India in historical perspectives. 

 Discuss the contribution of education commission in post independent India. 

 Explain the National policy on Education and National Education systems. 

 Discuss the meaning, nature, and scope of educational Sociology and Relation between 

Education and Sociology, 

 Define Social Groups, Socialization and Social institution and Agencies of Education. 

 Explain the Social change and its impact on Education. 

 

Course content: 

Unit 1: Education in 19th and 20th Century in India    (Class hours: 21) 
a) Charter Art of 1813 and its educational significance  

b) Macaulay Minuets 1835 and its educational significance  

c) Wood’s Dispatch (1854): Major Recommendations and its importance in Education.  

d) Indian Education Commission (1882-83) : Major Recommendations and its impact of 

Education  

e) Contribution of Lord Curzon in Indian Education  

f) National Education Movement: Concept, characteristics & its Impacts in Education 

g) Sadler Commission (1917) :  Major Recommendations and its impact on future 

development of Education   

h) Basic Education:  Concept, Characteristics, Merits and De-merits.  

i) Sargent Plan Report (1944) : Pre-Primary Education, Primary Education, Secondary 

Education, Vocational & Technical Education. 

 

Unit 2 : Education in post-independence India and National policy on Education  

(Class hours: 19) 
a) University Education Commission (1948-49):Aims and objective, Rural University, 

Teacher education, Vocational Education, Women Education  

b) Secondary Education Commission (1952-53): Aims and objectives, Structure of school 

Education System, Curriculum and evaluation System.  

c) Indian Education Commission (1964-66): Aims and objectives, Structure of Education 

System, Curriculum and Evaluation System, language policy and Equality of 

Opportunity.  

d) National Policy on Education 1986 : Main features 

e) Revised National Policy on Education 1992 : Major changes 

 

Unit 3: Educational sociology       (Class hours: 19) 
a) Meaning, Nature and Scope of Educational Sociology  

b) Relation between Education and Sociology  

c) Concept of Educational Sociology and Sociology of Education  

d) Education & Socialization: Meaning, characteristics and factors of Socialization, role of 

the family and education 

e) Social Institutions and Agencies of Education:  Family , School & Mass Media



23 

 

 

Unit 4: Some Sociological concept and Education               (Class hours: 20) 
a) Social Group: Meaning and types (primary, Secondary and Tertiary),Characteristics and 

Educational Significance  

b) Culture: Concept, Characteristics, relation between education and culture  

c) Social change: Concept, types, Role of Education in Social Change  

d) Education and Social stratification: Concept and characteristics, Relation between education and 

Social Stratification  

e) Education and social Mobility:  Concept, Characteristics, Relation between education and Social 

Mobility.  

f) Value Education:  Concept and Role of Education in Value development.  

 

Suggested Books : 
1. Y.K.Sharma – Sociological Philosophy of Education-Kanishka Publishers Distributors 

2. S.S.Ravi -A comprehensive study of Education-PHI 

3. J.C.Aggarwal -Philosophical and Sociological Bases of Education-Shipra Publications  

4. B.R.Purkait Milestones of Modern Indian Education- New Central Book Agency 

5. J.C.Aggarwal -Landmark in the History of Modern Indian Education –Shipra Publications 

6. B.K.Nayak – History of Education in India-Raj Publications 

7. B.N.Dash - History of Education in India- Dominant Publishers & Distributors 

8. D.C. Bhattacharya- Sociology- Vijoya Publishing House. 

9. H. Talesra - Sociological Foundations of Education- Kanishka Publishers 

10. সুশীল রায় - শশক্ষাতত্ত্ব  ও শশক্ষা দশশন -  সসামা   বুক এজেশি 
11. শদজবযদু ভটার্াযশ - শশক্ষা ও সমােতত্ত্ব - শপয়ারসন 
12.  র্ক্রবতশী র্ক্রবতশী - শশক্ষার  সমাে  ববজ্ঞাশনক  শভশত্ত - সসামা   বুক এজেশি 
13. মঞু্জষা তরফদার - শশক্ষাশ্রয়ী সমােশবজ্ঞান - র্ক্রবতশী পাবশলজকশন 
14. ড. শমশহর কুমার র্জটাপাধ্যায়  ও  ড.  কশবতা র্ক্রবতশী - শশক্ষার সমােতাশত্ত্বক শভশত্ত - রীতা পাবশলজকশন
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B.A. Education (Honours) 
SEMESTER-III 

EDU-H-CC-T-6: Philosophical foundation of Education – II 

Core Course; Credit-6. Full Marks-75 
 

Course Learning outcome: 
After completion of the course the learners will be able to: 

 Discuss Vedanta, Nyaya and Sankhya philosophy in terms of  knowledge, reality and value 

 Explain principle of Humanism and influence of Humanism on different aspects of 

Education 

 Explain principle of Realism and influence of Realism on different aspects of Education 

 Discuss educational philosophy and contribution of Great educators including Swami 

Vivekananda, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Shri Aurobindo, Rousseau, Dewey, 

Froebel, Montessori 

 Explain different aspects of Discipline and freedom 

 

Course Content: 

Unit-1: Indian Schools of Philosophy (Theistic)                                   (Class hours:20) 
a) Vedanta- knowledge, reality and value 

b) Nyaya- knowledge, reality and value 

c) Sankhya- knowledge, reality and value  

 

Unit-2: Western Schools of Philosophy                                                (Class hours: 25) 

a) Humanism: Principle of Humanism and influence of Humanism on different 

aspects of Education (Aims, Curriculum, Methods, Teacher & Discipline) 

b) Realism: Principle of Realism and influence of Realism on different aspects of 

Education (Aims, Curriculum, Methods, Teacher & Discipline) 

c) Comparison between Indian Philosophy and Western Philosophy 

 

Unit-3: Great Educators and their educational philosophy  (Class hours: 20) 
a) Indian: Swami Vivekananda, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Shri Aurobindo 

b) Western: Rousseau, Dewey, Froebel, Montessori 

 

Unit-4: Discipline and Freedom in Education                             (Class hours: 15) 
a) Discipline: Concepts, types and need. 

b) Free discipline: Concept, advantages and limitations 

c) Relation between Discipline and order 

d) Relation between Discipline and Freedom 

e) Problems of building discipline in Educational Institution 

f) Ways of building discipline in Educational Institution 

 

Suggested Books: 
 

1. J. C. Aggarwal- Theory and Principles of Education-Vikas Publishing House 

2. J. C. Aggarwal - Philosophical and Sociological Bases of Education- Vikas Publishing 

House 

3. S. P. Chaube & A. Chaube – Foundations of Education- Vikas Publishing House 

4. K. K. Shrivastava- Philosophical Foundations of Education- Kaniska Publisher 

5. S. S. Ravi – A Comprehensive Study of Education-PHI Learning private limited 

6. M. Sharma – Educational Practices of Classical Indian Philosophies- Bhargava Book 

House 

Highlight
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B.A. Education (Honours) 
SEMESTER-III 

EDU-H-CC-T-7: Inclusive Education 

Core Course; Credit-6. Full Marks-75 

 

Course Learning outcome: 
After completion the course the learners will be able to: 

 Discuss the concept, nature, historical perspectives, principles, need of inclusive education. 

 Discuss  major provisions of  PWD Act (1995), National Policy for person with Disabilties-

2006, The Rights of Person with Disabilities Bill(RPWD Bill)-2016 

 Discuss on RCI,NIOH, NIMH, NIVH 

 Describe the barriers of Inclusive Education. 

 Explain the development of competencies for Inclusive Education and measures needed for 

putting inclusion in practice 

 Discuss on Differentiated Instruction and Inclusive Instructional Strategies at school level 

 Discuss the practices of Inclusive Education 

 Describe the Inclusive School Environment  
 

Course content: 

Unit I: Inclusive Education                                                                     (Class hours: 20) 
a) Concept, Nature and Need 

b) Historical perspective-  

 Special education – Concept Only 

 Integrated education- Concept Only  

 Mainstreaming education- Concept Only 

 Principles of Inclusive education. 

 Differences between Special Education and Inclusive Education 

c) Government policies (Major provisions only) 

 PWD Act, 1995  

 National Policy for person with Disabilties-2006 

 The Rights of Person with Disabilities Bill(RPWD Bill)-2016 

d) RCI,NIOH, NIMH, NIVH - Functions only 
 

Unit II: Competencies development for Inclusive Education              (Class hours:20) 
a) Barriers of Inclusive Education 

b) Development of Qualities  

 Attitude : Concept, needs, Role of teacher  

 Positive Behavior : Concept, needs, Role of teacher  

 Social Skill for Inclusion: Concept, needs, Role of teacher  

c) Measures needed for putting inclusion in practice 
 

Unit III: Inclusive Education and its Practices                                  (Class hours:20) 
a) Differentiated Instruction (Meaning, nature, needs) 

 Peer Tutoring 

 Co-operative learning 

 Collaborative learning 

b) Inclusive Instructional Strategies at school level(Meaning, nature, needs) 

 Remedial teaching. 

 Team Teaching. 

 Circles of Friends 
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Unit -IV: Inclusive School Environment      (Class hours:12) 
a) Infrastructural facilities for an ideal Inclusive School. 

b) Teachers Role in Inclusive Classroom 

c) Inclusiveness in classroom 

d) Role of technology in inclusive classroom-aids and appliances  

e) Problems faced by teachers in making truly inclusive school. 

 

Suggested Books: 

1. Gaya Jit Singh, Jaswant Kaur Virk-Inclusive Education Paperback – Twenty First 

Century Publication, New Delhi(2016) 

2. S. K Mangal, ,Shubhra Mangal-Creating an Inclusive School Paperback –PHI, New 

Delhi (2019) 

3. Neena Dash-Inclusive Education for Children With Special Needs Paperback – Atlantic 

Publishers and Distributors Pvt. Ltd.(2006) 

4. Hena Siddiqui  -Inclusive Education Paperback – Agrawal Publication(2019) 

5. Bharati Kaushik- Creating Inclusive Schools: Theory, Process And Practice Paperback- 

SAGE Publications India Pvt. Ltd.(2019) 

6. Pratiksha Modi - Creating an Inclusive Education Paperback – LAP Lambert Academic 

Publishing (2021) 

7. উশমশ র্ক্রবতশী-অন্তভুশশিমূলক শবদযালয় সং ঠন-আজহশল পাবশলশাসশ পাবশলশাসশ 
8. সদবেত সদবনাি ও আশীষ কুমার সদবনাি-বযশতক্রমী শশশু ও তার শশক্ষা-শরতা বুক এজেশি 
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B.A. Education (Honours)  
SEMESTER-III 

EDU-H-GE-T-1/3: Philosophical and Psychological foundation of Education 

Generic Elective Course: Credit-6.  Full Marks-75 

 

Course Learning outcome: 
After completion of the course the learners will be able to: 

 Discuss the meaning, nature, scope and aims of education. 

 Discuss the meaning and scope of educational philosophy. 

 Explain the factors of education and their relationships. 

 Discuss the concept, nature, scope and uses of Psychology in education. 

 Explain the influence of growth and development in education. 

 Describe the meaning and concept of learning, its theories and factors. 

 Explain the application of learning theories in classroom situation. 

 Discuss the concept and theories of intelligence and creativity. 

 

 

Course Content:  

Unit-I: Concept, Scope, Aim and factors of Education   (Class hours:16) 
a) Meaning, Nature and Scope of Education.  

b) Individualistic and socialistic aim- (Meaning, characteristics and Difference)   

c) Meaning and scope of educational Philosophy; Relation between education and 

philosophy.  

d) Factors of Education 

 Child: Meaning and characteristics of child centric education system 

 Teacher: Qualities and duties of a good teacher 

 Curriculum: Meaning, nature, types and Importance 

 School: Meaning and Function 

 

Unit-II: : Schools of Philosophy, Great Philosophers and their educational philosophy

         (Class hours:20) 
a) Concept : Indian schools of Philosophy     

 Meaning and Nature/Concept 

 Importance in Education 

 Sankhya,Vedanta, Buddhism;  Nature / in terms of knowledge, reality and 

value 

b) Concept : Western schools of Philosophy     

 Meaning and Nature/ Concept 

 Importance in Education 

 Idealism, Naturalism, Pragmatism: Nature/ special reference to principles, 

aims of education, curriculum, teaching method, teacher, discipline.  

c) Great Educators        

 Indian Philosophers : Swami Vivekananda, Rabindranath Tagore 

 Western Philosopher: Rousseau, Dewey 

 

Unit-III: Educational Psychology and Development   (Class hours:20) 
a) Concept, Nature and Scope; Distinction between Psychology and Educational 

Psychology.  

b) Growth and Development: Stages and aspects of development in human life; 
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Physical, Social, Emotional, Cognitive (Piaget’s view) of Infancy, Childhood and 

Adolescence period and educational Importance.  

 

Unit-IV: Different aspects of Educational Psychology   (Class hours:20) 
 

a) Learning:  

 Definition and characteristics of Learning 

 Factors influencing learning 

 Theory of learning and its implications: Classical Conditioning  

b) Intelligence: Definition and nature  

c) Transfer of Learning: Concept & Types (Positive, Negative & Zero)  

d) Motivation: Types, factors and Role of Motivation in learning  

e) Memorization: Definition, factors, Types.  

f) Forgetting: Meaning and causes  

g) Creativity: Meaning, factors  

h) Individual differences: Meaning, types and implications  

 

Suggested Books: 

1. J. C. Aggarwal – Theory and Principles of Education – Vikas Publishing House. 

2. J. C. Aggarwal – Philosophical and Sociological Bases of Education – Vikas 

Publishing House. 

3. S. P. Chaube & A. Chaube – Foundations of Education – Vikas Publishing House. 

4. K. K. Shrivastava – Philosophical Foundations of Education – Kaniska Publisher. 

5. S. S. Ravi – A Comprehensive Study of Education – PHI Learning Private Limited. 

6. M. Sharma – Educational Practices of Classical Indian Philosophies – 

Bhargava Book House. 

7. S. S. Chandra & R. K. Sharma – Philosophy of Education – Atlantic Publisher. 

8. M. K. Goswami – Educational Thinkers : Oriental and Occidental, Thoughts 

and Essays– Asian Books Private Limited. 

9. S. K. Mangal- Essentials of Educational Psychology-PHI Ltd. 

10. J. C. Aggarwal- Essentials of Educational Psychology-Vikas publisher 

11. S. K. Mangal - Advanced Educational Psychology- PHI Ltd 

12. S.S. Chauhan- Advanced Educational Psychology- Vikas publisher 

13. A. Woolfolk -Educational Psychology-Peasrson Education 

14. J. W. Santrock -Educational Psychology-Mc Gray Hill 

15. E. B. Hurlock -Child Development-ANMOL PUBLICATIONS PVT. LTD 

16. L. E. Berk - Child Development- PHI Ltd 

17. B. N. Dash & N. Dash –A Test Book of Educational Psychology 

18. সুশীল রায় - শশক্ষা তত্ত্ব  ও  শশক্ষা দশশন - সসামা বুক এজেশি 
19.  অর্শনা বজদাপাধ্যায় - শশক্ষা দশশন  ও  শশক্ষানীশত - শব. শব. কুনু্ড সি 
20.  শবভু রঞ্জন গুহ -  শশক্ষায়  পশিকৃৎ - সশাভা পাবশলজকশন 
21.  অরুণ স াষ - শশক্ষা শবজ্ঞাজনর দশশন  ও  মূল তত্ত্ব - সসামা বুক এজেশি 
22. স ৌড় দাস হালদার  ও প্রশান্ত শমশা - শশক্ষাতত্ত্ব  ও  শশক্ষানীশত - বযানাশেশ পাবশলশাসশ 
23. ে শদন্দ্র মন্ডল -  শশক্ষা দশশন ও  শশক্ষা শবজ্ঞান - ক্লাশসক বুকস 
24.  সবশব দত্ত  ও  সদশবকা গুহ -  শশক্ষা দশশন ও দাশশশনকজদর অবদান - প্র শতশীল প্রকাশক 
25.  ডক্টর শমশহর কুমার র্জটাপাধ্যায়,   ডক্টর েয়ন্ত সমজে  ও  প্রণয় পাজন্ড -  শশক্ষার দাশশশনক শভশত্ত - রীতা বুক 

এজেশি 
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B.A. Education (General) 

SEMESTER - I  
EDU-G-CC-T-1: Educational Philosophy  

Core Course (Theoretical) : Credit - 6, Full Marks - 75 
 

Course Learning outcome : 
After completion of the course the learners will be able to : 

 Discuss the meaning, nature, scope and aims of education. 

 Discuss the meaning and scope of educational philosophy. 

 Explain the factors of education and their relationships. 

 Describe the knowledge, reality and value of different Indian schools of philosophy 

namely Sankhya and Buddhism. 

 Discuss the educational view of different Western schools of philosophy namely 

Realism and Humanism. 

 Explain about the Philosophy of Indian Great Educators like - Swami Vivekananda, 

Rabindranath Tagore. 

 Explain about the Philosophy of Western Great Educators like - Rousseau, Dewey. 

