
www.byjusexamprep.com 
 

WBCS Bengali Optional Syllabus 2022: Paper 1 and Paper 2  

WBCS Bengali Optional syllabus 

Bengali Optional 
Paper 1 

Section A 
 
1) Topics from the History of Bangla Language. 
a) The chronological track from Proto Indo-European to 
Bangla (Family tree with branches and 
approximate dates). 
b) Historical stages of Bangla (Old, Middle, New) and 
their linguistic features. 
c) Dialects of Bangla and their distinguishing 
characteristics. 
d) Elements of Bangla Vocabulary. 
e) Forms of Bangla Literary Prose-Sadhu and Chalit. 
 
2) Process of Phonetic Changes in Bangla Language. 
 Apinihiti (Anaptyxis), Abhishruti (Umlaut), Samibhavan 
(Assimilation), Svarabhakti / 
 Viprakarsha, Svarasangati (Vowel harmony). 
 
3) Problems of standardization and reform of alphabet 
and spelling and those of 
 transliteration and Romanization. 
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Section-B 
 
4) History of Bangla Literature. 
 a) Periodization of Bangla Literature: Old Bangla and 
Middle Bangla. 
 b) Roots and reasons behind the emergence of modernity 
in Bangla Literature. 
 c) Evolution of various Middle Bangla forms: Mangal 
kavya, Vaishnava lyrics, Adapted 
 narratives (Ramayana, Mahabharata, Bhagavata), and 
religious biographies. 
 d) Narrative and lyric trends in nineteenth-century 
Bangla poetry. 
 e) Development of prose. 
 f) Bangla dramatic literature (nineteenth century, 
Tagore, Post-1944 Bangla drama). 
 
5) Tagore and Post Tagoreans (upto the decade of the 
fifties). 
 
6) Fiction, major authors: 
 Bankimchandra, Tagore, Saratchandra, Bibhutibhusan, 
Tarasankar, Manik. 
 
7) Women and Bangla Literature. 
 a) Swarna Kumari Devi, b) Ashapurna Devi, c) 
Mahasweta Devi, d) Rajlakshmi Devi, e) Kabita Singha, 
 f) Nabanita Deb Sen 
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Bengali Optional 
Paper 2 

Section - A 
 
1) Vaishnava Padavali (Calcutta University Publication). 
 Phases (Parjayas): Gourchandrika, Purvaraga, Abhisar, 
Mathur, Prarthana. 
 
2) Chandimangal: Kalketu episode by Mukunda (Sahitya 
Akademi). 
 
3) Meghnadbadh Kavya by Michael Madhusudan Dutta - 
1st, 2nd, and 3rd cantos. 
 
4) Rajani by Bankimchandra Chattopadhyay. 
 
5) Kapalkundala by Bankimchandra Chattopadhyay. 
 
6) Samya and Bangadesher Krishak by Bankimchandra 
Chattopadhyay. 
 
7) Punascha by Rabindranath Tagore. 
 
8) Bichitra Prabandha by Rabindranath Tagore. 
 
9) Chacha Kahini by Sayed Muztaba Ali. 
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Section-B 
10) Chandragupta by Dwijendralal Roy. 
 
11) Grihadaha by Saratchandra Chattopadhyay. 
 
12) Adhunik Bangla Kabita 
Selected Poems: 
i) Saswati by Sudhindranath Dutta 
ii) Rabindranath by Achintya Kumar Sengupta 
iii) Aami Kabi Jata Kamarer by Premendra Mitra 
iv) Bandir Bandana by Buddhadeb Basu 
v) Amar Koifiat by Kazi Nazrul Islam 
 
13) Prabandha Samgraha by Pramatha Choudhuri: 
 Selected Essays: Bharatchandra, Birbal, Boipara 
 
14) Pather Panchali by Bibhutibhusan Bandyopadhyay 
 
15) a) Ekaler Galpo Sanchayan - Vol.- 1 & 2 (Calcutta 
University Publication). 
  
b) Selected Stories: 
i) Payomukham by Jagadish Gupta 
ii) Haraner Natjamai by Manik Bandyopadhyay 
iii) Fossil by Subodh Ghosh 
iv) Tope by Narayan Gangopadhyay 
v) Adab by Samaresh Bose 
vi) Aswamedher Ghora by Dipendranath Bandyopadhyay 
 
16) Shrestha Kavita by Jibanananda Das. 
 
17) Jagori by Satinath Bhaduri. 
 
18) Ebam Indrajit by Badal Sircar. 
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WBCS বাাংা অপলনা সলবা 

বাাংা অপলনা পপপার 1 পকলন A 
 
1) বাাংা ভাার ইসিালর সবয়মূ। 
a) পরাল া ইলদা-ইউলরাপীয় পেলক বাাংা পযযন্ত কাানুক্রসমক পে (লাখা-
রলাখা পাসরবাসরক সি এবাং আনুমাসনক িাসরখ)। 
b) বাাংার ঐসিাসক পযযায়মূ (পুরািন, মধ্য, নবয) এবাং িালের ভাাগি 
ববসলষ্ট্য। 
c) বাাংার উপভাা এবাং িালের স্বিন্ত্র ববসলষ্ট্য। 
d) বাাংা লব্দভান্ডালরর উপাোনমূ। 
e) বাাংা াসিয গেয-াধু্  চাসলির রূপ। 
 
