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DELHI PUBLIC SCHOOL (JOKA ), SOUTH KOLKATA 

                 BENGALI 2nd LANGUAGE SYLLABUS (2021 -2022) 

CLASS- XI (Commerce and Humanities) 

SUBJECT CODE : 105 

 

Weekly Test First Round  

সাহিত্য : ডাকাতের মা    দ্য   , ‘নুন’   দ্য   

সিায়ক পাঠ : নাটক ‘ দ্ুরু’  ১ম যৃশ্   

ব্যাকরণ : বাক  দ্ররবেতন   সরল , জটটল , য ৌরদ্ক    

হিহম িহত্  : যবাপদ্রক্ষণ  , প্ররেতবযন রচনা  

 

Mid Term Examination  

সাহিত্য:  ‘ডাকাতের মা’  দ্য   , বারির কাতে আররশ্নদ্র’    দ্য)   ‘নুন’   দ্য  ,  ‘রবশ্াল 

ডানাওয়ালা এক থুরথুতর বুতিা’   আর্জতারেক দ্য   , ‘রশ্ণার সাকতাস’   াারেক্ষয় ননুবায করবো  

সিায়ক পাঠ  :  নাটক ‘দ্ুরু’    ১ম ও ২য় যৃশ্    

ব্যাকরণ  : কারক , বাক  দ্ররবেতন  

হিহম িহত্  : যবাপদ্রক্ষণ , সারাাংশ্, প্ররেতবযন    

PORTFOLIO :  রবক্ষন্দ্রনাথ ঠাকুর  

 

 Weekly Test Second Round 

সাহিত্য: ‘যেতলনাতদ্াো আরবষ্কার’   দ্য    

সিায়ক পাঠ :  নাটক ‘দ্ুরু’  ৩য় যৃশ্   
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ব্যাকরণ : শ্ব্দাান্ডার  েৎসম , েবব, যযশ্ক্ষ – রবতযশ্ক্ষ শ্ব্দ  , কারক  

হিহম িহত্  : যবাপদ্রক্ষণ  , সারাাংশ্ রলখন  

 

Final Term Examination 

সাহিত্য : ‘দ্বক্ষদ্ার্তরর বন্দিনক্ষ’   দ্য  , ‘যেতলনাতদ্াো আরবষ্কার’   দ্য  ,  ‘বারির কাতে 

আররশ্নদ্র   দ্য)  , ‘রবশ্াল ডানাওয়ালা এক থুরথুতর বুতিা’   আর্জতারেক দ্য  , ‘ডাকাতের মা’ 

 দ্য   , ‘নুন’   দ্য  , ‘দ্ারলরলও’   দ্য  , ‘রশ্ণার সাকতাস’   াারেক্ষয় ননুবায করবো  

সিায়ক পাঠ : নাটক ‘দ্রুু’  ৩য় ও ৪থ ত যৃশ্   

ব্যাকরণ : শ্ব্দাান্ডার  েৎসম , েবব, যযশ্ক্ষ – রবতযশ্ক্ষ শ্ব্দ  , কারক, বাক  দ্ররবেতন  

হিহম িহত্  : যবাপদ্রক্ষণ  , সারাাংশ্ রলখন, প্ররেতবযন I  

PORTFOLIO : শ্ব্দাান্ডার / বাউল দ্ান  

 

Any one of the following Project  Work  :  

1. Translation :  Students are to translate a story written in English or Hindi or any 

Indian language to Bengali within 1000 words.  

2. Interview : An interview of any distinguished personality can be taken by the 

students. 

3. Dramatization : Students can transform a story written in any of the Indian 

languages into Drama within 1000 – 2000 words.  

4. Survey : Students will conduct a survey or their own school or on any 

neighbouring school to reveal the facts, history, configuration of the students and 

teachers ethnic identity etc. of the school under survey.  

5. Self Composed Story : Students can write a story on any special incident or day 

they experienced in their life.     

           ASL  :      i  Listening      ii   Speaking 