 

Course Content : 
Unit - I : Education and Educational Philosophy (Class hour -14) 

a)  Meaning, nature and scope of education 

b)  Individualistic and socialistic aim (meaning, characteristics and difference) 

c)  Educational Philosophy : 

 Meaning and nature 

 Scope of Educational Philosophy 

d)  Relation between Education and Philosophy 

 

Unit - II : Factors of Education (Class hour -20) 
a)  Child : Meaning and characteristics of child centric education system 

b)  Teacher : 

 Qualities and duties of a good teacher 

c)  Curriculum : 

 Meaning, nature and importance 

 Co-curricular activities- Meaning, nature and importance 

d)  School : Vision and functions 

 

Unit - III : Schools of Philosophy (Class hour -24) 
a)  Concept : Indian Schools of Philosophy 

 Meaning and nature 

 Classifications in Indian Schools of Philosophy 

 Importance in education 

 Sankhya and Buddhism in terms of knowledge, reality and value 

b)  Concept : Western Schools of Philosophy 

 Meaning and nature 

 Importance in education 



B.A. Education (General) 

SEMESTER-II 
EDU-G-CC-T-2: Educational Psychology 

Core Course; Credit-6. Full Marks-75 
 

Course Learning outcome: 
After completion of this course the learners will be able to - 

 Discuss the concept, nature, scope and uses of Psychology in education. 

 Explain the influence of growth and development in education. 

 Describe the meaning and concept of learning, its theories and factors. 

 Explain the application of learning theories in classroom situation. 

 Discuss the concept and theories of intelligence and creativity. 

 Explain the concept and development of personality. 

 

Course Content: 
Unit-I: Educational Psychology and Developmental aspects of human life  

(Class Hour-20) 
a) Concept, Nature and Scope of Educational Psychology; Distinction between 

Psychology   and Educational Psychology. 

b) Growth and Development: Stages and aspects of development in human life; Physical, 

Social, Emotional, Cognitive (Piaget’s view) of Infancy, Childhood and Adolescence 

period and respective educational programmes. 

 

Unit-II: Learning        (Class Hour-25) 
a) Definition and characteristics of Learning; Factors influencing learning 

b) Theories of learning and their implications: Classical and Operant conditioning, 

Insightful Learning 

c) Transfer of Learning: Concept & Types (Positive, Negative & Zero) 

d) Motivation: Types, factors and Role of Motivation in learning 

e) Memorization: Definition, factors, strategies for effective memorization. Forgetting- 

meaning and causes  

 

Unit-III: Intelligence & Creativity     (Class Hour-20) 
      

a) Intelligence: Definition; Theories of Intelligence and their implications- Spearman, 

Thurstone. 

b) Creativity: meaning, factors, and nurturing. 

 

Unit-IV: Personality and Individual difference   (Class Hour-25)  

a) Definition; Heredity & Environment as determinants of Personality. 

b) Type (Sheldon) and Trait (Cattell, Allport) theory, Psychoanalytical theory 

c) Individual differences –meaning and implications. 

 

Suggested Books: 
1. S. K. Mangal - Essentials of Educational Psychology - PHI Ltd. 

2. J. C. Aggarwal - Essentials of Educational Psychology - Vikas publisher 



B.A. Education (Programme) 

SEMESTER-III 
EDU-G-CC-T-3: Educational Sociology 

Core Course; Credit-6. Full Marks-75 
 

Course Learning outcome: 
After completion of the course the learners will be able to- 

 Discuss the meaning, nature and scope of Educational sociology and Relation 

between Education and Sociology. 

 Describe the Social factor and their relation to Education. 

 Define social groups, socialization and Social Institution and Agencies of Education. 

 Explain the Social change and its impact on Education. 

 

Course Content: 
Unit-I: Sociology and Educational Sociology   (Class Hour-12) 

a) Sociology: Meaning and scope.   

b) Educational sociology: Meaning, scope and importance. 

c) Relation between education and sociology. 

d) Concept of Educational sociology and sociology of education. 

 

Unit-II: Social groups and Education    (Class Hour-26) 
a) Social groups: 

 Meaning, nature  

 Types : 

 Primary Group: Meaning, characteristics and Educational significance 

 Secondary Group: Meaning, characteristics and Educational significance 

 Comparison between Primary Group and Secondary Group  

b) Socialization: concept, significance and Role of the family and school 

c) Social Institutions and Agencies of Education:  

(i) Family, (ii) School, (iii) Mass media  

 

Unit-III: Culture, Values and some social issues and Education   

(Class Hour-22)              
a) Culture:  

 Concept, nature and types (Political, Economical, Social, and Technological) 

 Importance of culture  

 Role of education in culture.  

b) Values: Concept and Role of Education in value development 

c) Social issues:  

 Unemployment: Concept, causes, role of education in eradication of 

unemployment. 

 Inequality: Concept, causes and role of education in eradication of 

Inequality. 

 

 

 



5. RENEWABLE ENERGY AND ENERGY  HARVESTING (Credits: 
02) 
 F.M. = 50 (Theory - 40, Internal Assessment – 10)  
Internal Assessment [Class Attendance (Theory) – 05, Theory  
(Class Test/ Assignment/ Tutorial) – 05] 
 

Theory: 30 Lectures 

The aim of this course is not just to impart theoretical knowledge to the students but 
to provide them with exposure and hands-on learning wherever possible 

Fossil fuels and Alternate Sources of energy: Fossil fuels and nuclear energy, their 
limitation, need of renewable energy, non-conventional energy sources. An overview 
of developments in Offshore Wind Energy, Tidal Energy, Wave energy systems, 
Ocean Thermal Energy Conversion, solar energy, biomass, biochemical conversion, 
biogas generation, geothermal energy tidal energy, Hydroelectricity.       (3 Lectures) 

Solar energy: Solar energy, its importance, storage of solar energy, solar pond, non 
convective solar pond, applications of solar pond and solar energy, solar water 
heater, flat plate collector, solar distillation, solar cooker, solar green houses, 
solar cell, absorption air conditioning. Need and characteristics of photovoltaic (PV) 
systems, PV models and equivalent circuits, and sun tracking systems.   (6 Lectures) 

Wind Energy harvesting: Fundamentals of Wind energy, Wind Turbines and 
different electrical machines in wind turbines, Power electronic interfaces, and 
grid interconnection topologies.                                                                (3 Lectures) 

Ocean Energy: Ocean Energy Potential against Wind and Solar, Wave 
Characteristics and Statistics, Wave Energy Devices.                               (3 Lectures) 

Tide characteristics and Statistics, Tide Energy Technologies, Ocean Thermal 
Energy, Osmotic Power, Ocean Bio-mass.                                                 (2 Lectures) 

Geothermal Energy: Geothermal Resources, Geothermal Technologies. (2 Lectures) 

Hydro Energy: Hydropower resources, hydropower technologies, environmental 
impact of hydro power sources.                                                                 (2 Lectures) 

Piezoelectric Energy harvesting: Introduction, Physics and characteristics of 
piezoelectric effect, materials and mathematical description of piezoelectricity, 
Piezoelectric parameters and modeling piezoelectric generators, Piezoelectric energy 
harvesting applications, Human power                                                       (4 Lectures) 

Electromagnetic Energy Harvesting: Linear generators, physics mathematical 
models, recent applications                                                                         (2 Lectures) 

Carbon captured technologies, cell, batteries, power consumption             (2 Lectures) 

Environmental issues and Renewable sources of energy, sustainability. (1 Lecture)

Demonstrations and Experiments 

1. Demonstration of Training modules on Solar energy, wind energy, etc. 
2. Conversion of vibration to voltage using piezoelectric materials 



3. Conversion of thermal energy into voltage using thermoelectric modules. 

Reference Books: 
• Non-conventional energy sources - G.D Rai - Khanna Publishers, New Delhi 
• Solar energy - M P Agarwal - S Chand and Co. Ltd. 
• Solar energy - Suhas P Sukhative Tata McGraw - Hill Publishing Company 
Ltd. 
• Godfrey Boyle, "Renewable Energy, Power for a sustainable future", 

2004, Oxford University Press, in association with The Open University. 
• Dr. P Jayakumar, Solar Energy: Resource Assesment Handbook, 2009 
• J.Balfour, M.Shaw and S. Jarosek, Photovoltaics, Lawrence J Goodrich 
(USA). 
• http ://en. wikipedia. org/wiki/Renewable_energy 

6. TECHNICAL DRAWING 

(Credits: 02)  
F.M. = 50 (Theory - 40, Internal Assessment – 10)  
Internal Assessment [Class Attendance (Theory) – 05, Theory  
(Class Test/ Assignment/ Tutorial) – 05] 
Theory: 30Lectures 

Introduction: Drafting Instruments and their uses. lettering: construction and uses 
of various scales: dimensioning as per I.S.I. 696-1972. Engineering Curves: 
Parabola: hyperbola: ellipse: cycloids, involute: spiral: helix and loci of points of 
simple moving mechanism.2D geometrical construction. Representation of 3D 
objects. Principles of projections.                                                             (4 Lectures) 

Projections: Straight lines, planes and solids. Development of surfaces of right 
and oblique solids. Section of solids.                                                     (6 Lectures) 

Object Projections: Orthographic projection. Interpenetration and intersection of 
solids. Isometric and oblique parallel projection of solids.                      (4 Lectures) 

CAD Drawing: Introduction to CAD and Auto CAD, precision drawing and 
drawing aids, Geometric shapes, Demonstrating CAD- specific skills (graphical 
user interface. Create, retrieve, edit, and use symbol libraries. Use inquiry 
commands to extract drawing data). Control entity properties. Demonstrating 
basic skills to produce 2-D and 3-Ddrawings. 3D modeling with Auto CAD 
(surfaces and solids), 3D modeling with sketch up, annotating in Auto CAD with 
text and hatching, layers, templates & design center, advanced plotting (layouts, 
viewports), office standards, dimensioning, internet and collaboration, Blocks, 
Drafting symbols, attributes, extracting data. basic printing, editing tools, Plot/Print 
drawing to appropriate scale.                                                                 (16 Lectures) 
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SEMESTER & COURSEWISE CREDIT DISTRIBUTION IN B.A. (BENGALI GENERAL)  
SEMESTER-I 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

  Core (Language 

1) 

6 

BENG-G-CC-T-1 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (প্রাচীন ও মধ্েযুগ), ছন্দ, অলাংকার 
ও ববষ্ণব পদাবলী 

Core 6 

  Core 6 

BENG-G-AECC-T-1 বাাংলা AECC 2 

TOTAL 4 COURSES Total 20 

SEMESTER-II 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-LCC-T-1 শাক্ত পদাবলী, কাবে ও উপনোস Core (Language 

2) 

6 

BENG-G-CC-T-2 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (আধু্হনক যুগ) : গত্দের হবকাশ 
থেত্ক সামহিক পত্র ও ভাষাযত্ত্ব 

Core 6 

  Core 6 

BENG-G-AECC-T-1  AECC 2 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 20 

SEMESTER-III 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

  (Language 1) 6 

BENG-G-CC-T-3 জীবনী আত্মজীবনী ও ভ্রমণকাহিনী Core 6 

  Core 6 

BENG-G- SEC-T-1 সাহিযে পাঠদান ও প্রত্িাগববহচত্রে (বেবিাহরক) SEC 2 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 20 

SEMESTER-IV 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-LCC-T-2 কহবযা, নাটক ও থছাটগল্প Core (Language 

2) 

6 

BENG-G-CC-T-4 বাাংলা উপনোস, নাটক ও প্রবন্ধ Core 6 

  Core 6 

BENG-G- SEC-T-2 প্রহযত্বদন, হবজ্ঞাপন ও গত্বষণার রীহয-পদ্ধহয SEC 2 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 20 

SEMESTER-V 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G--DSE-T-1 সাহিযেযত্ত্বও সাহিযে সমাত্লাচনা DSE 6 

  DSE 6 

BENG-G—GE-T-1 বাাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাটক GE 6 

BENG-G- SEC-T-3 থলাকগান SEC 2 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 20 

SEMESTER-VI 
Course Code Course Title Course Nature Credit 



3 
 

BENG-G--DSE-T-2 বাাংলা রূপকো, হশশু হকত্শার ও থগাত্িন্দা সাহিযে  DSE 6 

  DSE 6 

BENG-G- GE -T-2 বাাংলা নাটকপাঠ GE 6 

BENG-G- SEC-T-4 আই.হপ.এ, প্রুফ ও প্রবন্ধ রচনা SEC 2 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 20 

TOTAL 24 COURSES TOTAL 120 

 

হবস্তাহরয পাঠক্রম 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMESTER-I 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-CC-T-1 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (প্রাচীন ও মধ্েযুগ), ছন্দ, 
অলাংকার ও ববষ্ণব পদাবলী 

Core 6 

 
পবব-১ সাহিত্যের ইহযিাস: 
চযবাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীযবন, বচযনেজীবনী (বচযনে ভাগবয, বচযনেচহরযামৃয), অনুবাদ সাহিযে (কৃহিবাসী রামািণ ও কাশীদাসী মিাভারয), 
মনসামঙ্গল (হবজিগুপ্ত ও নারািণত্দব), চণ্ডীমঙ্গল (মুকুন্দ চক্রবযবী), ধ্মবমঙ্গল (ঘনরাম চক্রবযবী), অন্নদামঙ্গল (কহব ভারযচন্দ্র), শাক্ত 
পদাবলী (রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত)  
পবব-২ ছন্দ ও অলাংকার: 
ছন্দ: বাাংলা ছত্ন্দর হত্রধ্ারা (স্বরবৃি, মাত্রাবৃি ও অক্ষরবৃি)--- সাংজ্ঞা ও উদািরণ।  ছত্ন্দাহলহপ প্রণিন। 
অলাংকার: সাংজ্ঞাসি উদািরণ — অনুপ্রাস, যমক, থেষ, বত্ক্রাহক্ত, উপমা, উৎত্প্রক্ষা। 
পবব-৩   ববষ্ণব পদাবলী :কলোণী হবশ্বহবদোলি কযৃবক প্রকাহশয ‘ববষ্ণব পদ সাংকলন’ গ্রত্ের হনববাহচয পদ (কহবপ্রহযভা, পদ ও পযবাি 
হবত্েষণ) 
নীরদ নিত্ন নীর ঘন হসঞ্চত্ন       - থগাহবন্দদাস 
আমার শপহয লাত্গ                - বলরাম দাস 
রাধ্ার হক বিল অন্তত্র বেো        -  চণ্ডীদাস 
কন্টক গাহি কমলসম পদযল      - থগাহবন্দদাস 
আজু রজনী িাম ভাত্গ থপািািলুুঁ    - হবদোপহয 
এ সহি িামাহর দুত্ির নাহি ওর     - হবদোপহয 
মাধ্ব বিয হমনহয কহর থযাি      - হবদোপহয 
 
সিািক গ্রোবলী : 
১) ববষ্ণব পদ সাংকলন                        - কলোণী হবশ্বহবদোলি কযৃবক প্রকাহশয 
১) ছন্দ পহরক্রমা                              – প্রত্বাধ্চন্দ্র থসন 
২) ছত্ন্দর মূলসূত্র                              - অমূলেধ্ন মুত্িাপাধ্োি 
৩) অলাংকারচহন্দ্রকা                            - শোমাপদ চক্রবযবী 

MAHUYA GHOSH
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৪) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহযিাস (১ম-৫ম িণ্ড)     – সুকুমার থসন 
৫) বাাংলা সাহিত্যের সাংহক্ষপ্ত ইহযবৃি            -  অহসযকুমার বত্ন্দোপাধ্োি 
৬) সাহিত্যের রূপরীহয ও অনোনে প্রসঙ্গ         - কুন্তল চত্টাপাধ্োি 
৭) সাহিযে ও সমাত্লাচনার রূপ-রীহয           - উজ্জ্বলকুমার মজুমদার  
৮) বাাংলা মঙ্গলকাত্বের ইহযিাস                 - ড. আশুত্যাষ ভটাচাযব 
৯) ববষ্ণব রসপ্রকাশ                           - কু্ষহদরাম দাস 

  

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMESTER-I 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-AECC-T-1 Bengali AECC 2 

 
পবব- ১  
থবাধ্পরীক্ষণ (কলোণী হবশ্বহবদোলি থেত্ক প্রকাহশয আবহশেক বাাংলা পাঠ সাংকলন থেত্ক হনববাহচয ২হট প্রবন্ধ): 
হশক্ষার থিরত্ফর       - রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
বাাংলা আর ইাংত্রজী    - অন্নদাশঙ্কর রাি  
পবব- ২ 
ক) পত্ররচনা   (আত্বদনপত্র) 
ি) প্রহযত্বদন  (সাংবাদপত্ত্র প্রকাত্শর উপত্যাগী কত্র থকানও ঘটনার প্রহযত্বদন রচনা)  
গ) পহরভাষা   (কলোণী হবশ্বহবদোলি থেত্ক প্রকাহশয সাংকলত্ন ২০০হট পহরভাষা সাংকহলয আত্ছ। এগুহলই পাঠে।) 
পবব- ৩ 
থছাটগল্প : (কলোণী হবশ্বহবদোলিি থেত্ক প্রকাহশয আবহশেক বাাংলা পাঠ সাংকলন থেত্ক হনববাহচয ২হট গল্প) 
থিাকাবাবুর প্রযোবযবন      - রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
কালাপািাি                - যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োি 
কহবযা : (কলোণী হবশ্বহবদোলি থেত্ক প্রকাহশয আবহশেক বাাংলা পাঠ সাংকলন থেত্ক হনববাহচয ২হট কহবযা)   
হনর্বত্রর স্বপ্নভঙ্গ        - রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
হশকল পরার গান       - কাজী নজরুল ইসলাম 
 

