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 VIDYASAGAR UNIVERSITY 
BA (Honours) in Bengali 

[Choice Based Credit System] 
Year Semester Course 

Type 
Course 
Code 

Course Title Credit L-T-P Marks 
CA ESE TOTAL 

 Semester-I 

1 I Core-1  CT1: বাংলা ভাষার উ�ব ও পিরচয় 6 5-1-0 15 60 75 
Core-2  CT2: বাংলা সািহেতয্র ইিতহাস (�াচীন ও ম�যুগ) 6 5-1-0 15 60 75 
GE-1  TBD 6 5-1-0/ 

4-0-4 
15 60 75 

 
AECC-1 
(Elective) 

 English/MIL 2 1-1-0 10 40 50 

Semester –I: total 20    275 

Semester-II 
II Core-3  CT3: �াচীন ও ম�যুেগর পদপাঠ 6 5-1-0 15 60 75 

Core-4  CT4: ৈচত� জীবনী ও ম�লকা�  সািহতয্পাঠ 6 5-1-0 15 60 75 
GE-2  TBD 6 5-1-0/ 

4-0-4 
15 60 75 

 
AECC-2  
(Elective) 

 ENVS 4  20 80 100 

 Semester-II :  total 22    325 
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Year Semester Course 
Type 

Course 
Code 

Course Title Credit L-T-P Marks 
CA ESE TOTAL 

 Semester-III 

2 III Core-5  CT5: উিনশ-িবশ শতেকর �ব� ও কা�-সািহেতয্র ইিতহাস এবং 
আ�ান সািহতয্ পাঠ  

6 5-1-0 15 60 75 

Core-6  CT6: ছ�-অলংকার ও িনবর্ািচত কিবতা পাঠ 6 5-1-0 15 60 75 
Core-7  CT7: �ব� সািহতয্ পাঠ 6 5-1-0 15 60 75 
GE-3  TBD 6 5-10/ 

4-0-4 
15 60 75 

  
SEC-1  SEC-1: বাংলা �াকরণ ও অনুবাদত�  Or  িলখন দ�তা বৃি�  2 1-1-0 10 40 50 

 Semester – III :  total 26    350 

Semester-IV 

IV Core-8  CT8: উিনশ ও িবশ শতেকর নাটয্ ও কথাসািহেতয্র ইিতহাস এবং 
েছাটগ� পাঠ 

6 5-1-0 15 60 75 

Core-9  CT9: কা�পাঠ 6 5-1-0 15 60 75 
Core-10  CT10: উপ�াস পাঠ 6 5-1-0 15 60 75 
GE-4  TBD 6 5-1-0/ 

4-0-4 
15 60 75 

 
SEC-2  SEC-2: বাংলা ভাষা ও সািহতয্ িবষয়ক �ক� রচনা ও �কে�র 

উপ�াপনা Or িচ�নাটয্ রচনা ও সা�িতক ঘটনা-িবে�ষণ  
2 1-1-0 10 40 50 

  Semester – IV :  total 26    350 
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Year Semester Course 
Type 

Course 
Code 

Course Title Credit L-T-P Marks 
CA ESE TOTAL 

  Semester-V 

3 V Core-11  CT11: নাটয্ পাঠ 6 5-1-0 15 60 75 
Core-12  CT12: কা�ত�, পা�াতয্ সািহতয্ সমােলাচনা ত� ও সািহেতয্র 

রপরীিত 
6 5-1-0 15 60 75 

DSE-1  DSE-1: �াচীন সািহতয্ত� ও সািহতয্তাি�ক  or  বাংলা সািহেতয্ 
�ভাব  or সািহতয্ আে�ালন,সমােলাচনা ও রপরীিত 

6 5-1-0 15 60 75 

DSE-2  DSE-2: জীবনী সািহতয্ ও প�সািহতয্  or  বাংলা িবতকর্ মূলক, 
েসৗ�যর্ত�মূলক ও িব�ান েচতনামূলক ��পাঠ  or  বাংলা েছাটগ�, 
�মণ কািহিন ও েগােয়�া কািহিন পাঠ   or  বাংলা র�ম�, 
সামিয়কপ� ও অনুবাদ সািহেতয্র ইিতহাস 