 
2) বাাংা ভাায় ধ্বসনগি পসরবিযলনর রসক্রয়া। 
 অসপসনসসি (Anaptyxis), অসভশ্রুসি (Umlaut), মীভবন (Assimilation), 
স্বরভসি/ সভরকাল, স্বর ঙ্গসি (স্বরবর্য ম্প্রীসি)। 
 
3) রসমিকরর্ এবাং বর্যমাা  বানান াংস্কার এবাং বর্যান্তরর্ এবাং 
পরামানাইলজললনর রবলম। 
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পকলন -B 
 
4) বাাংা াসলিযর ইসিা। 
 a) বাাংা াসলিযর ময়কা: আসে বাাংা এবাং মধ্য বাাংা। 
 b) বাাংা াসলিয আধু্সনকিার উত্থালনর সপছলন সভসি এবাং কারর্। 
 c) সবসভন্ন মধ্য বাাংা রূলপর সববিযন: মঙ্গ কাবয, ববষ্ণব গালনর কো, 
অসভলযাসজি আখযান (রামায়র্, মাভারি, ভাগবি), এবাং ধ্মযীয় জীবনী। 
 d) ঊনসবাংল লিাব্দীর বাাংা কসবিায় আখযান  গীসিকার রবর্িা। 
 e) গলেযর সবকাল। 
 f)বাাংা না য াসিয (ঊনসবাংল লিাব্দী, ঠাকুর, 1944 -পরবিযী বাাংা না ক)। 
 
5) ঠাকুর এবাং ঠাকুর পরবিযী (পঞ্চাললর েলক পযযন্ত)। 
 
6) কোাসিয, রধ্ান পখক: বসিমচন্দ্র, ঠাকুর, লরৎচন্দ্র, সবভূসিভূর্, 
িারালির, মাসনক। 
 
7) নারী  বাাংা াসিয। 
 a) স্বর্য কুমারী পেবী, b) আলাপূর্যা পেবী, c) মালেিা পেবী, d) রাজক্ষ্মী পেবী, 
e) কসবিা সাং, 
 f) নবনীিা পেব পন 
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বাাংা অপলনা পপপার 2 পকলন - A 
 
1) ববষ্ণব পোবী (ককািা সবেসবেযায় রকালনী)। 
পযযায়ক্রম (পরাজয়া): পগৌরচসন্দ্রকা,  
পূবযরাগ, অসভার, মােুর, রােযনা। 
 
 
2) চন্ডীমঙ্গ: মুকুলদর (াসিয অযাকালেসম) কালকিু পবয। 
 
3) মাইলক মধু্ূেন েি রসচি পমঘনােবধ্ কাবয - 1ম, 2য়  3য় অধ্যায়। 
 
4) বসিমচন্দ্র চলটাপাধ্যায় রসচি রজনী। 
 
5) বসিমচন্দ্র চলটাপাধ্যালয়র কপাকুণ্ডা। 
 
6) বসিমচন্দ্র চলটাপাধ্যালয়র াময  বঙ্গলেললর কৃক। 
 
7) রবীন্দ্রনাে ঠাকুলরর পুনশ্চ। 
 
8) রবীন্দ্রনাে ঠাকুলরর সবসচত্রা রবন্ধ। 
 
9) বয়ে মুজিবা আী রসচি চাচা কাসসন। 
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পকলন -B 
10) চন্দ্রগুপ্ত - সিলজন্দ্রা রায়। 
 
11) লরৎচন্দ্র চলটাপাধ্যালয়র গৃো। 
 
12) আধু্সনক বাাংা কসবিা 
সনবযাসচি কসবিা: 
i) ুধ্ীন্দ্রনাে েলির লােিী 
ii) অসচন্তয কুমার পনগুলপ্তর রবীন্দ্রনাে 
iii) পরলমন্দ্র সমলত্রর আসম কসব যি কামালরর 
iv) বুদ্ধলেব বুর বসদর বদনা 
v) কাজী নজরু ইালমর আমার বকসিয়ি 
 
13) রমে পচৌধু্সর রসচি রবন্ধ াংগ্র: 
 সনবযাসচি রবন্ধমূ: ভরিচন্দ্র, বীরব, বইপাডা 
 
14) সবভূসিভূর্ বলদাপাধ্যালয়র পলের পাাঁচাী  
 
15) a) একালর গল্প ঞ্চয়ন- ভাগ- 1 এবাং 2 (ককািা সবেসবেযালয়র 
রকালনী)। 
  
b) সনবযাসচি গল্পমূ: 
i) জগেীল গুপ্ির পলয়ামুখম 
ii) মাসনক বলদযাপাধ্য়ালয়র ারালনর নািজামাই 
iii) ুলবাধ্ পঘালর িস 
iv) নারায়র্ গলঙ্গাপাধ্যালয়র প াপ 
v) মলরল পবালর আোব 
vi) েীলপন্দ্রনাে বলদ্য়াপাধ্যালয়র অেলমলধ্র পঘাডা 
 
 
16) জীবনানদ োলর পেষ্ঠ কসবিা। 
 
17) জলগাসর - িীনাে ভােুসড। 
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