 

 

 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMESTER-II 

Course Code Course Title Course Nature Credit 
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BENG-G-LCC-T-1 শাক্ত পদাবলী, কাবে ও উপনোস Core (Language 2) 6 

 
পবব-১   শাক্ত পদাবলী :  কলোণী হবশ্বহবদোলি কযৃবক প্রকাহশয ‘শাক্তপদসাংকলন’ থেত্ক হনববাহচয পদ 
১) হগহর, এবার আমার উমা এত্ল         : রামপ্রসাদ থসন 
২) আহম হক থিহরলাম হনহশ-স্বপত্ন        : কমলাকান্ত ভটাচাযব 
৩)        ওত্র নবমী হনহশ                     : কমলাকান্ত ভটাচাযব   
৪) থযত্িা না রজনী, আহজ লত্ি যারাদত্ল  : মাইত্কল মধু্সূদন দি 
৫) শুকনা যরু মুঞ্জত্র না                 : কমলাকান্ত ভটাচাযব  
৬)  মা আমাি ঘুরাহব কয                 : রামপ্রসাদ থসন 
পবব-২ কাবে 
থমঘনাদবধ্কাবে (প্রেম ও ষষ্ঠ সগব) 
পবব-৩  উপনোস 
পদ্মানদীর মাহর্      -- মাহনক বত্ন্দোপাধ্োি  

 
সিািক গ্রোবলী :  
১) শাক্ত পদ সাংকলন                           - কলোণী হবশ্বহবদোলি কযৃবক প্রকাহশয  
২) ভারত্যর শহক্ত সাধ্না ও শাক্ত সাহিযে        - ড. শহশভূষণ দাশগুপ্ত 
৩) শাক্ত পদাবলী ও শহক্ত সাধ্না                - জাহ্নবীকুমার চক্রবযবী 
৫) শাক্ত পদাবলী                               - হত্রপুরাশঙ্কর থসনশাস্ত্রী  
৬) মধু্সূদত্নর কহব আত্মা ও কাবে হশল্প          – থক্ষত্র গুপ্ত  
৭) মধু্সূদত্নর কাবেবৃি                          - জীত্বন্দ্র হসাংিরাি  
৮) কহব শ্রীমধু্সূদন                              – থমাহিযলাল মজুমদার  
৯) আধু্হনকযা ও বাাংলা উপনোস                 – অশ্রুকুমার হশকদার   
১০) বাাংলা উপনোত্সর কালান্তর                   - সত্রাজ বত্ন্দোপাধ্োি  
১১) বঙ্গসাহিত্যে উপনোত্সর ধ্ারা                  - শ্রীকুমার বত্ন্দোপাধ্োি 
১২) দুই হবশ্বযুত্দ্ধর মধ্েকালীন বাাংলা কোসাহিযে  - থগাহপকানাে রািত্চৌধু্রী 

 

 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMESTER-II 

 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-CC-T-2 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (আধু্হনক যুগ) : গত্দের হবকাশ 
থেত্ক সামহিক পত্র ও ভাষাযত্ত্ব 

Core 6 

 
পবব- ১ গদে ও প্রবন্ধও কাবে-কহবযা: 
গদে ও প্রবন্ধ : থফাটব উইহলিম কত্লজ, রাজা রামত্মািন রাি, ঈশ্বরচন্দ্র হবদোসাগর,বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োি, মীর থমাশার্ রফ থিাত্সন, 
রবীন্দ্রনাে ঠাকুর ও প্রমে থচৌধু্রী। 

MAHUYA GHOSH
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কাবে-কহবযা : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইত্কল মধু্সূদন দি, হবিারীলাল চক্রবিবী, রবীন্দ্রনাে ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাে দি, নজরুল ইসলাম ও 
জীবনানন্দ দাশ।  
পবব- ২  উপনোস-থছাটগল্প, সামহিক পত্র ও নাটক 
উপনোস ও থছাটগল্প :  বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োি (উপনোস), রবীন্দ্রনাে ঠাকুর (উপনোস ও থছাটগল্প), শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োি 
(উপনোস),হবভূহযভূষণ বত্ন্দোপাধ্োি (উপনোস), যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োি (উপনোস) ও মাহনক বত্ন্দোপাধ্োি। 
সামহিক পত্র :  হদগ্ দশবন, সমাচারদপবণ, সাংবাদ প্রভাকর, যত্ত্বত্বাহধ্নী, বঙ্গদশবন ও সবুজ পত্র।  
নাটক : মাইত্কল মধু্সূদন দি, দীনবনু্ধ হমত্র, হগহরশচন্দ্র থঘাষ, হিত্জন্দ্রলাল রাি, রবীন্দ্রনাে ঠাকুর ও  মন্মে রাি। 
পবব- ৩  ভাষাযত্ত্ব 
ভাষাযত্ত্ব : বাাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমহবকাশ (প্রাচীন বাাংলা, মধ্ে বাাংলা, সাম্প্রহযক বাাংলা), সাধু্ ও চহলয বাাংলা, বাাংলা শব্দভাণ্ডার, বাাংলা 
উপভাষা (সাংজ্ঞা, প্রকার ও আঞ্চহলক সীমানা), শব্দােব পহরবযবত্নর কারণ ও ধ্ারা, ধ্বহন পহরবযবত্নর ধ্ারা (অহপহনহিহয, অহভশ্রুহয, 
বণবহবপযবি, সমীভবন, ধ্বহনত্লাপ, স্বরভহক্ত, ধ্বহনর আগম, নাহসকেীভবন, স্বরসঙ্গহয), রূপযত্ত্ব (বচন, পুরুষ ও কারক) 
 
বাাংলাসাহিত্যের ইহযিাত্সর সিািক গ্রোবলী :  
১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহযিাস (১ম-৫ম িণ্ড)        –  সুকুমার থসন 
২. বাাংলা সাহিত্যের সাংহক্ষপ্ত ইহযবৃি               -  অহসযকুমার বত্ন্দোপাধ্োি  
৩. বাঙালী ও বাঙালা সাহিযে                      -  আিমদ শরীফ  
৪. বাাংলা সাহিত্যের ইহযকো (১ম-৪েবপযবাি)        -  ভূত্দব থচৌধু্রী  
৫. বাাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইহযিাস                 -  থক্ষত্র গুপ্ত  
৬. পুরাযন বাাংলা সাহিত্যের যেে ও কালক্রম       -  সুিমি মুত্িাপাধ্োি  
ভাষাযত্ত্ত্বর সিািক গ্রে: 
১. ভাষার ইহযবৃি                                 -  সুকুমার থসন  
২. বাাংলা ভাষা পহরক্রমা (১ম ও ২ি িণ্ড)           -  ড. পত্রশচন্দ্র মজুমদার  
৩. সাধ্ারণ ভাষাহবজ্ঞান ও বাাংলা ভাষা             –  ড. রাত্মশ্বর শ’  
৬. প্রসঙ্গ বাাংলা ভাষা (১ম ও ২ি িণ্ড)             -  ড. সুত্িন হবশ্বাস 
৭. ভাষাহবজ্ঞান : যাহত্ত্বক প্রসঙ্গ                    -  ড. সুত্িন হবশ্বাস  
৮. বাাংলা ভাষা : রূত্প প্রত্িাত্গ                    -  ড. শোমশ্রী হবশ্বাস থসনগুপ্ত 

 

 

 

 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMESTER-III 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-CC-T-3 জীবনী আত্মজীবনী ও ভ্রমণকাহিনী Core 6 

 
পবব- ১ 

MAHUYA GHOSH
Highlight
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জীবনী, আত্মজীবনী ও ভ্রমণসাহিযে (সাংজ্ঞা ও ববহশষ্ট্ে) 
পবব-২ 
জীবনসৃ্মহয     -- রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
পবব-৩  
পালাত্মৌ       -- সঞ্জীবচন্দ্র চত্টাপাধ্োি 
 
সিািক গ্রে:  
রবীন্দ্রজীবনী               - প্রভাযকুমার মুত্িাপাধ্োি 
রহবজীবনী (১ম-৯ম িণ্ড)    - প্রশান্তকুমার পাল 
গুরুত্দব ও শাহন্তহনত্কযন    - বসিদ মুজ যবা আহল 

 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMESTER-III 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G- SEC-T-1 সাহিযে পাঠদান পদ্ধহয ও প্রত্িাগববহচত্রে  
(বেবিাহরক) 

SEC 2 

৫০ ছাত্র-ছাত্রী হপছু একজন কত্র হবত্শষজ্ঞ পরীক্ষক োকত্বন। ছাত্র-ছাত্রীর সাংিো বািত্ল পরীক্ষক অেবা হদত্নর সাংিো বািত্ব। 
থজনাত্রল থকাত্সব অভেন্তহরণ অধ্োপত্করা পরীক্ষা থনত্বন।  
পবব-১ 
থেণীকত্ক্ষ সাহিযে পাঠদাত্নর পদ্ধহয ও সাহিযে হবষিক আত্লাচনা চক্র 
পবব-২ 
থছাটগত্ল্পর নাটেরূপদান :  (রবীন্দ্রনাে ঠাকুত্রর ‘শাহস্ত’, শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োত্ির ‘মত্িশ’, হবভূহযভূষণ বত্ন্দোপাধ্োত্ির ‘পুুঁইমাচা’ ) 
পবব-৩  
গ্রে পযবাত্লাচনা : ( রাসসুন্দরী থদবীর ‘আমার জীবন’, রবীন্দ্রনাে ঠাকুত্রর  ‘ডাকঘর’, শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োত্ির ‘শ্রীকান্ত – ১ম পবব’ )  

 
হবভাজন :-  
পবব-১ : সাধ্ারণ পাঠক্রত্মর থয থকানও হবষি উপস্থাপন। সমি ৫ হমহনট। এই পত্ববর মান ২০ । 
পবব-২ অেবা পবব-৩-এর মত্ধ্ে থয থকানও একহট হবষি হলিত্য িত্ব। সমি – ৪০ হমহনট। শব্দ সাংিো - ৩০০ এবাং মান-২০। 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMESTER-IV 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-LCC-T-2 কহবযা, নাটক ও থছাটগল্প Core (Language 

1) 

6 

 

পবব-১ কহবযা ও নাটক 

MAHUYA GHOSH
Highlight

MAHUYA GHOSH
Highlight

MAHUYA GHOSH
Highlight

MAHUYA GHOSH
Highlight
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ক) কহবযা:  
বঙ্গভূহমর প্রহয              -   মাইত্কল মধু্সূদন দি 
থসানার যরী                -   রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
বনলযা থসন                - জীবনানন্দ দাশ 
পবব-২ নাটক 
মুক্তধ্ারা                    - রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
পবব-৩ থছাটগল্প 
শাহস্ত                       - রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
অহযহে                     - সযেহজৎ রাি 
িত্গনবাবু                  - শীত্ষবনু্দ মুত্িাপাধ্োি 

 

সিািক গ্রে:   

১) রবীন্দ্রনাত্টে রূপান্তর ও ঐকে                       - ড. অশ্রুকুমার হশকদার 
২) রবীন্দ্রনাটেপ্রবাি                                  - প্রমেনাে হবশী 
৩) রবীন্দ্রকাবেপ্রবাি                                  - প্রমেনাে হবশী 
৪) রবীন্দ্রনাটে পহরক্রমা                               - উত্পন্দ্রনাে ভটাচাযব 
৫) আধু্হনক কহবযার হদগ্ বলি                        - অশ্রুকুমার হশকদার 
৬) আধু্হনক বাাংলা কাবে পহরচি                       -  দীহপ্ত হত্রপাঠী   
৭) রবীন্দ্রানুসারী কহবসমাজ                            -  অরুণকুমার মুত্িাপাধ্োি 

 

 

 

 

 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMESTER-IV 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G-CC-T-4 বাাংলা উপনোস, নাটক ও প্রবন্ধ Core 6 

পবব-১  উপনোস 
কৃষ্ণকাত্ন্তর উইল          - বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োি 
পবব-২ উপনোস 
ডাকঘর                   -  রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
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পবব-৩ 
প্রবন্ধ (হনববাহচয) :  বাাংলা কহবযা ও প্রবন্ধ সাংকলন (কলোণী হবশ্বহবদোলি কযৃবক প্রকাহশয) 
হবত্বচনা ও অহবত্বচনা      -  রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
পটুিা হশল্প                 -  যাহমনী রাি 
বাাংলা সাহিত্যের প্রগহয     - হবষু্ণ থদ 
 
সিািক গ্রে : 
১) বঙ্গসাহিত্যে উপনোত্সর ধ্ারা                     - ড.শ্রীকুমার বত্ন্দোপাধ্োি 
২) বাাংলা উপনোত্সর কালান্তর                      - ড. সত্রাজ বত্ন্ধাপাধ্োি 
৩) উপনোত্স সমাজরীহয :  বহঙ্কমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাে   - জিন্ত বত্ন্দোপাধ্োি 
৪) আধু্হনকযা ও বাাংলা উপনোস                    - ড. অশ্রুকুমার হশকদার 
৫) কাত্লর প্রহযমা                                  - অরুণকুমার মুত্িাপাধ্োি 
৬) উপনোত্স সমি                                  - ড. যত্পাধ্ীর ভটাচাযব 
৮) বাাংলা উপনোস ও যার আধু্হনকযা                - ড. সত্যেন্দ্রনাে রাি 
৯) মধ্োহ্ন থেত্ক সািাহ্ন : হবশ শযত্কর বাাংলা উপনোস - ড. অরুণকুমার মুত্িাপাধ্োি  
১০)রবীন্দ্রনাত্টে রূপান্তর ও ঐকে                       - ড. অশ্রুকুমার হশকদার 
১১) রবীন্দ্রনাটেপ্রবাি                                  - প্রমেনাে হবশী 
১২) বহঙ্কম সরণী                                     - প্রমেনাে হবশী 
১৩) বহঙ্কম উপনোস : হশল্পরীহয                        - থক্ষত্র গুপ্ত 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEMESTER-IV 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G- SEC-T-2 প্রহযত্বদন, হবজ্ঞাপন ও গত্বষণার রীহয-পদ্ধহয SEC 2 

 
পবব-১ 
সাংবাদ প্রহযত্বদন রচনা 
পবব-২ 

MAHUYA GHOSH
Highlight
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হবজ্ঞাপন রচনা 
পবব-৩ 
গত্বষণার রীহয ও পদ্ধহয, যেে সাংগ্রি, উদৃ্ধহযর বেবিার ও গ্রেপহঞ্জ রচনা। 

 

সিািক গ্রে :  
১) গত্বষণাপত্র : অনুসন্ধান ও রচনা   -- জগত্মািন মুত্িাপাধ্োি 
২) গণজ্ঞাপন : যত্ত্ব ও প্রত্িাত্গ        -- পােব চত্টাপাধ্োি 

 

 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

SEMESTER-V 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G--DSE-T-1 সাহিযেযত্ত্ব ও সাহিযে সমাত্লাচনা DSE 6 

 
পবব-১ 
সাহিযেযত্ত্ব (১ম ভাগ):অনুকৃহযবাদ, ঔহচযেবাদ, বত্ক্রাহক্তবাদ, অলাংকারবাদ, কাত্বে আনন্দ ও রীহযবাদ। 
পবব-২ 
সাহিযেযত্ত্ব (২ি ভাগ): থরামাহিহসজম,হরিাহলজম, ক্লাহসহসজম, সুরহরিাহলজম ও নোচারাহলজম 
পবব-৩ সাহিযে সমাত্লাচনা :  (কলোণী হবশ্বহবদোলি থেত্ক প্রকাহশয ‘ বাাংলা গল্প ও সমাত্লাচনা সাংকলন’-এর হনববাহচয প্রবন্ধ পাঠে) 
১) হবদোপহয ও জিত্দব                         - বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োি। 
২) আধু্হনকযা ও রবীন্দ্রনাে                     - আবু সিীদ আইিুব। 
৩) ‘রক্তকরবী’র হযনজন                        - অন্নদাশঙ্কর রাি। 
   সিািক গ্রে :  

১) কাবে হবচার                          - সুত্রন্দ্রনাে দাশগুপ্ত 
২) সাহিযে ও সমাত্লাচনার রূপ-রীহয     - উজ্জ্বলকুমার মজুমদার  
৩) সাহিযে হবত্বক                       - হবমলকুমার মুত্িাপাধ্োি 
৮) নন্দনযত্ত্ত্ব প্রাচে                      - সুত্িন হবশ্বাস 
৫) নন্দনযত্ত্ব প্রযীচে                      - সুত্িন হবশ্বাস 
৬) ধ্রুপদী নন্দনযত্ত্ব : থেত্টা অোহরস্টটল  - সুত্িন হবশ্বাস  

 

 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMESTER-V 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

MAHUYA GHOSH
Highlight
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BENG-G—GE-T-1 বাাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাটক GE 6 