6 5-1-0 15 60 75 

Semester –V : total 24    300 
 Semester-VI 

VI Core-13  CT13: েলাকসািহতয্ 6 5-1-0 15 60 75 
Core-14  CT14: সং�ৃত, ইংেরিজ ও �িতেবশী সািহেতয্র ইিতহাস 6 5-1-0 15 60 75 
DSE-3  DSE-3: গ�সািহতয্ পাঠ  Or কা�সািহতয্ পাঠ  Or  নাটয্সািহতয্ 

পাঠ 
6 5-1-0 15 60 75 

DSE-4  DSE-4: রবী� সািহতয্ পাঠ Or  উপ�াস সািহতয্ পাঠ  Or  
�কৃিতেচতনামূলক, জাতীয়তামূলক ও িব�মানবতামূলক সািহতয্ 
পাঠ Or  বাংলা সািহতয্ এবং িচ�, চলি�� ও �ীড়া 

6 5-1-0 15 60 75 

  Semester – VI :  total 24    300 
          

Total in all semester: 142    1900 
CC  =  Core Course , AECC = Ability Enhancement Compulsory Course  , GE  = Generic Elective , SEC = Skill Enhancement Course , DSE = 
Discipline Specific Elective , CA= Continuous Assessment , ESE= End Semester Examination , TBD=To be decided  ,  CT = Core Theory,  
L =  Lecture, T = Tutorial ,P = Practical  ,  MIL = Modern Indian Language  , ENVS  =  Environmental Studies  , 
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List of Core Course (CC) 
CC-1:  বাংলা ভাষার উ�ব ও পিরচয় 
CC-2:  বাংলা সািহেতয্র ইিতহাস (�াচীন ও ম�যগু) 
CC-3:  �াচীন ও ম�যেুগর পদপাঠ 
CC-4:  ৈচত� জীবনী ও ম�লকা� সািহতয্পাঠ 
CC-5:  উিনশ-িবশ শতেকর �ব� ও কা�-সািহেতয্র ইিতহাস এবং আ�ান সািহতয্ পাঠ  
CC-6:  ছ�-অলংকার ও িনবর্ািচত কিবতা পাঠ 
CC-7:  �ব� সািহতয্ পাঠ 
CC-8:  উিনশ ও িবশ শতেকর নাটয্ ও কথাসািহেতয্র ইিতহাস এবং েছাটগ� পাঠ 
CC-9:  কা�পাঠ 
CC-10:  উপ�াস পাঠ 
CC-11:  নাটয্ পাঠ 
CC-12:  কা�ত�, পা�াতয্ সািহতয্ সমােলাচনা ত� ও সািহেতয্র রপরীিত 
CC-13:  েলাকসািহতয্ 
CC-14:  সং�ৃত, ইংেরিজ ও �িতেবশী সািহেতয্র ইিতহাস 
 

Discipline Specific Electives (DSE) 
DSE-1:  �াচীন সািহতয্ত� ও সািহতয্তাি�ক  
অথবা  
DSE-1:  বাংলা সািহেতয্ �ভাব 
অথবা 
DSE-1:  সািহতয্ আে�ালন, সমােলাচনা ও রপরীিত 
DSE-2:  জীবনী সািহতয্ ও প�সািহতয্ 
অথবা 
DSE-2:  বাংলা িবতকর্ মূলক, েসৗ�যর্ত�মূলক ও িব�ান েচতনামূলক ��পাঠ 
অথবা 
DSE-2:  বাংলা েছাটগ�, �মণ কািহিন ও েগােয়�া কািহিন পাঠ    
অথবা                                    
DSE-2:  বাংলা র�ম�, সামিয়কপ� ও অনুবাদ সািহেতয্র ইিতহাস 
DSE-3:  গ�সািহতয্ পাঠ 
অথবা 
DSE-3:  কা�সািহতয্ পাঠ  
অথবা 
DSE-3:  নাটয্সািহতয্ পাঠ 
DSE-4:  রবী� সািহতয্ পাঠ 
অথবা 
DSE-4:  উপ�াস সািহতয্ পাঠ  
অথবা 
DSE-4:  �কৃিতেচতনামূলক, জাতীয়তামূলক ও িব�মানবতামূলক সািহতয্ পাঠ 
অথবা 
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DSE-4:  বাংলা সািহতয্ এবং িচ�, চলি�� ও �ীড়া 
 

Skill Enhancement Course (SEC) 
SEC-1:  বাংলা �াকরণ ও অনুবাদত� 
অথবা 
SEC-1:  িলখন দ�তা বৃি�  
SEC-2:  বাংলা ভাষা ও সািহতয্ িবষয়ক �ক� রচনা ও �কে�র উপ�াপনা 
অথবা 
SEC-2:  িচ�নাটয্ রচনা ও সা�িতক ঘটনা-িবে�ষণ  
 

Generic Electives (GE) 
[Interdisciplinary for other Department] 

GE-1:  বাংলার ভূ-খ� ও জািতর উৎপিত্ত, ধমর্ ও সং�ৃিতর ইিতহাস এবং েলাকসািহতয্  
অথবা 
GE-1:  বাংলা ভাষার িবিভ� �র ও বাংলা ভাষাচচর্ া  
GE-2:  কা�সািহেতয্র ধারা ও ৈব�ব পদাবলী পাঠ  
অথবা 
GE-2:  নাটয্সািহেতয্র ধারা এবং কা� ও নাটক পাঠ 
GE-3:  বাংলা �ব� ও কথাসািহেতয্র ধারা এবং �ব� পাঠ 
অথবা  
GE-3:  উপ�াস ও েছাটগ� পাঠ  
GE-4:  বাংলা গীিত সািহতয্, িশশসািহতয্ ও র�রচনার ধারা  
অথবা    
GE-4:  বাংলা সািহতয্ এবং দাশর্িনক, রাজৈনিতক ও সামািজক িচ�া   
 

AECC-Elective (MIL-Bengali) 
MIL (Bengali): বাংলা ভাষা-�স�, অনুবাদ ও কথন-দ�তা      
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েকার েকাসর্ (CC) 
 
CC-1: বাংলা ভাষার উ�ব ও পিরচয়       Credits 06 
 
C1T: বাংলা ভাষার উ�ব ও পিরচয়   
Course Contents:  

 
বাংলা ভাষার উ�ব, বাংলা ভাষার িবিভ� �র, বাংলা শ�ভা�ার, শ�াথর্ত�, �িন পিরবতর্ েনর 
কারণ ও সূ�, বাংলা পদ, বাংলা কারক ও িবভি�, বাংলা েলাকভাষা ও বাংলা উপভাষা।         

      
Suggested Readings:  

১. Origin and Development of the Bengali Language- Suniti Kumar Chatterjee 
২. বাংলা ভাষাতে�র ভূিমকা -সনুীিতকুমার চে�াপা�ায় 
৩.  বাংলা ভাষা -পাবর্তীচরণ ভ�াচাযর্ 
৪.  Middle Indo Aryan Grammar-S.K. Chatterjee and S.Sen 
৫.  সাধারণ ভাষািব�ান ও বাংলা ভাষা- রােম�র ‘শ 
৬.  বাংলা ভাষার ইিতবৃত্ত -ড. মুহ�দ শহীদ�ুাহ 
৭.  ভাষার ইিতবৃত্ত – ড. সুকুমার েসন 
৮.  ভাষািব�া পিরচয় -পেরশচ� ভ�াচাযর্ 
৯.  আধুিনক ভারতীয় ভাষা-�সে�- পেরশচ� ভ�াচাযর্ 
১০.  আধুিনক ভাষাত� -অতী� মজমুদার 
১১.  আধুিনক ভাষাত� -আবুল কালাম মনজরু মুরেশদ 
১২.  ভাষা িব�ােনর কথা – মহ�দ দানীউল হক 
১৩.  ভাষা �কাশ বাংলা �াকরণ- ড. সুনীিতকুমার চে�াপা�ায় 
১৪.  বাংলা ভাষা পির�মা (১ ও ২ খ� )- পেরশচ� মজমুদার 
১৫.  ভাষাত� ও বাংলা ভাষা- বাণীর�ন েদ 
১৬.  বাংলা ভাষাত� – িমিহর েচৗধুরী কািম�া 
১৭.  ভাষাত� – অতী� মজমুদার 
১৮.  েলাকভাষা-েলাকসং�ৃিত ও অিবভ� েমিদনীপরু – ছ�া েঘাষাল 
১৯.  ভাষািব�ান ও বাংলা ভাষা- অিনেমষকাি� পাল 
২০.  ঝাড়খ�ী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রপ – ছ�া েঘাষাল 

   
 