 
পবব-১  
 নাটত্কর রূপত্ভদ : (ট্র্োত্জহড, কত্মহড, প্রিসন, থপৌরাহণক ঐহযিাহসক, সামাহজক, একাঙ্ক) 
পবব-২ 
বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও হেত্িটাত্রর ধ্ারা : থলত্বত্ডত্ফর থবঙ্গলী হেত্িটার, নবীন বসুর হেত্িটার, থবলগাহছিা নাটেশালা, থজািাসাুঁত্কা নাটেশালা, 
বাগবাজার অোত্মচার হেত্িটার (শোমবাজার নাটেসমাজ) ও নোশনাল হেত্িটার।  
পবব-৩  নাটক পাঠ 
 সধ্বার একাদশী       -- দীনবনু্ধ হমত্র 
 অচলািযন            -- রবীন্দ্রনাে ঠাকুর  
 
 
সিািক গ্রে : 
১) বঙ্গীি নাটেশালার ইহযিাস               - ব্রত্জন্দ্রনাে বত্ন্দোপাধ্োি 
২) বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাাংলা নাটক             - পুহলন দাস                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
৩) বাাংলা হেত্িটাত্রর ইহযিাস              - দশবন থচৌধু্রী 
৫) Persecution of Drama and Stage - P. Das 
৬) রবীন্দ্রনাটে প্রবাি                       - প্রমেনাে হবশী 
৭) রবীন্দ্রনাটে পহরক্রমা                    - উত্পন্দ্রনাে ভটাচার্যব 
৮) বাাংলা নাটত্কর ইহযিাস                - ড. আশুত্যাষ ভটাচাযব 
৯) বাাংলা নাটত্কর ইহযিাস                - ড. অহজযকুমার থঘাষ 
১১) বাাংলা একাঙ্ক নাটক : রূপ ও রূপকার  - ড. সনাযন থগাস্বামী 
১২) সাহিযে ও সমাত্লাচনার রূপ-রীহয      - উজ্জ্বলকুমার মজুমদার  

 
 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMESTER-V 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G- SEC-T-3 থলাকগান SEC 2 

 
পবব-১ হবত্ির গান:  
ক) ভূহমকা ও  থলাকগান প্রসত্ঙ্গ সাধ্ারণ আত্লাচনা 
ি) হবত্ির গান 
বরযাত্রী আসত্ছ মাত্গা িাত্বা িাত্বা কত্র - হবত্ির গান 
থমত্িহদর পাযা হচরল থগাচারল          - (মুসহলম হববাত্ির গান)    
পবব-২ যত্ত্বমূলক গান: 
ক) যত্ত্বমূলক গান প্রসত্ঙ্গ প্রােহমক আত্লাচনা 
ি) যত্ত্বমূলক গান :  



12 
 

সব থলাত্ক কি লালন হক জায সাংসাত্র - লালন সাুঁই 
এই ধ্ত্মবর হবচার কত্রা থর ভাই        - কুবীর থগাুঁসাই।  
পবব-৩ ভাওিাইিা , ভাহটিাহল ও আলকাত্পর গান 
ক) ভাওিাইিা , ভাহটিাহল ও আলকাত্পর গাত্নর ববহশষ্ট্ে ও প্রােহমক আত্লাচনা 
ি) ভাওিাইিা , ভাহটিাহল ও আলকাত্পর গান-- 
ও বনু্ধ কাজল থভামরা থর  
ও ভাহটিাল গাত্ঙ্গর নাইিা 
বি দুুঃি পাইিা বাাংলার হশল্পী মরযোত্ছ 
সিািক গ্রে : 
১) আলকাপ                                           - শহক্তনাে র্া 
২) মুসলমান সমাত্জর হবত্ির গীয ও থগাপ হবত্ির গান   - শহক্তনাে র্া 
৩) আলকাপ                                           - মিুঃ নুরুল ইসলাম 
৪) বাাংলার পল্লীগীহয                                    - হচিরঞ্জন থদব 
৫) সীমান্ত বাাংলার থলাকগান                             - সুধ্ীরকুমার করণ 
৬) প্রান্ত উিরবত্ঙ্গর থলাকসাংগীয                         - হনমবত্লনু্দ থভৌহমক 

 

UG-CBCS SyllabusB.A.General in Bengali 

================================================================================== 
SEMESTER -VI 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-DSE-T-2 বাাংলা রূপকো, হশশু হকত্শার ও থগাত্িন্দা সাহিযে DSE 6 

 
পবব- ১  
ক) ঠাকুরমার রু্হল (হনববাহচয) : দহক্ষণারঞ্জন হমত্র মজুমদার 
সাযভাই চম্পা 
নীলকমল আর লালকমল 
হশিাল পহণ্ডয 
ি) থপৌরাহণক গল্প (হনববাহচয) : উত্পন্দ্রহকত্শার রািত্চৌধু্রী 
হবষু্ণর অবযার 
ইন্দ্র িওিার সুি 
গঙ্গা আহনবার কো 
পবব- ২ 
ক) আত্বাল যাত্বাল (হনববাহচয) : সুকুমার রাি 
হিচুহি, িুত্িার কল, িাযুত্ি, একুত্শ আইন, গন্ধহবচার 
ি) পহদহপহসর বহমববাক্স : লীলা মজুমদার 
পবব- ৩   
ক) সযেহজৎ রাত্ির গল্প (হনববাহচয) 
সমাদ্দাত্রর চাহব 
অম্বর থসন অন্তধ্বান রিসে 
থপ্রাত্ফসর শঙু্ক ও থিাকা 



13 
 

ি) থবোমত্কত্শর গল্প (হনববাহচয) : শরহদনু্দ বত্ন্দোপাধ্োি 
সযোত্েষী 
রক্তমুিী নীলা 
থবোমত্কশ ও বরদা 
 
 

সিািক গ্রে : 
১) বাাংলা সাহিত্যে সযেহজৎ রাি         - ড. সুত্িন হবশ্বাস 
২) সযেহজত্যর কলত্ম থফলুদা অোন্ড থকাাং – ড. সুত্িন হবশ্বাস 
৩) সযেহজত্যর সাহিযে                 - ড. থক্ষত্র গুপ্ত 
৪) সযেহজত্যর ভাবনাি থপ্রাত্ফসর শঙু্ক    - ড. সুত্িন হবশ্বাস 
 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMESTER-VI 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G- GE -T-2 বাাংলা নাটকপাঠ GE 6 

 
পবব-১  
কারাগার-মন্মে রাি 
পবব-২ 
পাগলা থঘািা- বাদল সরকার 
পবব-৩ 
চাুঁদ বহণত্কর পালা -শমু্ভ হমত্র 
 
সিািক গ্রে : 
১) বাাংলা নাটত্কর ইহযিাস - ড. আশুত্যাষ ভটাচাযব 
২) বাাংলা নাটত্কর ইহযিাস - ড. অহজযকুমার থঘাষ 
৩) বাাংলা একাঙ্ক নাটক : রূপ ও রূপকার -ড. সনাযন থগাস্বামী 
৪) The Theatre of the Absurd - Martin Esslin 

 

 

UG-CBCS Syllabus- Bengali (General) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEMESTER-VI 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-G- SEC-T-4 আই.হপ.এ, প্রুফ ও প্রবন্ধ রচনা SEC 2 

MAHUYA GHOSH
Highlight
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পবব-১ 
আই. হপ. এ. (আন্তজবাহযক ধ্বহনমূলক হলহপমালা)—সাধ্ারণ জ্ঞান ও প্রত্িাগ 
পবব- ২ 
প্রুফ সাংত্শাধ্ন (হনিম ও চচবা)  
পবব-৩  
প্রবন্ধ রচনা (ভাষা, সাহিযে ও সমাজহবষিক)  

 

প্রশ্ন ও নম্বর হবভাজন 

প্রহযহট Core Course (CC), GE এবাং DSE- প্রহযহটর জনে বরাদ্দ ৭৫ নম্বত্রর মত্ধ্ে ৫ নম্বর ক্লাত্স উপহস্থহয ও ১০ নম্বর অভেন্তহরন 
মূলোিত্নর জনে বরাদ্দ। অবহশষ্ট্ ৬০ নম্বত্রর হলহিয পরীক্ষাি প্রশ্ন হবভাজন িত্ব হনম্নরূপ : 

প্রশ্ন নাং প্রত্শ্নর ধ্রন  প্রত্শ্নর মান 
১ ২ নম্বত্রর ১৫ হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকানও ১০ হটর উির করত্য িত্ব ২০ 
২ ৫ নম্বত্রর ৬ হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকানও ৪ হটর উির করত্য িত্ব ২০ 
৩ ১০ নম্বত্রর ৪ হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকানও ২ হটর উির করত্য িত্ব ২০ 

 

প্রহযহট  AECC এবাং SEC প্রহযহটর জনে বরাদ্দ ৫০ নম্বত্রর মত্ধ্ে ৫ নম্বর ক্লাত্স উপহস্থহয ও ৫ নম্বর অভেন্তহরন মূলোিত্নর জনে বরাদ্দ। 
অবহশষ্ট্ ৪০ নম্বত্রর হলহিয পরীক্ষাি প্রশ্ন হবভাজন িত্ব হনম্নরূপ : 

প্রশ্ন নাং প্রত্শ্নর ধ্রন  প্রত্শ্নর মান 
১ ২ নম্বত্রর ৮ হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকানও ৫ হটর উির করত্য িত্ব ১০ 
২ ৫ নম্বত্রর ৪ হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকানও ২ হটর উির করত্য িত্ব ১০ 
৩ ১০ নম্বত্রর ৪ হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকানও ২ হটর উির করত্য িত্ব ২০ 

 

MAHUYA GHOSH
Highlight
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UG-CBCS Syllabus- Bengali (Honours) 

SEMESTER & COURSEWISE CREDIT DISTRIBUTION IN B.A. (BENGALI HONOURS) 

SEMESTER -I 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-1 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাসও বাাংলা ভাষাযত্ত্ব  (১ম ভাগ) CORE 6 

BENG-H-CC-T-2 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাসও বাাংলা ভাষাযত্ত্ব (২য় ভাগ) CORE 6 

BENG-H-GE-T-1 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (প্রাচীন ও মধ্েযুগ), ছন্দ, অলাংকার ও 
ববষ্ণব পদাবলী  

GE 6 

BENG-H-AECC-T-1  AECC 2 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 20 

SEMESTER -II 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-3 ছন্দ, কৃহিবাসী রামায়ণ ও ববষ্ণব পদাবলী            CORE 6 

BENG-H-CC-T-4 অলঙ্কার, শাক্ত পদাবলী, অন্নদামঙ্গল ও বাাংলা প্রুফ সাংত্শাধ্ন CORE 6 

BENG-H-GE-T-2 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (আধু্হনক যুগ) গত্দের হবকাশ থেত্ক 
সামহয়ক পত্র ও বাাংলা ভাষাযত্ত্ব 

GE 6 

BENG-H-AECC-T-1 বাাংলা AECC 2 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 20 

SEMESTER -III 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-5 বাাংলা কোসাহিত্যের রূপত্ভদ ও থছাটগল্প  CORE 6 

BENG-H-CC-T-6 বাাংলা উপনোস  CORE 6 

BENG-H-CC-T-7 বাাংলা প্রবত্ের রূপত্ভদ ও প্রবে পাঠ CORE 6 

BENG-H-GE-T-3 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (প্রাচীন ও মধ্েযুগ), ছন্দ, অলাংকার ও 
ববষ্ণব পদাবলী 

GE 6 

BENG-H-SEC-T-1 সাহিযে পাঠদান ও প্রত্য়াগববহচত্রে (বেবিাহরক) SEC 2 

TOTAL 5 COURSES TOTAL 26 

SEMESTER -IV 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-8 বাাংলা সমাত্লাচনা ও প্রবে সাহিযে CORE 6 

BENG-H-CC-T-9 কাত্বের রূপত্ভদ, কাবেহিজ্ঞাসা ও কাবে পাঠ CORE 6 

BENG-H-CC-T-10 বাাংলা কাবে-কহবযা CORE 6 

BENG-H-GE-T-4 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (আধু্হনক যুগ) গত্দের হবকাশ থেত্ক 
সামহয়ক পত্র ও বাাংলা ভাষাযত্ত্ব 

GE 6 

BENG-H-SEC-T-2 প্রহযত্বদন, হবজ্ঞাপন ও গত্বষণার রীহয-পদ্ধহয SEC 2 

TOTAL 5 COURSES TOTAL 26 

SEMESTER -V 
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Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-11 বাাংলা উপনোস CORE 6 

BENG-H-CC-T-12 বাাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাটক CORE 6 

BENG-H-DSE-T-1 সাহিযেযত্ত্ব ও সাহিযে সমাত্লাচনা DSE 6 

BENG-H-DSE-T-2 বাাংলাত্দত্শর সাহিযে  DSE 6 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 24 

SEMESTER -VI 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-13 বাাংলা নাটকপাঠ CORE 6 

BENG-H-CC-T-14 সাংসৃ্কয সাহিত্যের ইহযিাস, ইাংত্রহি সাহিত্যের ইহযিাস  ও 
থলাকসাহিযে 

CORE 6 

BENG-H-DSE-T-3 বাাংলা রূপকো,  হশশু হকত্শার ও থগাত্য়ন্দা সাহিযে DSE 6 

BENG-H-DSE-T-4 বাাংলা ও প্রাত্দহশক সাহিযে  DSE 6 

TOTAL 4 COURSES TOTAL 24 

Total (All Semester) Total Course-26 Total 140 

 

 

 

হবস্তাহরয পাঠক্রম 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

SEMESTER -I 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-1 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাসও বাাংলা ভাষাযত্ত্ব  (১ম ভাগ) CORE 6 

 
পবব-১ 
বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (প্রাচীন ও মধ্েযুগ) : 
প্রস্তাবনা ও প্রােহমক আত্লাচনা :  সামাহিক ও রািবনহযক পটভূহমকায় বাাংলা ভাষা, িাহয, সাহিযে ও সাংসৃ্কহযর সাংহিপ্ত পহরচয়। চযবাপদ 
(থদশ-কাল-ভাষা-সাহিযে-সমাি-সাংসৃ্কহযর হচত্র), যুহকব আক্রমণ ও যাাঁর প্রহযহক্রয়া (সমাত্ি ও সাহিত্যে), বড়ু চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীযবন। 
অনুবাদ সাহিযে : ভাগবয (মালাধ্র বসু), রামায়ণ (কৃহিবাস) ও মিাভারয (কাশীরাম দাস) 
ববষ্ণব পদাবলী  : হবদোপহয, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও থগাহবন্দদাস 
শ্রীবচযনেিীবন ও িীবনীসাহিযে : শ্রীবচযনেিীবনকো, সাহিযে ও সমাত্ি শ্রীবচযনেপ্রভাব, বচযনেিীবনীসাহিযে (হবত্শষ গুরুত্বসি 
বৃন্দাবনদাত্সর ‘বচযনেভাগবয’ ও কৃষ্ণদাস কহবরাত্ির ‘শ্রীবচযনেচহরযামৃয’ সম্পত্কব আত্লাচনা 
পবব- ২ 
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বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (মধ্েযুগ) : 
মঙ্গলকাত্বের (মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধ্মবমঙ্গল) উদ্ভব ও হববযবন : সাংজ্ঞা, ববহশষ্ট্ে, কাহিহন ও কহব নারায়ণত্দব, হবিয়গুপ্ত, কহবকঙ্কণ মুকুন্দ 
চক্রবিবী, রূপরাম চক্রবযবী,ঘনরাম চক্রবিবী সম্পত্কব হবত্শষ গুরুত্বসি আত্লাচনা।  
মধ্েযুত্গর মুসহলম কহব ও কাবে : থদৌলয কািী , বসয়দ আলাওল, শাি মিম্মদ সহগর 
পবব - ৩  (বাাংলা ভাষাযত্ত্ব):  

ক) ভাষা : সাংজ্ঞা, ববহশষ্ট্ে, মানুত্ষর ভাষা-মানত্বযর প্রাণীর সাংত্যাগ মাধ্েম। 
খ) প্রাচীন ভারযীয় আযবভাষা-মধ্েভারযীয় আযবভাষা-নবেভারযীয় আযবভাষা (সময়কাল, হনদশবন, ববহশষ্ট্ে), প্রাচীন ও মধ্েভারযীয় আযবভাষার      
    স্বর ও বেঞ্জন। 
গ) বাঙাহল িাহয ও বাাংলা ভাষা, বাাংলা ভাষার িন্ম ও ইহযিাস।  
ঘ) প্রাচীন বাাংলা-মধ্ে বাাংলা-আধু্হনক বাাংলা-সাম্প্রহযক বাাংলা (হনদশবন, সময়কাল, ববহশষ্ট্ে)। 
ঙ) বাাংলা হলহপর উদ্ভব-হবকাশ। 
চ) বাাংলা থমৌহলক স্বরধ্বহন। 
ছ) আন্তিবাহযক ধ্বহনমূলক বণবমালা (আই.হপ.এ.) : হনয়মাবলী ও রূপান্তর। 