CC-2: বাংলা সািহেতয্র ইিতহাস ( �াচীন ও ম�যুগ)   Credits 06                                    
 
C2T: বাংলা সািহেতয্র ইিতহাস ( �াচীন ও ম�যগু)  
 
Course Contents:  

সৃজয্মান বাংলার �কীণর্ িনদশর্ন, চযর্াপদ, �কৃ�কীতর্ ন, ৈচত�চিরত সািহতয্, অনুবাদ সািহতয্, 
ৈব�ব পদাবলী সািহতয্, ম�লকা� ধারা, আরাকান রাজসভার সািহতয্, শা� পদাবলী, 
নাথসািহতয্, বাউলগীিত  

                        
Suggested Readings:  
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১.  বাংলা সািহেতয্র ইিতবৃত্ত - ড. অিসতকুমার বে�য্াপা�ায় 
২.  বাংলা সািহেতয্র ইিতকথা - ড. ভূেদব েচৗধরুী 
৩.  বা�ালা সািহেতয্র ইিতহাস - ড. সুকুমার েসন 
৪.  সম� বাংলা সািহেতয্র পিরচয় - ড. পেরশচ� ভ�াচাযর্ 
৫.  বাঙলা সািহেতয্র রপেরখা - েগাপাল হালদার 
৬.  সম� বাংলা সািহেতয্র ইিতহাস - ে�� গ� 
৭.  বাংলা সািহতয্র স�ূণর্ ইিতবতৃ্ত - অিসতকুমার বে�য্াপা�ায় 
৮.  ম�লকাে�র ইিতহাস - আশেতাষ ভ�াচাযর্ 
৯.  ম�যুেগর কিব ও কা� - শ�রী�সাদ বসু  
১০. বাংলা সািহেতয্ িবকােশর ধারা – �কুমার বে�য্াপা�ায় 
১১. বাংলা সািহেতয্র �াচীন কিবেদর পিরচয় ও সময় – সখুময় মুেখাপা�ায়  

 
 
CC-3:  �াচীন ও ম�যেুগর পদপাঠ      Credits 06 
 
C3T:  �াচীন ও ম�যেুগর পদপাঠ                                              
 
Course Contents:  
 
ক.      চযর্াপদ (পাঠয্পদ - ১,২,৫,৭,৮,১০,১৪,২৪,২৮) 
 খ.  ৈব�ব পদাবলী ( িনবর্ািচত ৮িট পদ)  

িব�াপিত - এ সিখ হামাির দেুখর নািহ ওর; 
                আজ ুরজনী হাম ভােগ েপাহায়লু ঁ
চ�ীদাস - যত িনবািরেয় তায় িনবার না যায় ের; 
              রাধার িক হইল অ�ের �থা 
�ানদাস –    রপ লািগ আঁিখ ঝুের গেন মন েভার 
েগািব�দাস – গগনিহ িনমগন িদনমিণ কাঁিত;  
                    ক�ক গািড় কমল-সম পদতল 
বলরামদাস -  �দাম সুদাম দাম শন ওের বলরাম 

গ. শা� পদাবলী ( িনবর্ািচত ৮িট পদ) 
         রাম�সাদ েসন -  ওেহ �াণনাথ িগিরবর; 

                  িগির, এবার আমার উমা; 
                  মা আমায় ঘুরািব কত; 
                  েকবল আসার আশা 

        কমলাকা� ভ�াচাযর্ -ওের নবমী িনিশ;  
                    ওেহ িগিররাজ, েগৗরী অিভমান; 

           িক হেলা নবমী িনিশ;   
           বাের বাের কহ রািণ 

 
 Suggested Readings:  

১.  চযর্াগীিতর ভূিমকা - জা�বীকুমার চ�বত� 
২.  চযর্াগীিত পিরচয় - সতয্�ত েদ 
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৩. চযর্াগীিত পির�মা - িনমর্ল দাশ  
৪.  চযর্াগীিতেকাষ - েসৗেম�নাথ সরকার 
৫.  চযর্াগীিত - মনী�েমাহন বস ু
৬.  পাঁচশত বৎসেরর পদাবলী - িবমানিবহারী মজমুদার (স�াদনা) 
৭.  ম�যুেগর কিব ও কা� - শ�রী�সাদ বস ু
৮.  ৈব�ব সািহতয্ – ি�পুরা শ�র েসন শা�ী 
৯.  বাংলা সািহেতয্ কৃ�কথার �মিবকাশ - সতয্বতী িগির 
১০.  ৈব�ব পদাবলী পিরচয় - জীেব� ুরায় 
১১.  ৈব�ব রস�কাশ - �ুিদরাম দাস 
১২.  পদাবলী পিরচয় - হেরকৃ� মেুখাপা�ায় 
১৩.  ৈব�ব কিব �সে� - েদবনাথ বে�য্াপা�ায় 
১৪.  �স� : ৈব�ব সািহতয্ - লােয়ক আিল খান 
১৫.  ৈব�ব পদাবলী - সতয্ িগির 
১৬.  ভারেতর শি�সাধনা ও শা�সািহতয্ - শিশভূষণ দাশগ� 
১৭.  শা�পদাবলী ও শি�সাধনা - জা�বীকুমার চ�বত� 
১৮.  শা�পদাবলী - অমের�নাথ রায় (স�াদনা) 
১৯.  শা�পদাবলী - �বকুমার মুেখাপা�ায় (স�াদনা) 
২০.  শা�গীিত পদাবলী - অরণকুমার বস ু
২১.  শা�পদাবলী – ি�পুরাশ�র েসনশা�ী  

 
 
CC-4: ৈচত�জীবনী ও ম�লকা� সািহতয্পাঠ    Credits 06 
 
C4T: ৈচত�জীবনী ও ম�লকা� সািহতয্পাঠ 
 
Course Contents:  

ক. ৈচত�ভাগবত ( আিদখ�) - বৃ�াবন দাস  
খ. চ�ীম�ল (আেখিটকখ�) - মুকু� চ�বত�  
গ. অ�দাম�ল - ভারতচ�    

  
 Suggested Readings:  

১.  ৈচত�ভাগবত - সুকুমার েসন (স�ািদত)  
২.  ৈচত�ভাগবত - রাধােগািব� নাথ (স�ািদত) 
৩.  � � ৈচত� চিরেতর উপাদান - িবমানিবহারী মজমুদার  
৪.  অিময় িনমাই চিরত - িশিশরকুমার েঘাষ 
৫.  �ৈচত� �দি�ণ - িব�ুপদ পা�া 
৬.  ৈচত� ভাগবত - রিবর�ন চে�াপা�ায় (স�ািদত)  
৭.  েগৗড়ীয় ৈব�ব অিভধান - হিরদাস দাস 
৮.  েগৗড়ীয় ৈব�ব দশর্ন - রাধােগািব� নাথ 
৯.  �ৈচতে�র িদ�জীবন ও অ�াত অ�ধর্ান পবর্ - মাধব প�নােয়ক 
১০.  কিবক�ণ চ�ী - েদবকুমার েঘাষ 
১১.  চ�ীম�ল পির�মা - সুখময় মুেখাপা�ায় 
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১২.  কিবক�ণ চ�ী - �ুিদরাম দাস 
১৩.  ভারতচ� ও অ�দাম�ল - ভেবশ মজমুদার 
১৪.  কিব ভারতচ� - শ�রী�সাদ বসু 
১৫.  ভারতচ� রায় গণাকেরর অ�দাম�ল - েদবকুমার েঘাষ 
১৬.  ভারতচে�র অ�দাম�ল - কািতর্ ক ভ�  
১৭.  ভারতচে�র অ�দাম�ল - িনমর্েল� ুমুেখাপা�ায় 
১৮.  ভারতচে�র অ�দাম�ল - মদনেমাহন েগা�ামী   
১৯.  চ�ীম�ল – (স�া.) স�ীপ ম�ল 
২০.  কিবক�ণ মুকুে�র চ�ীম�ল : বী�া ও সমী�া – (স�া.) িব�নাথ রায়  
২১.  ৈচত� ভাগবত (স�া.) - দগুর্াপদ গে�াপা�ায় 

 
 
CC-5:  উিনশ-িবশ শতেকর �ব� ও কা� সািহেতয্র ইিতহাস এবং আ�ান সািহতয্ পাঠ 
                                                                  Credits 06 
 
C5T:  উিনশ-িবশ শতেকর �ব� ও কা� সািহেতয্র ইিতহাস এবং আ�ান সািহতয্ পাঠ 
 
Course Contents:  
 