 
বাাংলাসাহিত্যের ইহযিাত্সর সিায়ক গ্রন্থাবলী :  
১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহযিাস (১ম-৫ম খণ্ড)        –  সুকুমার থসন 
২. বাাংলা সাহিত্যের সাংহিপ্ত ইহযবৃি               -  অহসযকুমার বত্ন্দোপাধ্োয়  
৩. বাঙালী ও বাঙালা সাহিযে                      -  আিমদ শরীফ  
৪. বাাংলা সাহিত্যের ইহযকো (১ম-৪ম খণ্ড)         -  ভূত্দব থচৌধু্রী  
৫. বাাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইহযিাস                 -  থিত্র গুপ্ত  
৬. পুরাযন বাাংলা সাহিত্যের যেে ও কালক্রম       -  সুখময় মুত্খাপাধ্োয়  
ভাষাযত্ত্ত্বর সিায়ক গ্রন্থ: 
১. ভাষার ইহযবৃি                                 -  সুকুমার থসন  
২. বাাংলা ভাষা পহরক্রমা                           -  ড. পত্রশচন্দ্র মিুমদার  
৩. সাধ্ারণ ভাষাহবজ্ঞান ও বাাংলা ভাষা              -  ড. রাত্মশ্বর শ’  
৪. বাাংলা ভাষার ইহযবৃি                           -  ড. মুিম্মদ শিীদুল্লাহ্  
৫) প্রসঙ্গ: বাাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)             -  ড. সুত্খন হবশ্বাস 
৬) ভাষাহবজ্ঞান: যাহত্ত্বক প্রসঙ্গ                      -  ড. সুত্খন হবশ্বাস 
৭. বাাংলা ভাষা : রূত্প প্রত্য়াত্গ                 - ড. শোমশ্রী হবশ্বাস থসনগুপ্ত 
 
 

 
 
 
 
 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

============================================================================ 

SEMESTER -I 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

MAHUYA GHOSH
Highlight



5 
 

BENG-H-CC-T-2 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাসও বাাংলা ভাষাযত্ত্ব (২য় ভাগ) CORE 6 

 
 পবব- ১ 
বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস  (আধু্হনক যুগ): 
গদে ও প্রবে : থফাটব উইহলয়ম কত্লি (উইহলয়ম থকহর, রামরাম বসু, মৃযুেঞ্জয় হবদোলঙ্কার), রািা রামত্মািন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র 
হবদোসাগর,পোরীচাাঁদ হমত্র, কালীপ্রসন্ন হসাংি, বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয়, মীর থমাশার্ রফ থিাত্সন, রবীন্দ্রনাে ঠাকুর, স্বামী হবত্বকানন্দ, প্রমে 
থচৌধু্রী, অন্নদাশঙ্কর রায়। 
সামহয়ক পত্র : সাধ্ারণ আত্লাচনা (হদগদশবন, সমাচারদপবণ, সাংবাদ প্রভাকর, যত্ত্বত্বাহধ্নী, বঙ্গদশবন, ভারযী,সবুিপত্র)। 
পবব -২ 
কাবে ও কহবযা : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইত্কল মধু্সূদন দি, থিমচন্দ্র বত্ন্দোপাধ্োয়,হবিারীলাল চক্রবিবী, রবীন্দ্রনাে ঠাকুর, হিত্িন্দ্রলাল রায়, 
কাহমনী রায়, থমাহিযলাল মিুমদার, নিরুল ইসলাম, সুকুমার রায়,িীবনানন্দ দাশ, সুধ্ীন্দ্রনাে দি, অহময় চক্রবযবী, হবষু্ণ থদ, শহক্ত 
চত্টাপাধ্োয়, সুনীল গত্ঙ্গাপাধ্োয়, শঙ্খ থঘাষ, িয় থগাস্বামী। 
নাটক : মাইত্কল মধু্সূদন দি, দীনবেু হমত্র, হগহরশচন্দ্র থঘাষ, হিত্িন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাে ঠাকুর, হবিন ভটাচাযব, শমু্ভ হমত্র, মত্নাি 
হমত্র। 
উপনোস ও থছাটগল্প : বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয় (উপনোস),রবীন্দ্রনাে ঠাকুর (উপনোস ও থছাটগল্প) প্রভাযকুমার মুত্খাপাধ্োয় (থছাটগল্প), 
শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োয় (উপনোস), রািত্শখর বসু (থছাটগল্প), হবভূহযভূষণ বত্ন্দোপাধ্োয় (উপনোস), যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োয় (গল্প-উপনোস), 
মাহনক বত্ন্দোপাধ্োয় (গল্প-উপনোস), সযীনাে ভাদুহড় (উপনোস),সমত্রশ বসু (উপনোস) অহময়ভূষণ মিুমদার (উপনোস), মিাত্শ্বযা থদবী 
(গল্প-উপনোস), বসয়দ মুস্তাফা হসরাি (গল্প ও উপনোস)।  
পবব-৩ (বাাংলা ভাষাযত্ত্ব) :  
ক) বাাংলা বোকরত্ণর সাধ্ারণ ধ্ারণা (মাত্নাএল-িোলত্িড-উইহলয়াম থকহর-ইত্য়ট স-রামত্মািন-রবীন্দ্রনাে-সুনীহযকুমার)। 
খ) বাাংলা উপভাষা : রাঢ়ী, বঙ্গালী, বত্রন্দ্রী, ঝাড়খণ্ডী ও কামরূপী। 
গ) বাাংলা ভাষার ধ্বহন পহরবযবত্নর রীহয ও প্রকৃহয। 
ঘ) শব্দােব পহরবযবত্নর কারণ ও ধ্ারা। 
ঙ) বাাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার।  
চ) অহভধ্ানযত্ত্ব (উদ্ভব, থেণীহবভাগ, হবষয়বস্তু ও লিে, বাাংলা ভাষার অহভধ্ান) 
ছ) ভাষা পহরকল্পনা : স্বরূপ, সাধ্ারণ উত্েশে, বাাংলা ভাষা ও ভাষা পহরকল্পনা   

 
বাাংলাসাহিত্যের ইহযিাত্সর সিায়ক গ্রন্থাবলী :  
১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহযিাস (১ম-৫ম খণ্ড)        –  সুকুমার থসন 
২. বাাংলা সাহিত্যের সাংহিপ্ত ইহযবৃি               -  অহসযকুমার বত্ন্দোপাধ্োয়  
৩. বাঙালী ও বাঙালা সাহিযে                      -  আিমদ শরীফ  
৪. বাাংলা সাহিত্যের ইহযকো (১ম-৪েবপযবায়)       -  ভূত্দব থচৌধু্রী  
৫. বাাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইহযিাস                -  থিত্র গুপ্ত  
৬. পুরাযন বাাংলা সাহিত্যের যেে ও কালক্রম      -  সুখময় মুত্খাপাধ্োয়  
 
ভাষাযত্ত্ত্বর সিায়ক গ্রন্থ: 
১. ভাষার ইহযবৃি                                -   সুকুমার থসন  
২. বাাংলা ভাষা পহরক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)          -   ড. পত্রশচন্দ্র মিুমদার  
৩. সাধ্ারণ ভাষাহবজ্ঞান ও বাাংলা ভাষা             –  ড. রাত্মশ্বর শ’  
৪. প্রসঙ্গ: বাাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)             -  ড. সুত্খন হবশ্বাস 
৫. ভাষাহবজ্ঞান : যাহত্ত্বক প্রসঙ্গ                    -  ড. সুত্খন হবশ্বাস  
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৬. ভাষা : প্রত্য়াত্গ বেবিাত্র                       -  ড. সুত্খন হবশ্বাস 
৭. বাাংলা ভাষা : রূত্প প্রত্য়াত্গ                    -  ড. শোমশ্রী হবশ্বাস থসনগুপ্ত 
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BENG-H-GE-T-1 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (প্রাচীন ও মধ্েযুগ), ছন্দ, অলাংকার, 
ববষ্ণব পদাবলী ও  

GE 6 

 
পবব-১ সাহিত্যের ইহযিাস: 
চযবাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীযবন, বচযনেিীবনী (বচযনে ভাগবয, বচযনেচহরযামৃয), অনুবাদ সাহিযে (কৃহিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মিাভারয), 
মনসামঙ্গল (হবিয়গুপ্ত ও নারায়ণত্দব), চণ্ডীমঙ্গল (মুকুন্দ চক্রবযবী), ধ্মবমঙ্গল (ঘনরাম চক্রবযবী), অন্নদামঙ্গল (কহব ভারযচন্দ্র), শাক্ত 
পদাবলী (রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত)  
পবব-২ ছন্দ ও অলাংকার: 
ছন্দ: বাাংলা ছত্ন্দর হত্রধ্ারা (স্বরবৃি, মাত্রাবৃি ও অিরবৃি)--- সাংজ্ঞা ও উদািরণ। ছত্ন্দাহলহপ প্রণয়ন। 
অলাংকার:সাংজ্ঞাসি উদািরণ—অনুপ্রাস, যমক, থেষ, বত্ক্রাহক্ত, উপমা, উৎত্প্রিা। 
পবব-৩   ববষ্ণব পদাবলী : কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃবক প্রকাহশয ‘ববষ্ণব পদ সাংকলন’ গ্রত্ন্থর হনববাহচয পদ (কহবপ্রহযভা, পদ ও পযবায় 
হবত্েষণ) 
১) নীরদ নয়ত্ন নীর ঘন হসঞ্চত্ন               - থগাহবন্দদাস 
২) আমার শপহয লাত্গ                        - বলরাম দাস 
৩) রাধ্ার হক বিল অন্তত্র বেো                - চণ্ডীদাস 
৪) কণ্টক গাহড় কমলসম পদযল              - থগাহবন্দদাস 
৫) আিু রিনী িাম ভাত্গ থপািায়লুাঁ            - হবদোপহয 
৬) এ সহখ িামাহর দুত্খর নাহি ওর             - হবদোপহয 
৭) মাধ্ব বিয হমনহয কহর থযায়              - হবদোপহয 
 
সিায়ক গ্রন্থাবলী : 
১) ববষ্ণব পদ সাংকলন                        - কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃবক প্রকাহশয 
১) ছন্দ পহরক্রমা                              – প্রত্বাধ্চন্দ্র থসন 
২) ছত্ন্দর মূলসূত্র                              - অমূলেধ্ন মুত্খাপাধ্োয় 
৩) অলাংকারচহন্দ্রকা                            - শোমাপদ চক্রবযবী 
৪) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহযিাস (১ম-৫ম খণ্ড)     – সুকুমার থসন 
৫) বাাংলা সাহিত্যের সাংহিপ্ত ইহযবৃি            -  অহসযকুমার বত্ন্দোপাধ্োয় 
৬) সাহিত্যের রূপরীহয ও অনোনে প্রসঙ্গ         - কুন্তল চত্টাপাধ্োয় 
৭) সাহিযে ও সমাত্লাচনার রূপ-রীহয           - উজ্জ্বলকুমার মিুমদার  
৮) বাাংলা মঙ্গলকাত্বের ইহযিাস                 - ড. আশুত্যাষ ভটাচাযব 
৯) ববষ্ণব রসপ্রকাশ                           - িুহদরাম দাস 
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BENG-H-CC-T-3 ছন্দ, কৃহিবাসী রামায়ণ ও ববষ্ণব পদাবলী            CORE 6 

  
পবব- ১ (ছন্দ)  
ক) ছন্দ : দল/অির/কলা/মাত্রা/যহয/ যহযত্লাপ/পবব/পাংহক্ত/চরণ/ছত্র/পদ। 
বাাংলা ছত্ন্দর হত্রধ্ারা : অিরবৃি(পয়ার, অহমত্রাির, মুক্তক, গদেছন্দ), মাত্রাবৃি, স্বরবৃি (সাংজ্ঞা,ববহশষ্ট্ে, উদািরণসি আত্লাচনা)। 
ছত্ন্দাহলহপ : হনণবয় ও হবত্েষণ।      
পবব-২  কৃহিবাসী রামায়ণ (উিরাকাণ্ড) :    
কহব কৃহিবাস ওঝার আহবভবাবকাল, িীবনকাহিহন, প্রহযভা হবচার, কাবে (উিরাকাণ্ড) পাঠ ও হবত্েষণ।     
পবব-৩  ববষ্ণব পদাবলী(হনববাহচয) 
ববষ্ণব পদাবলী : কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃবক প্রকাহশয ‘ববষ্ণব পদ সাংকলন’ গ্রত্ন্থর হনববাহচয পদ(পযবায়, পদ ও কহবপ্রহযভা হবত্েষণ): 
১) আিু িাম হক থপখলুাঁ নবিীপচন্দ    -  রাধ্াত্মািন ঠাকুর 
২) দাাঁড়াইয়া নত্ন্দর আত্গ             -  বলরামদাস 
৩) সই থকবা শুনাইল শোমনাম        - চণ্ডীদাস 
৪) আত্লা মুহি িাত্না না             - জ্ঞানদাস 
৫) মাধ্ব হক কিব                   - থগাহবন্দদাস 
৬)  গগত্ন অব ঘন                    - রায়ত্শখর 
৭) হপরীহয সুত্খর সায়র              - চণ্ডীদাস 
৮) হচর চন্দন উত্র                   - হবদোপহয 
৯) যাাঁিা পহু অরুণ                   - থগাহবন্দদাস 
১০) যাযল বসকযবাহরহবনু্দসম         - হবদোপহয 

 
সিায়ক গ্রন্থাবলী : 
১) ববষ্ণব পদ সাংকলন                       - কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃবক প্রকাহশয                    
২) রামায়ণ : প্রকৃহয, পযবাবরণ সমাি          - ধু্িবহটপ্রসাদ চত্টাপাধ্োয় 
৩) ছন্দ পহরক্রমা                             - প্রত্বাধ্চন্দ্র থসন   
৪) বাাংলা মঙ্গলকাত্বের ইহযিাস                - ড. আশুত্যাষ ভটাচার্যব 
৫) ববষ্ণব রসপ্রকাশ                          - িুহদরাম দাস 
৬) নযুন ছন্দ-পহরক্রমা                        - প্রত্বাধ্চন্দ্র থসন 
৭) বাাংলা ছত্ন্দর মূল সূত্র                      - অমূলেধ্ন মুত্খাপাধ্োয় 
৮) বাাংলা ছন্দ                                 - িীত্বন্দ্র হসাংি রায় 
৯) রামায়ণ চহরযমালা                          - হবষু্ণপদ চক্রবযবী 
১০) রামায়ত্ণর চহরযাবলী                       - সুখময় ভটাচাযব  
 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

SEMESTER -II 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-4 অলঙ্কার, শাক্ত পদাবলী, অন্নদামঙ্গল ও বাাংলা প্রুফ সাংত্শাধ্ন CORE 6 

 
পবব-১  (অলাংকার ও বাাংলা প্রুফ সাংত্শাধ্ন) :  
প্রুফ সাংত্শাধ্ন : (সাধ্ারণ জ্ঞান, হনয়মাবলী ও চচবা ) 
অলঙ্কার (সাংজ্ঞা, উদািরণ, অলঙ্কার হনণবয়) :  
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শব্দালঙ্কার : অনুপ্রাস, থেষ, বত্ক্রাহক্ত, যমক। 
অেবালঙ্কার : উপমা, রূপক, সমাত্সাহক্ত, উৎত্প্রিা, সত্ন্দি, বেহযত্রক, হবত্রাধ্, বোিস্তুহয, অপহু্নহয, অহযশত্য়াহক্ত। 
পবব-২  অন্নদামঙ্গল (১ম ভাগ) 
ভারযচত্ন্দ্ররঅন্নদামঙ্গল (১ম ভাগ) : কহব-পহরহচহয, কাবে পাঠ, হবত্েষণ ও কহবর প্রহযভা হবচার।  
পবব-৩ শাক্ত পদাবলী  
শাক্ত পদাবলী: কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃবক প্রকাহশয ‘শাক্ত পদ সাংকলন’ গ্রত্ন্থর হনববাহচয পদ (পযবায়, পদ ও কহবপ্রহযভা হবত্েষণ)  
১) হগহর, এবার আমার উমা এত্ল        - রামপ্রসাদ থসন 
২) আহম হক থিহরলাম হনহশ স্বপত্ন       - কমলাকান্ত ভটাচাযব 
৩) যুহম থযা মা হছত্ল ভুত্ল              - হগহরশচন্দ্র থঘাষ 
৪) ওত্র নবমী হনহশ                     - কমলাকান্ত ভটাচাযব  
৫) থযত্য়া না রিনী, আহি লত্য় যারাদত্ল - মাইত্কল মধু্সূদন দি 
৬) শুকনা যরু মুঞ্জত্র না                - কমলাকান্ত ভটাচাযব  
৭)  মা আমায় ঘুরাহব কয                - রামপ্রসাদ থসন 
৮) উলহঙ্গণী নাত্চ রণরত্ঙ্গ                - রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
৯)       চরণ ধ্ত্র আহছ পত্ড়                 - হিত্িন্দ্রলাল রায় 
১০)      বল থর িবা  বল                    - কািী নিরুল ইসলাম 
 
সিায়ক গ্রন্থ:  
১) শাক্ত পদ সাংকলন                    - কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃবক প্রকাহশয  
২) অলঙ্কারচহন্দ্রকা                       - শোমাপদ চক্রবযবী   
৩) কহব ভারযচন্দ্র                       - শঙ্করীপ্রসাদ বসু 
৪) বাাংলা মঙ্গলকাত্বের ইহযিাস           - ড. আশুত্যাষ ভটাচাযব 
৫) ভারত্যর শহক্ত সাধ্না ও শাক্ত সাহিযে  - ড. শহশভূষণ দাশগুপ্ত 
৬) শাক্ত পদাবলী ও শহক্ত সাধ্না          - িাহ্নবীকুমার চক্রবযবী 
৭) শাক্ত পদাবলী                         - হত্রপুরাশঙ্কর থসনশাস্ত্রী 

 

 

 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

SEMESTER -II 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-GE-T-2 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (আধু্হনক যুগ) : গত্দের হবকাশ থেত্ক 
সামহয়ক পত্র ও ভাষাযত্ত্ব 

GE 6 

 
পবব- ১  গদে ও প্রবেও কাবে-কহবযা  
গদে ও প্রবে : থফাটব উইহলয়ম কত্লি, রািা রামত্মািন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র হবদোসাগর,বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয়, মীর থমাশার্ রফ থিাত্সন, 
রবীন্দ্রনাে ঠাকুর ও প্রমে থচৌধু্রী। 
কাবে-কহবযা : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইত্কল মধু্সূদন দি, হবিারীলাল চক্রবিবী, রবীন্দ্রনাে ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাে দি, নিরুল ইসলাম ও 

MAHUYA GHOSH
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িীবনানন্দ দাশ।  
পবব- ২  উপনোস-থছাটগল্প, সামহয়ক পত্র ও নাটক 
উপনোস ও থছাটগল্প :  বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয় (উপনোস), রবীন্দ্রনাে ঠাকুর (উপনোস ও থছাটগল্প), শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োয় (উপনোস), 
হবভূহযভূষণ বত্ন্দোপাধ্োয় (উপনোস), যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োয় (উপনোস) ও মাহনক বত্ন্দোপাধ্োয়। 
সামহয়ক পত্র : হদগ্ দশবন, সমাচারদপবণ, সাংবাদ প্রভাকর, যত্ত্বত্বাহধ্নী, বঙ্গদশবন ও সবুি পত্র।  
নাটক : মাইত্কল মধু্সূদন দি, দীনবেু হমত্র, হগহরশচন্দ্র থঘাষ, হিত্িন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাে ঠাকুর ও মন্মে রায়। 
পবব- ৩  ভাষাযত্ত্ব 
ভাষাযত্ত্ব :  বাাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমহবকাশ (প্রাচীন বাাংলা, মধ্ে বাাংলা, সাম্প্রহযক বাাংলা), সাধু্ ও চহলয বাাংলা, বাাংলা শব্দভাণ্ডার, 
বাাংলা উপভাষা (সাংজ্ঞা, প্রকার ও আঞ্চহলক সীমানা), শব্দােব পহরবযবত্নর কারণ ও ধ্ারা, ধ্বহন পহরবযবত্নর ধ্ারা (অহপহনহিহয, অহভশ্রুহয, 
বণবহবপযবয়, সমীভবন, ধ্বহনত্লাপ, স্বরভহক্ত, ধ্বহনর আগম, নাহসকেীভবন, স্বরসঙ্গহয), রূপযত্ত্ব (বচন, পুরুষ ও কারক) 

 
বাাংলাসাহিত্যের ইহযিাত্সর সিায়ক গ্রন্থাবলী :  
১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহযিাস (১ম-৫ম খণ্ড)        –  সুকুমার থসন 
২. বাাংলা সাহিত্যের সাংহিপ্ত ইহযবৃি               -  অহসযকুমার বত্ন্দোপাধ্োয়  
৩. বাঙালী ও বাঙালা সাহিযে                      -  আিমদ শরীফ  
৪. বাাংলা সাহিত্যের ইহযকো (১ম-৪েবপযবায়)        -  ভূত্দব থচৌধু্রী  
৫. বাাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইহযিাস                  -  থিত্র গুপ্ত  
৬. পুরাযন বাাংলা সাহিত্যের যেে ও কালক্রম        -  সুখময় মুত্খাপাধ্োয়  
ভাষাযত্ত্ত্বর সিায়ক গ্রন্থ: 
১. ভাষার ইহযবৃি                                  -  সুকুমার থসন  
২. বাাংলা ভাষা পহরক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)            -  ড. পত্রশচন্দ্র মিুমদার  
৩. সাধ্ারণ ভাষাহবজ্ঞান ও বাাংলা ভাষা               -  ড. রাত্মশ্বর শ’  
৬. প্রসঙ্গ বাাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)               -  ড. সুত্খন হবশ্বাস 
৭. ভাষাহবজ্ঞান : যাহত্ত্বক প্রসঙ্গ                      -  ড. সুত্খন হবশ্বাস  
৮. বাাংলা ভাষা : রূত্প প্রত্য়াত্গ                      -  ড. শোমশ্রী হবশ্বাস থসনগুপ্ত 
 
 

 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

SEMESTER -II 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-AECC-T-1 Bengali  AECC 2 

 
পবব - ১  
থবাধ্পরীিণ (কলোণী হবশ্বহবদোলয় থেত্ক প্রকাহশয আবহশেক বাাংলা পাঠ সাংকলন থেত্ক হনববাহচয ২ হট প্রবে) : 
হশিার থিরত্ফর       - রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
বাাংলা আর ইাংত্রিী    - অন্নদাশঙ্কর রায়  
পবব - ২ 
ক) পত্ররচনা  (আত্বদনপত্র) 
খ) প্রহযত্বদন (সাংবাদপত্ত্র প্রকাত্শর উপত্যাগী কত্র থকানও ঘটনার প্রহযত্বদন রচনা)  
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গ) পহরভাষা   (কলোণী হবশ্বহবদোলয় থেত্ক প্রকাহশয সাংকলত্ন ২০০হট পহরভাষা সাংকহলয আত্ছ। এগুহলই পাঠে।) 
পবব - ৩ 
থছাটগল্প : (কলোণী হবশ্বহবদোলয়য় কযৃবক প্রকাহশয আবহশেক বাাংলা পাঠ সাংকলন থেত্ক হনববাহচয ২হট গল্প) 
থখাকাবাবুর প্রযোবযবন      - রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
কালাপািাড়                - যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োয় 
কহবযা : (কলোণী হবশ্বহবদোলয় থেত্ক প্রকাহশয আবহশেক বাাংলা পাঠ সাংকলন থেত্ক হনববাহচয ২ হট কহবযা) 
হনঝবত্রর স্বপ্নভঙ্গ            - রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
হশকল পরার গান          - কািী নিরুল ইসলাম 

 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 
============================================================================ 

SEMESTER -III 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-5 বাাংলা কোসাহিত্যের রূপত্ভদ ও থছাটগল্প : CORE 6 

 
পবব- ১ (কোসাহিত্যের রূপত্ভদ) 
কোসাহিত্যের রূপত্ভদ: উপনোস (ঐহযিাহসক, সামাহিক, আঞ্চহলক, মনস্তাহত্ত্বক), থছাটগল্প (সাংজ্ঞা ও ববহশষ্ট্ে)। 
পবব- ২ (রবীন্দ্রনাত্ের থছাটগল্প: গল্পগুচ্ছ) 
মহণিারা, অনহধ্কার প্রত্বশ, িীহবয ও মৃয, িুহধ্য পাষাণ ও স্ত্রীর পত্র 
পবব- ৩ (আধু্হনক বাাংলা থছাটগল্প) 
ক) প্রাক্ -চহল্লশ বাাংলা থছাটগল্প: বাাংলা গল্প ও সমাত্লাচনা সাংকলন (কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃবক প্রকাহশয) 
লম্বকণব          -  পরশুরাম 
নারী ও নাহগনী  - যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োয় 
হসাঁদুরচরণ       - হবভূহযভূষণ বত্ন্দোপাধ্োয় 
খ) উির-চহল্লশ বাাংলা থছাটগল্প : বাাংলা গল্প ও সমাত্লাচনা সাংকলন (কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃবক প্রকাহশয) 
হশল্পী           -  মাহনক বত্ন্দোপাধ্োয় 
যাত্সর ঘর     - আশাপূণবা থদবী 
থকৌত্ন্তয়        - সুত্বাধ্ থঘাষ 
 
সিায়ক গ্রন্থ : 
১) সাহিযে সন্দভব                                    - শ্রীশচন্দ্র দাস 
২) সাহিযে-হশল্প ও নন্দনযত্ত্ব                         - ড. সুত্বাধ্ থচৌধু্রী 
৩) সাহিযে ও সমাত্লাচনার রূপ-রীহয                 - উজ্জ্বলকুমার মিুমদার  
৪) রবীন্দ্রনাত্ের থছাটগল্প                             - প্রমেনাে হবশী 
৫) রবীন্দ্রনাত্ের থছাটগল্প ও উপনোস                  - উত্পন্দ্রনাে ভটাচাযব 
৬) রবীন্দ্র-থছাটগত্ল্পর হশল্পরূপ                         - যত্পাব্রয থঘাষ 
৭) সাহিত্যে থছাটগল্প                                 - নারায়ণ গত্ঙ্গাপাধ্োয় 
8) বাাংলা গল্প হবহচত্রা                                 - নারায়ণ গত্ঙ্গাপাধ্োয় 
৯) থছাটগত্ল্পর সীমাত্রখা                              - নারায়ণ গত্ঙ্গাপাধ্োয় 
১০) থছাটগত্ল্পর কো                                 - রেীন্দ্রনাে রায় 
১১) বাাংলা থছাটগল্প                                   -  ড. ভূত্দব থচৌধু্রী 
১২) বাাংলা থছাটগল্প                                   - হশহশরকুমার দাস 

MAHUYA GHOSH
Highlight
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১৩) কাত্লর পুিহলকা                                 - ড. অরুণকুমার মুত্খাপাধ্োয়  
১৪) বাাংলা থছাটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (১ম ও ২য় খণ্ড) - বীত্রন্দ্র দি 

 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 
================================================================================== 

SEMESTER -III 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-6 বাাংলা উপনোস : CORE 6 

 
পবব- ১ 
রািহসাংি (চযুেব সাংস্করণ)  - বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয় 
পবব- ২ 
ঘত্র-বাইত্র               - রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
পবব- ৩ 
শ্রীকান্ত (প্রেম পবব)        – শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োয় 
 
সিায়ক গ্রন্থ : 
১) বঙ্গসাহিত্যে উপনোত্সর ধ্ারা                     - ড.শ্রীকুমার বত্ন্দোপাধ্োয় 
২) বাাংলা উপনোত্সর কালান্তর                      - ড. সত্রাি বত্োপাধ্োয় 
৩) উপনোত্স সমািরীহয :  বহঙ্কমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাে   - িয়ন্ত বত্ন্দোপাধ্োয় 
৪) আধু্হনকযা ও বাাংলা উপনোস                    - ড. অশ্রুকুমার হশকদার 
৫) কাত্লর প্রহযমা                                  - অরুণকুমার মুত্খাপাধ্োয় 
৬) শরৎ সাহিত্যে বেহক্ত ও সমাি                    - িয়ন্ত বত্ন্দোপাধ্োয় 
৭) উপনোত্স সময়                                  - ড. যত্পাধ্ীর ভটাচাযব 
৮) বাাংলা উপনোস ও যার আধু্হনকযা                - ড. সত্যেন্দ্রনাে রায় 
৯) মধ্োহ্ন থেত্ক সায়াহ্ন : হবশ শযত্কর বাাংলা উপনোস - ড. অরুণকুমার মুত্খাপাধ্োয়  
১০) রবীন্দ্রনাত্ের থছাটগল্প ও উপনোস                 - উত্পন্দ্রনাে ভটাচাযব 
১১) দুই হবশ্বযুদ্ধ মধ্েবযবী বাাংলাসাহিযে                 - ড. থগাহপকানাে রায়ত্চৌধু্রী   
১২) বহঙ্কম সরণী                                     - প্রমেনাে হবশী 
১৩) বহঙ্কম উপনোস : হশল্পরীহয                        - থিত্র গুপ্ত 
১৪ ) শরৎচন্দ্র                                        -  সুত্বাধ্চন্দ্র থসনগুপ্ত 
১৫) শরৎচন্দ্র : িীবন ও সাহিযে                       - অহিযকুমার থঘাষ 
 
 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 
SEMESTER -III 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-7 বাাংলা প্রবত্ের রূপত্ভদ, িীবনী ও প্রবে পাঠ CORE 6 

 
পবব-১ 
প্রবে-হনবত্ের রূপত্ভদ: (প্রবে, রমেরচনা, পত্রসাহিযে, িীবনীসাহিযে ও ভ্রমণসাহিযে) 

MAHUYA GHOSH
Highlight
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পবব- ২ 
আমার িীবন  -- রাসসুন্দরী দাসী 
পবব- ৩  
কমলকাত্ন্তর দপ্তর (হনববাহচয) -- বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয় 
আমার মন, আমার দুত্গবাৎসব, একা থক গায় ঐ, মনুষেফল, বাঙালীর মনুষেত্ব (‘কমলাকাত্ন্তর পত্র’ অাংত্শ আত্ছ)  
 
সিায়ক গ্রন্থ : 
১) সাহিযে সন্দভব                                - শ্রীশচন্দ্র দাস 
২) সাহিযে-হশল্প ও নন্দনযত্ত্ব                     - ড. সুত্বাধ্ থচৌধু্রী 
৩) সাহিত্যের রূপ-রীহয ও অনোনে প্রসঙ্গ          - ড. কুন্তল চত্টাপাধ্োয় 
৪) সাহিযে ও সমাত্লাচনার রূপ-রীহয              - উজ্জ্বলকুমার মিুমদার 
৫) বাাংলা প্রবে সাহিত্যের ধ্ারা                    - ড. অধ্ীর থদ 
৬) হচন্তানায়ক বহঙ্কমচন্দ্র                            - ভবত্যাষ দি 
৭) বাঙাহল থমত্য়র ভাবনামূলক গদে                 - সুযপা ভটাচাযব 

 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

SEMESTER -III 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-GE-T-3 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (প্রাচীন ও মধ্েযুগ), ছন্দ, অলাংকার, 
ববষ্ণব পদাবলী ও  

GE 6 

 
পবব-১ সাহিত্যের ইহযিাস: 
চযবাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীযবন, বচযনেিীবনী (বচযনে ভাগবয, বচযনেচহরযামৃয), অনুবাদ সাহিযে (কৃহিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মিাভারয), 
মনসামঙ্গলহবিয়গুপ্ত ও নারায়ণত্দব), চণ্ডীমঙ্গল (মুকুন্দ চক্রবযবী), ধ্মবমঙ্গল (ঘনরাম চক্রবযবী), অন্নদামঙ্গল (কহব ভারযচন্দ্র) শাক্ত পদাবলী 
(রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত)  
পবব-২ ছন্দ ও অলাংকার: 
ছন্দ: বাাংলা ছত্ন্দর হত্রধ্ারা (স্বরবৃি, মাত্রাবৃি ও অিরবৃি)--- সাংজ্ঞা ও উদািরণ। ছত্ন্দাহলহপ প্রণয়ন। 
অলাংকার: সাংজ্ঞাসি উদািরণ—অনুপ্রাস, যমক, থেষ, বত্ক্রাহক্ত, উপমা, উৎত্প্রিা। 
পবব-৩   ববষ্ণব পদাবলী : কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃবক প্রকাহশয‘ববষ্ণবপদ সাংকলন’ গ্রত্ন্থর হনববাহচয পদ (কহবপ্রহযভা, পদ ও পযবায় 
হবত্েষণ) 
১) নীরদ নয়ত্ন নীর ঘন হসঞ্চত্ন               - থগাহবন্দদাস 
২) আমার শপহে লাত্গ                        - বলরাম দাস 
৩) রাধ্ার হক বিল অন্তত্র বেো                - চণ্ডীদাস 
৪) কন্টক গাহড় কমলসম পদযল              - থগাহবন্দদাস 
৫) আিু রিনী িাম ভাত্গ থপািায়লুাঁ            - হবদোপহয 
৬) এ সহখ িামাহর দুত্খর নাহি ওর             - হবদোপহয 
৭) মাধ্ব বিয হমনহয কহর থযায়              - হবদোপহয 
 
সিায়ক গ্রন্থাবলী : 

MAHUYA GHOSH
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১) ববষ্ণব পদ সাংকলন                        - কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃবক প্রকাহশয 
১) ছন্দ পহরক্রমা                              – প্রত্বাধ্চন্দ্র থসন 
২) ছত্ন্দর মূলসূত্র                              - অমূলেধ্ন মুত্খাপাধ্োয় 
৩) অলাংকারচহন্দ্রকা                            - শোমাপদ চক্রবযবী 
৪) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহযিাস (১ম-৫ম খণ্ড)     – সুকুমার থসন 
৫) বাাংলা সাহিত্যের সাংহিপ্ত ইহযবৃি            -  অহসযকুমার বত্ন্দোপাধ্োয় 
৬) সাহিত্যের রূপরীহয ও অনোনে প্রসঙ্গ         - কুন্তল চত্টাপাধ্োয় 
৭) সাহিযে ও সমাত্লাচনার রূপ-রীহয           - উজ্জ্বলকুমার মিুমদার  
৮) বাাংলা মঙ্গলকাত্বের ইহযিাস                 - ড. আশুত্যাষ ভটাচাযব 
৯) ববষ্ণব রসপ্রকাশ                           - িুহদরাম দাস 
 

 
UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

SEMESTER -III 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-SEC-T-1 সাহিযে পাঠদান ও প্রত্য়াগ-ববহচত্রে (বেবিাহরক) SEC 2 

 
পবব-১ 
থেণীকত্ি সাহিযে পাঠদাত্নর পদ্ধহয ও সাহিযে হবষয়ক আত্লাচনা চক্র 
পবব-২ 
থছাটগত্ল্পর নাটেরূপদান :  (রবীন্দ্রনাে ঠাকুত্রর ‘শাহস্ত’, শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োত্য়র ‘মত্িশ’, হবভূহযভূষণ বত্ন্দোপাধ্োত্য়র ‘পুাঁইমাচা’ ) 
পবব-৩  
গ্রন্থ পযবাত্লাচনা (রবীন্দ্রনাে ঠাকুত্রর  ‘ডাকঘর’, শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োত্য়র ‘শ্রীকান্ত : প্রেম পবব’ রাসসুন্দরী দাসীর ‘আমার িীবন’ 
(আত্মিীবনীগ্রন্থ) 

 

 

হব. দ্র. এহট বেবিাহরক পত্র। অনে কত্লত্ির অধ্োপক বহিরাগয পরীিক হিত্সত্ব সাংহেষ্ট্ কত্লত্ি এত্স পরীিা         
       থনত্বন । 
হবভািন :   
পবব-১ : সাম্মাহনক পাঠক্রত্মর থয থকানও হবষয় উপস্থাপন। সময় ৫ হমহনট। এই পত্ববর মান ২০ । 
পবব-২ অেবা পবব-৩-এর মত্ধ্ে থয থকানও একহট হবষয় হলখত্য থদত্বন। সময় – ৪০ হমহনট। শব্দ সাংখো- ৩০০ এবাং মান-২০। 

 
UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

EMESTER -IV 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-8 বাাংলা সমাত্লাচনা সাংকলন ও প্রবে সাংকলন CORE 6 

 
পবব- ১  বাাংলা গল্প ও সমাত্লাচনা সাংকলন (কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃবক প্রকাহশয) 
সমাত্লাচনা প্রবে :  
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কাত্বের উত্পহিযা       - রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
পড়ুয়ার থনাট            - সযীনাে ভাদুড়ী 
উিমণব-অধ্মণব-সাংবাদ    - ড. অহসযকুমার বত্ন্দোপাধ্োয় 
পবব- ২   বাাংলা কহবযা ও প্রবে সাংকলন (কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃবক প্রকাহশয) 
প্রবে : 
বযবমান সমাি ও সাংসৃ্কহয   - নীরদ হস. থচৌধু্রী 
বাঙ্গাহলর আত্মপহরচয়        - আহনসুজ্জামান 
রবীন্দ্রনাে ও বাাংলাত্দশ     - সন হিদা খাযুন 
পবব- ৩ সাহিত্যের পত্ে (হনববাহচয প্রবে) : রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
যেে ও সযে, সাহিযেযত্ত্ব ও সাহিত্যের যাৎপযব 
 
সিায়ক গ্রন্থ : 
১) সাহিযেযত্ত্ত্ব রবীন্দ্রনাে            -   সত্যেন্দ্রনাে রায় 
২) সাহিযে হিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাে       -  অহসযকুমার বত্ন্দোপাধ্ায়  
৩) সাহিযে-হশল্প ও নন্দনযত্ত্ব          -  ড. সুত্বাধ্ থচৌধু্রী   
৪. রবীন্দ্র নন্দনযত্ত্ত্ব সাহিত্যের পত্ে   -  ড. শোমশ্রী হবশ্বাস থসনগুপ্ত 
 
 

 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 
SEMESTER -IV 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-9 কাত্বের রূপত্ভদ, কাবেহিজ্ঞাসা ও কাবে পাঠ CORE 6 

 
পবব- ১ কাত্বের সাংজ্ঞা ও রূপত্ভদ: 
কাত্বের সাংজ্ঞা ও রূপত্ভদ : মিাকাবে, গীহযকাবে, সত্নট, ক্ল্োহসহসিম্  ও থরামাহন্টহসিম্  
কাবেহিজ্ঞাসা   - অযুলচন্দ্র গুপ্ত  :  ধ্বহন ও রস  
পবব- ২  বীরাঙ্গনা(হনববাহচয পত্র) : মাইত্কল মধু্সূদন দি 
দুষ্মত্ন্তর প্রহয শকুন্তলা, থসাত্মর প্রহয যারা, দশরত্ের প্রহয থককয়ী ও নীত্লাধ্বত্ির প্রহয িনা 
পবব- ৩ যযীন্দ্রনাে থসনগুত্প্তর কহবযা (হনববাহচয) 
দুুঃখবাদী, কহচ ডাব, বাইত্শ োবণ ১৩৪৮ ও থফহমন হরহলফ 
 
সিায়ক গ্রন্থ: 
১) সাহিযে সন্দশবন                                     - শ্রীশচন্দ্র দাশ 
২) সাহিত্যের রূপরীহয ও অনোনে প্রসঙ্গ                 - কুন্তল চত্টাপাধ্োয় 
৩) সাহিযে ও সমাত্লাচনার রূপ-রীহয                   - উজ্জ্বলকুমার মিুমদার 
৪) কাবোত্লাক                                         - সুধ্ীরকুমার দাশগুপ্ত 
৫) কহব শ্রীমধু্সূদন                                    -  থমাহিযলাল মিুমদার 
৬) বীরাঙ্গনা কাবে চচবা                                  - উজ্জ্বলকুমার মিুমদার 
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৭) যযীন্দ্রনাে ও আধু্হনক বাাংলা কহবযার প্রেম পযবায়    - শহশভূষণ দাশগুপ্ত 
৮) নন্দনযত্ত্ত্ব প্রযীচে                                   -  ড. সুত্খন হবশ্বাস  
 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 
SEMESTER -IV 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-10 বাাংলা কাবে-কহবযা CORE 6 

 
 
পবব-১ সঞ্চহয়যা (হনববাহচয) : রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
িীবনত্দবযা (হচত্রা কাবে), প্রােবনা (বনত্বদে কাবে), ভারযযীেব (গীযাঞ্জহল কাবে), ঐকযান (িন্মহদত্ন কাবে) ও শুভিণ (থখয়া কাবে)  
পবব -২ সহঞ্চযা (হনববাহচয) : কািী নিরুল ইসলাম  
কাণ্ডারী হুহশয়ার, সামেবাদী (গাহি সাত্মের গান/থযখাত্ন আহসয়া এক ি’থয় থগত্ছ সব বাধ্া বেবধ্ান), নারী (সামেবাদী) আমার বকহফয়ৎ ও  
িীবনবন্দনা।  
পবব- ৩ বাাংলা কহবযা ও প্রবে সাংকলন (কলোণী হবশ্বহবদোলয় কযৃবক প্রকাহশয) 
আধু্হনক বাাংলা কহবযা : 
দুুঃত্খর কহব                        - থমাহিযলাল মিুমদার 
আট বছর আত্গ একহদন            – িীবনানন্দ দাশ 
থযামাত্ক পাওয়ার িনে থি স্বাধ্ীনযা  - শামসুর রিমান 
সাংসাত্র সন্নোসী থলাকটা             - শহক্ত চত্টাপাধ্োয় 
হফত্র এত্সা চাকা                   - হবনয় মিুমদার 
আমার নাম ভারযবষব               - অহমযাভ দাশগুপ্ত 
 
 
সিায়ক গ্রন্থ : 
১) আধু্হনক কহবযার হদগ্ বলয়      - অশ্রুকুমার হশকদার 
২) আধু্হনক বাাংলা কাবে পহরচয়     -  দীহপ্ত হত্রপাঠী   
৩) রবীন্দ্রানুসারী কহবসমাি          -  অরুণকুমার মুত্খাপাধ্োয় 
৪) বাাংলা কহবযার কালান্তর          -  সত্রাি বত্ন্দোপাধ্োয় 
৫) রহবরহি (১ম ও ২য় খণ্ড)        -  চারুচন্দ্র ভটাচাযব 
৬) রবীন্দ্র কাবে প্রবাি               -  প্রমেনাে হবশী 
 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 
SEMESTER -IV 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-GE-T-4 বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (আধু্হনক যুগ) : গত্দের হবকাশ থেত্ক 
সামহয়ক পত্র ও ভাষাযত্ত্ব 

GE 6 
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পবব- ১গদে ও প্রবেও কাবে-কহবযা: 
গদে ও প্রবে : থফাটব উইহলয়ম কত্লি, রািা রামত্মািন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র হবদোসাগর,বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয়, মীর থমাশার্ রফ থিাত্সন, 
রবীন্দ্রনাে ঠাকুর ও প্রমে থচৌধু্রী। 
কাবে-কহবযা : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইত্কল মধু্সূদন দি, হবিারীলাল চক্রবিবী, রবীন্দ্রনাে ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাে দি, নিরুল ইসলাম ও 
িীবনানন্দ দাশ।  
পবব- ২ উপনোস-থছাটগল্প, সামহয়ক পত্র ও নাটক 
উপনোস ও থছাটগল্প :  বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয় (উপনোস), রবীন্দ্রনাে ঠাকুর (উপনোস ও থছাটগল্প), শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োয় (উপনোস), 
হবভূহযভূষণ বত্ন্দোপাধ্োয় (উপনোস), যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োয় (উপনোস) ও মাহনক বত্ন্দোপাধ্োয়। 
সামহয়ক পত্র : হদগ্ দশবন, সমাচারদপবণ, সাংবাদ প্রভাকর, যত্ত্বত্বাহধ্নী, বঙ্গদশবন ও সবুি পত্র।  
নাটক : মাইত্কল মধু্সূদন দি, দীনবেু হমত্র, হগহরশচন্দ্র থঘাষ, হিত্িন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাে ঠাকুর ও মন্মে রায়। 
পবব- ৩  ভাষাযত্ত্ব 
ভাষাযত্ত্ব :  বাাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমহবকাশ (প্রাচীন বাাংলা, মধ্ে বাাংলা, সাম্প্রহযক বাাংলা), সাধু্ ও চহলয বাাংলা, বাাংলা শব্দভাণ্ডার, 
বাাংলা উপভাষা (সাংজ্ঞা, প্রকার ও আঞ্চহলক সীমানা), শব্দােব পহরবযবত্নর কারণ ও ধ্ারা, ধ্বহন পহরবযবত্নর ধ্ারা (অহপহনহিহয, অহভশ্রুহয, 
বণবহবপযবয়, সমীভবন, ধ্বহনত্লাপ, স্বরভহক্ত, ধ্বহনর আগম, নাহসকেীভবন, স্বরসঙ্গহয), রূপযত্ত্ব (বচন, পুরুষ ও কারক) 

 
 
বাাংলাসাহিত্যের ইহযিাত্সর সিায়ক গ্রন্থাবলী :  
১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহযিাস (১ম-৫ম খণ্ড)        –  সুকুমার থসন 
২. বাাংলা সাহিত্যের সাংহিপ্ত ইহযবৃি               -  অহসযকুমার বত্ন্দোপাধ্োয়  
৩. বাঙালী ও বাঙালা সাহিযে                      -  আিমদ শরীফ  
৪. বাাংলা সাহিত্যের ইহযকো (১ম-৪েবপযবায়)        -  ভূত্দব থচৌধু্রী  
৫. বাাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইহযিাস                  -  থিত্র গুপ্ত  
৬. পুরাযন বাাংলা সাহিত্যের যেে ও কালক্রম        -  সুখময় মুত্খাপাধ্োয়  
ভাষাযত্ত্ত্বর সিায়ক গ্রন্থ: 
১. ভাষার ইহযবৃি                                  -  সুকুমার থসন  
২. বাাংলা ভাষা পহরক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)            -  ড. পত্রশচন্দ্র মিুমদার  
৩. সাধ্ারণ ভাষাহবজ্ঞান ও বাাংলা ভাষা               -  ড. রাত্মশ্বর শ’  
৬. প্রসঙ্গ বাাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)               -  ড. সুত্খন হবশ্বাস 
৭. ভাষাহবজ্ঞান : যাহত্ত্বক প্রসঙ্গ                      -  ড. সুত্খন হবশ্বাস  
৮. বাাংলা ভাষা : রূত্প প্রত্য়াত্গ                      -  ড. শোমশ্রী হবশ্বাস থসনগুপ্ত 

 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 
SEMESTER -IV 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-SEC-T-2 প্রহযত্বদন, হবজ্ঞাপন ও গত্বষণার রীহয-পদ্ধহয 
SEC 2 

 
পবব-১ 
সাংবাদ প্রহযত্বদন রচনা 
পবব-২ 
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হবজ্ঞাপন রচনা  
পবব-৩  
গত্বষণার রীহয ও পদ্ধহয, যেে সাংগ্রি, উদৃ্ধহযর বেবিার ও গ্রন্থপহঞ্জ রচনা। 
 
সিায়ক গ্রন্থ :  
১) গত্বষণাপত্র : অনুসোন ও রচনা   -- িগত্মািন মুত্খাপাধ্োয় 
২) গণজ্ঞাপন : যত্ত্ব ও প্রত্য়াত্গ        -- পােব চত্টাপাধ্োয় 
 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 
================================================================================== 

SEMESTER -V 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-11 বাাংলা উপনোস CORE 6 

 
পবব-১ 
িাাঁসুহলবাাঁত্কর উপকো   - যারাশঙ্কর বত্ন্দোপাধ্োয় 
পবব- ২ 
ইছামযী    - হবভূহযভূষণ বত্ন্দোপাধ্োয় 
পবব- ৩ 
মায়ামৃদঙ্গ   -  বসয়দ মুস্তাফা হসরাি 
সিায়ক গ্রন্থ : 
১) বঙ্গসাহিত্যে উপনোত্সর ধ্ারা - ড.শ্রীকুমার বত্ন্দোপাধ্োয় 
২) বাাংলা উপনোত্সর কালান্তর - ড. সত্রাি বত্ন্দোপাধ্োয় 
৩) মধ্োহ্ন থেত্ক সায়াহ্ন : হবশ শযত্কর বাাংলা উপনোস- ড. অরুণকুমার মুত্খাপাধ্োয়  
৪) দুই হবশ্বযুদ্ধ মধ্েবযবী বাাংলাসাহিযে - ড. থগাহপকানাে রায়ত্চৌধু্রী   
৫) যারাশঙ্কর - িরপ্রসাদ হমত্র 
 

UG-CBCS SyllabusB.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 
SEMESTER -V 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-12 বাাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাটক CORE 6 

 
পবব-১  
 নাটত্কর রূপত্ভদ: (ট্র্োত্িহড, কত্মহড, প্রিসন, থপৌরাহণক ঐহযিাহসক, সামাহিক, একাঙ্ক) 
পবব-২ 
বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও হেত্য়টাত্রর ধ্ারা:থলত্বত্ডত্ফর থবঙ্গলী হেত্য়টার, নবীন বসুর হেত্য়টার, থবলগাহছয়া নাটেশালা, থিাড়াসাাঁত্কা নাটেশালা, 
বাগবািার অোত্মচার হেত্য়টার (শোমবািার নাটেসমাি) ও নোশনাল হেত্য়টার।  
পবব-৩  নাটক পাঠ 
সধ্বার একাদশী           -  দীনবেু হমত্র 
অচলায়যন                -  রবীন্দ্রনাে ঠাকুর  

MAHUYA GHOSH
Highlight

MAHUYA GHOSH
Highlight

MAHUYA GHOSH
Highlight

MAHUYA GHOSH
Highlight
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সিায়ক গ্রন্থ : 
১) বঙ্গীয় নাটেশালার ইহযিাস                - ব্রত্িন্দ্রনাে বত্ন্দোপাধ্োয় 
২) বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাাংলা নাটক               - পুহলন দাস                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
৩) বাাংলা হেত্য়টাত্রর ইহযিাস                - দশবন থচৌধু্রী 
৫) Persecution of Drama and Stage   - P. Das 
৬) রবীন্দ্রনাটে প্রবাি                         - প্রমেনাে হবশী 
৭) রবীন্দ্রনাটে পহরক্রমা                      - উত্পন্দ্রনাে ভটাচার্যব 
৮) বাাংলা নাটত্কর ইহযিাস                  - ড. আশুত্যাষ ভটাচাযব 
৯) বাাংলা নাটত্কর ইহযিাস                  - ড. অহিযকুমার থঘাষ 
১০) বাাংলা একাঙ্ক নাটক : রূপ ও রূপকার   - ড. সনাযন থগাস্বামী 
১১) সাহিযে ও সমাত্লাচনার রূপ-রীহয       - উজ্জ্বলকুমার মিুমদার  

 
UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 
SEMESTER -V 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-DSE-T-1 সাহিযেযত্ত্ব ও সাহিযে সমাত্লাচনা    CORE 6 

 
পবব-১ 
সাহিযেযত্ত্ব (১ম ভাগ): অনুকৃহযবাদ, ঔহচযেবাদ, বত্ক্রাহক্তবাদ, অলাংকারবাদ, কাত্বে আনন্দ ও রীহযবাদ, কাবেসযে 
পবব-২ 
সাহিযেযত্ত্ব (২য় ভাগ) : থরামাহন্টহসিম, হরয়াহলিম, ক্ল্াহসহসিম, সুরহরয়াহলিম ও নোচারাহলিম 
পবব-৩ সাহিযে সমাত্লাচনা :  (কলোণী হবশ্বহবদোলয় থেত্ক প্রকাহশয ‘ বাাংলা গল্প ও সমাত্লাচনা সাংকলন’-এর হনববাহচয প্রবে পাঠে) 
১) হবদোপহয ও িয়ত্দব                       -  বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োয়। 
২) আধু্হনকযা ও রবীন্দ্রনাে                   -  আবু সয়ীদ আইয়ুব। 
৩) ‘রক্তকরবী’র হযনিন                      -   অন্নদাশঙ্কর রায়। 

 
সিায়ক গ্রন্থ :  
১) কাবে হবচার                           - সুত্রন্দ্রনাে দাশগুপ্ত 
২) সাহিযে ও সমাত্লাচনার রূপ-রীহয         - উজ্জ্বলকুমার মিুমদার  
৩) নন্দনযত্ত্ত্ব প্রাচে                          - সুত্খন হবশ্বাস 
৪) নন্দনযত্ত্ব প্রযীচে                          - সুত্খন হবশ্বাস 
৫) সাহিযে হবত্বক                           -  হবমলকুমার মুত্খাপাধ্োয় 
৬) ধ্রুপদী নন্দনযত্ত্ব : থেত্টা অোহরস্টটল      - সুত্খন হবশ্বাস 

 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 

SEMESTER –V 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-DSE-T-2 বাাংলাত্দত্শর সাহিযে DSE 6 



19 
 

 
পবব-১ কহবযা ও থছাটগল্প 
ক) বাাংলাত্দত্শর কহবযা (রণহিৎ দাস ও সাজ্জাদ সহফ সম্পাহদয) : 
স্বাধ্ীনযা যুহম                          - শামসুর রিমান 
মানুষ                                  - হনমবত্লনু্দ গুণ 
থযামার দূরত্ব হনযে আমার থক্রাত্ধ্র হদত্ন -  দাউদ িায়দার 
খ) থছাটগল্প (বাাংলাত্দত্শর গল্প—থসহলনা থিাত্সন সম্পাহদয) 
থকরায়া                                - বসয়দ ওয়ালীউল্লাহ্  
িননী                                  - িাসান আহিিুল িক 
হনরুত্েশ                               - আখযারুজ্জামান ইহলয়াস 
পবব- ২ প্রবে (বাঙাহল ও বাাংলাত্দশ----অরুণ থসন ও আবুল িাসনাৎ সম্পাহদয) 
বাঙ্গাহলর আত্মপহরচত্য়র সূত্রপায          -আবু িাফর সামসুহেন 
ভাষা সাংস্কার ও বাঙাহলত্চযনার হবকৃহয  - আিমদ শরীফ 
মাত্চবর স্বপ্ন                             -  মুনযাসীর মামুন 
পবব-৩ নাটক 
কবর - মুনীর থচৌধু্রী 

সিায়ক গ্রন্থ :  
১) সাংসৃ্কহযর ভাঙা থসযু                   - আখযারুজ্জামান ইহলয়াস 
২) প্রসঙ্গ : বাাংলা কোসাহিযে              - বসয়দ আকরম থিাত্সন  
৩) বাাংলা থদত্শর প্রবে সাহিযে            - আবুল কাত্সম ফিলুল িক 
৪) বাাংলা থদত্শর আধু্হনক কাবে পহরচয়    - দীহপ্ত হত্রপাঠী 
৫) বাাংলাত্দত্শর হেত্য়টার                  - নৃত্পন্দ্র সািা (সম্পাহদয) 

   ৬) িািার বছত্রর বাঙাহল সাংসৃ্কহয           -  থগালাম মুরহশদ 
   ৭) বাাংলাত্দত্শর সাহিযে ও সাংসৃ্কহয          - হবশ্বহিৎ থঘাষ 

৮) বাাংলাত্দত্শর থছাটগত্ল্পর হশল্পরূপ        - চঞ্চল কুমার থবাস  
 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 
SEMESTER - VI 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-13 বাাংলা নাটক পাঠ CORE 6 

 
পবব - ১  
কারাগার - মন্মে রায় 
পবব - ২ 
পাগলা থঘাড়া - বাদল সরকার 
পবব - ৩ 
চাাঁদ বহণত্কর পালা - শমু্ভ হমত্র 
 
সিায়ক গ্রন্থ : 
১) বাাংলা নাটত্কর ইহযিাস - ড. আশুত্যাষ ভটাচাযব 

MAHUYA GHOSH
Highlight
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২) বাাংলা নাটত্কর ইহযিাস - ড. অহিযকুমার থঘাষ 
৩) বাাংলা একাঙ্ক নাটক : রূপ ও রূপকার -ড. সনাযন থগাস্বামী 
৪) The Theatre of the Absurd - Martin Esslin 
 

UG-CBCS Syllabus B.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 
SEMESTER -VI 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-CC-T-14 সাংসৃ্কয, ইাংত্রহি সাহিত্যের ইহযিাস ও থলাকসাহিযে CORE 6 

 
পবব-১ সাংসৃ্কয সাহিত্যের ইহযিাস 
কাহলদাস, ভবভূহয, ভাস, বাণভট, শূদ্রক, িয়ত্দব 
পবব-২ ইাংত্রহি সাহিত্যের ইহযিাস 
থশক্সপীয়র (নাটক), হমলটন (মিাকাবে), ওয়াডবসওয়ােব, থশলী , হকট স, চালবস হডত্কন্স, এহলয়ট ও বানবাডব শ। 
পবব-৩  
থলাকগীহয, গীহযকা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন ও ধ্াাঁধ্া। 
 
সিায়ক গ্রন্থ : 
১) সাংসৃ্কয সাহিত্যের ইহযিাস - িাহ্নবী কুমার চক্রবযবী 
২) ধ্রুপদী সাংসৃ্কয সাহিত্যের ইহযিাস -সুকুমারী ভটাচাযব 
৩) ইাংত্রহি সাহিত্যের ইহযিাস - সযেপ্রসাদ থসনগুপ্ত  
৪) ইাংত্রহি সাহিত্যের ইহযিাস - শ্রীকুমার বত্ন্দোপাধ্োয় 
৫) ইাংত্রহি সাহিত্যের ইহযিাস -কুন্তল চত্টাপাধ্োয় 
৬.  বাাংলার থলাকসাহিযে       - আশুত্যাষ ভটাচাযব 
৭. বাাংলা থলাকসাহিযে চচবার ইহযিাস – বরুণকুমার চক্রবযবী 
৮. থলাকপ্রসঙ্গ: অন্দর বাহির     - শোমশ্রী হবশ্বাস থসনগুপ্ত 

UG-CBCS SyllabusB.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 
SEMESTER -VI 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-DSE-T-3 বাাংলা রূপকো, হশশু হকত্শার ও থগাত্য়ন্দা সাহিযে DSE 6 

 

পবব- ১   
ক) ঠাকুরমার ঝুহল (হনববাহচয): দহিণারঞ্জন হমত্র মিুমদার 
সাযভাই চম্পা 
নীলকমল আর লালকমল 
হশয়াল পহণ্ডয 
খ) থপৌরাহণক গল্প (হনববাহচয) : উত্পন্দ্রহকত্শার রায়ত্চৌধু্রী 
হবষু্ণর অবযার 
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ইন্দ্র িওয়ার সুখ 
গঙ্গা আহনবার কো 
পবব- ২ 
ক) আত্বাল যাত্বাল (হনববাহচয) : সুকুমার রায় 
হখচুহড়, খুত্ড়ার কল, িাযুত্ড়, একুত্শ আইন, গেহবচার 
খ) পহদহপহসর বহমববাক্স :  লীলা মিুমদার 
পবব- ৩   
ক) সযেহিৎ রাত্য়র গল্প (হনববাহচয) 
সমাোত্রর চাহব 
অম্বর থসন অন্তধ্বান রিসে 
অপ্সরা হেত্য়টাত্রর মামলা  
প্রত্ফশর শঙু্ক ও থখাকা 
খ) থবোমত্কত্শর গল্প (হনববাহচয ): শরহদনু্দ বত্ন্দোপাধ্োয় 
সযোত্েষী 
রক্তমুখী নীলা 
থবোমত্কশ ও বরদা 
 
 

সিায়ক গ্রন্থ : 
১) বাাংলা সাহিত্যে সযেহিৎ রায়  - ড. সুত্খন হবশ্বাস 
২) সযেহিত্যর কলত্ম থফলুদা এণ্ড থকাাং – ড. সুত্খন হবশ্বাস 
৩) সযেহিত্যর সাহিযে               - ড. থিত্র গুপ্ত 
৪) সযেহিত্যর ভাবনায় প্রত্ফসর শঙু্ক  - ড. সুত্খন হবশ্বাস 
৫) শযাব্দীর হশশুসাহিযে              - খত্গন্দ্রনাে হমত্র 

 

UG-CBCS SyllabusB.A. Honours in Bengali 

================================================================================== 
SEMESTER -VI 

Course Code Course Title Course Nature Credit 

BENG-H-DSE-T-4 বাাংলা ও প্রাত্দহশক সাহিযে  DSE 6 

 
পবব-১ থছাটগল্প 
থভন্ন (হিহন্দ গল্প) - মুন্সী থপ্রমচন্দ (কোভারযী : হিন্দী গল্পগুচ্ছ –ড. নামবর হসাং (সম্পা) , অনুবা- ইন্দ্রাণী সরকার, এন.হব.হট 
পাত্লায়াত্নর থ ালক - ফহণশ্বরনাে থরণু (ফনীশ্বরনাে থরণুর থেষ্ঠ গল্প –ভারয যাযাবর (সম্পা) অনুবাদ-প্রসুন হমত্র, এন.হব.হট. 
িঞ্জাল-বুত্ড়া– কৃশন চন্দর (কো ভারযী : উদুব গল্প সাংকলন , প্রেম খন্ড- ড. অরুণকুমার মুত্খাপাধ্োয় (অনুবাদক)  এন.হব.হট. 
িয়মালা - নাগবল্লী আর. এস. কুরুপ (মালয়ালাম গল্পগুচ্ছ- ওমত্চরী এন. এন. হপত্ল্ল (সম্পাুঃ) অনুবাদ-হদত্বেনু্দ পাহলয (এন.হব.হট.) 
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পবব-২ উপনোস 
ময়লা আাঁচল - ফুত্লশ্বরনাে থরণু 
পবব-৩ নাটক 
থচাপ্  আদালয চলত্ছ (নাটক)-হবিয় থযণু্ডলকর 
 
সিায়ক গ্রন্থ :  
 
১) আধু্হনক হিন্দী সাহিযে : গহয ও প্রকৃহয  – হবেব চক্রবযবী 
২) হিন্দী সাহিত্যের ইহযিাস                - রামবিাল হযওয়াহর 

 

 

 

 

প্রশ্ন ও নম্বর হবভািন 

প্রহযহট Core Course (CC), GE এবাং DSE- প্রহযহটর িনে বরাে ৭৫ নম্বত্রর মত্ধ্ে ৫ নম্বর ক্ল্াত্স উপহস্থহয ও ১০ নম্বর 
আভেন্তরীন মূলোয়ত্নর িনে বরাে। অবহশষ্ট্ ৬০ নম্বত্রর হলহখয পরীিায় প্রশ্নহবভািন িত্ব হনম্নরূপ 

প্রশ্ন নাং প্রত্শ্নর ধ্রণ প্রত্শ্নর মান 
১ ২ নম্বত্রর ১৫হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকান ১০হটর উির করত্য িত্ব ২০ 
২ ৫ নম্বত্রর ৬ হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকান ৪ হটর উির করত্য িত্ব ২০ 
৩ ১০ নম্বত্রর ৪ হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকান ২ হটর উির করত্য িত্ব ২০ 

 

প্রহযহট  AECC এবাং SECপ্রহযহটর িনে বরাে ৫০ নম্বত্রর মত্ধ্ে ৫ নম্বর ক্ল্াত্স উপহস্থহয ও ৫ নম্বর আভেন্তরীন মূলোয়ত্নর 
িনে বরাে। অবহশষ্ট্ ৪০ নম্বত্রর হলহখয পরীিায় প্রশ্নহবভািন িত্ব হনম্নরূপ :  
প্রশ্ন নাং প্রত্শ্নর ধ্রণ প্রত্শ্নর মান 

১ ২ নম্বত্রর ৮হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকান ৫ হটর উির করত্য িত্ব ১০ 
২ ৫ নম্বত্রর ৪ হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকান ২ হটর উির করত্য িত্ব ১০ 
৩ ১০ নম্বত্রর ৪ হট প্রশ্ন োকত্ব থয থকান ২ হটর উির করত্য িত্ব ২০ 

 



 

Workshop on Gender Sensitization  

Organized by: DEPARTMENT OF ENGLISH 

Date: 12.02.2019 

 

Different programmers and seminars are held on women empowerment in Srikrishna 

College, where reputed speakers are invited where various aspects of women’s 

empowerment and gender-related issues are discussed. English Department has 

conducted Gender- Sensitization workshops with the senior students of the local 

schools in order to educate them and make them aware about gender sensitivity. This 

workshop held on 12th February,2019. Students of three local schools and their 

teachers participated actively in this workshop. A debate competition among students 

has been arranged on this program. 

 

 

                    
 
 
 



 
International Women’s Day Celebration  

Organized by: NSS unit 

Date: 16.03.2019 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
International Women’s Day Celebration  

Organized by: Women’s Cell 

Date: 13.03.2020 

 
Women’s Cell brings about awareness and sensitivity in the students and instill the 

desire to work for a safe and just society for women through various activities such 

as poster making, photography competitions, debates, and panel discussions with 

eminent personalities and observing the International Women’s Day by bringing in 

eminent speakers. Women cell arranged a celebration lecture on 13th March, 

2020.The speaker was Dr. Aparna Bandopadhyay, Associate Professor of Diamond 

Harbour Women University, and Dr. Nita Bandopadhyay, HOD of Physical 

Education Department, Kalyani University. A beautiful handicraft exhibition 

organized by the girl students of the college. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Exhibition by the students on International Women’s Day Celebration 

on 13.03.2020 

 
Women cell of Srikrishna college celebrate International Women’s Day on 8th March, 

each year.The cell arranged a beautiful exhibitionby the handicrafts of our college 

students on this occasion on 13th March, 2020. The students made  beautiful bags, 

lampshade, flower vase, jwellery, ornaments etc. The faculties and students jointly 

decorated the exhibition with full enthusiazm. Our faculties encourage the  creative 

skill of  the students. The college authority decide to open a separate wings to increase 

the efficiency level of such creativity and make the students to be self-sufficient in all 

aspects. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Two-day International Webinar on “NariSwadhinata-Protyasha-o-prapti” 

Organized by: Department of Bengali 

Date: 28-29th April, 2021 

 

 
 
 

 



 
 

A one-day webinar on “Women Leaders: Their Perceptions for Society, 
Achievements in Academia and Contributions in COVID-19 Pandemic” 

Organized by: Women’s Cell 
Date- 11.04.2021 

 

Women’s Cell of Srikrishna College, Bagula organized a one-day national level 

webinar titled “Women Leaders: Their Perceptions for Society, Achievements in 

Academia and Contributions in COVID-19 Pandemic” on 11.04.2021 to celebrate 

International Women’s Day. The webinar was held through Google Meet platform and 

was also live streamed on YouTube. Our eminent speakers were Dr. Krishna Basu 

(Poet, Retired Professor, Dept of Bengali, Kanchrapara College), Mrs. Dipika 

Mukherjee (Sr. PHN, Health and family welfare department, Hanskhali Block), Dr. 

Srabanti Ghosh (Senior Scientist, CSIR-CGCRI, Kolkata), and Dr. Gita Chadha 

(Professor, Dept of Sociology, University of Mumbai). The speakers presented 

beautiful interactive sessions about women’s leadership in different aspects of our 

society.  A total of 129 participants including students, researchers, and faculties from 

various institutes in India registered for the webinar and participated actively to make 

the webinar a successful event.   

 

 
 

 



 
  

A one-day webinar on “COVID-19 Through the lens of Gender” 
Organized by: Department of Political Science 

Date- 27.07.2021 

 

 

                    
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           

 
 



  

  

 

 

Report on Self-Defense Training Camp 

Event : Self Defence Training Camp 

Date and Time: From 20th April to 2nd May 2022 

Venue : Room No 3 Main Building 

Joint Convener: Dr.Md. Imran Hossain, HOD Department of Physical Education  

and  Smt. Oindrila Roy, Member of Grievance Cell. 

Cell Against Sexual Harassment and Grievance Redressal cell and Physical Education 

Department and IQAC of Srikrishna College, Bagula, in collaboration with Nadia district Sports 

Karate-Do Association have organized “Two weeks self-defense training camp” on and from 

20th April’  to 2nd May’ 2022 for the girls’ students of our college. It was inaugurated by our 

honorable principal Dr Sukdeb Ghosh. The training camp was organized with the objective of 

building self-confidence and improving street awareness among the girls’ students. A total of 

67 female participants from the different departments participated in the event. Sensei 

Supryo Dutta (three times international gold medalist, National A Judge, and 4rth done Black 

Belt) from Nadia District Sports Karate-Do Association trained the students various technique 

and stunts of self defense  and protect themselves in all the unwanted situation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Report Submitted By :  

Smt. Puspita Mahata 

Convener- Grievance Redressal and Cell against Sexual Harassment 

Srikrishna College, Bagula, Nadia 

  

 