ক. উিনশ ও িবশ শতেকর �ব� সািহেতয্র ইিতহাস                                  

�রামপুর িমশন, েফাটর্  উইিলয়াম কেলজ, রাজা রামেমাহন রায়, ঈ�রচ� িব�াসাগর, 
অ�য়কুমার দত্ত, ভূেদব মুেখাপা�ায়, কালী�স� িসংহ, �ারীচাঁদ িম�, বি�মচ� চে�াপা�ায়, �ামী 
িবেবকান�, রবী�নাথ ঠাকুর, হর�সাদ শা�ী, রােম�স�ুর ি�েবদী, অমূ�চরণ িব�াভূষণ, �মথ 
েচৗধুরী, অ�দাশ�র রায়, সুনীিতকুমার চে�াপা�ায়, ৈসয়দ মুজতবা আলী, েযােগশচ� রায় 
িব�ািনিধ, বু�েদব বস।ু  

 
খ. উিনশ ও িবশ শতেকর কা� সািহেতয্র ইিতহাস -  
 ঈ�র গ�, মধুসূদন দত্ত, র�লাল বে�য্াপা�ায়, েহমচ� বে�য্াপা�ায়, নবীনচ� েসন, িবহারীলাল 

চ�বত�, রবী�নাথ ঠাকুর, সেতয্�নাথ দত্ত, েমািহতলাল মজমুদার, নজরল ইসলাম, ে�েম� িম�, 
সুধী�নাথ দত্ত, িব�ু েদ, বু�েদব বসু, জীবনান� দাশ, অিময় চ�বত�, সভুাষ মুেখাপা�ায়, শি� 
চে�াপা�ায়, শ� েঘাষ।  

গ. আ�ান সািহতয্পাঠ - 
 শকু�লা - িব�াসাগর 
 
Suggested Readings:  

১.  বাংলা সািহেতয্ গ� - সুকুমার েসন 
২.  আধুিনক বাংলা �ব� সািহেতয্র ধারা - অধীর েদ 
৩.  বাংলা গ� রীিতর ইিতহাস - অরণকুমার মুেখাপা�ায় 
৪.  বাংলা গে�র �মিবকাশ - হীের�নাথ দত্ত  
৫.  গ�চচর্ ার ইিতহাস ও �মথ েচৗধুরী - লােয়ক আিল খান ও �শা�কুমার দাস 
৬.  বাংলা গে�র �মিবকাশ - হীের�নাথ দত্ত 
৭.  বা�ালা সািহেতয্র ইিতহাস - সুকুমার েসন 
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৮.  বাংলা সািহেতয্র ইিতবৃত্ত - অিসতকুমার বে�য্াপা�ায় 
৯.  বাংলা সািহেতয্র ইিতকথা - ভূেদব েচৗধুরী  
১০.  আধুিনক বাংলা কা� - তারাপদ রায়  
১১.  বাংলা কিবতার কালা�র - সেরাজ বে�য্াপা�ায়  
১২.  ঊনিবংশ শতা�ীর বাংলা গীিতকা� - অরণকুমার মুেখাপা�ায় 
১৩.  রবী�ানুসারী কিব সমাজ - অরণকুমার মুেখাপা�ায়  
১৪.  রবী� কিবতার িবপরীত ে�াত - কাননিবহারী েঘাষ 
১৫.  আধুিনক বাংলা কিবতার রপেরখা – বাস�ীকুমার মুেখাপা�ায় 
১৬. আধুিনক কিবতার মানিচ� – জীেব� িসংহ রায় 
১৭.  আধুিনক বাংলা কা� পিরচয় – দীি� ি�পাঠী 
১৮.  আমার কােলর কেয়কজন কিব – জগদীশ চ�াচাযর্ 
১৯.  বাংলা কিবতার কালা�র – সেরাজ বে�য্াপা�ায় 
২০.  আধুিনক কিবতার িদগ্বলয় – অ�কুমার িসকদার 
২১.  বাংলা কিবতার েমজাজ ও মেনাবীজ – জহর েসন মজমুদার 
২২.  �াধীনতা পরবত� বাংলা কিবত: উৎস ও িববতর্ ন – ৈগিরক েঘাষ 
২৩.  আধুিনক কিবতার ইিতহাস – অেলাকর�ন দাশগ� 
২৪.  বাংলা সািহেতয্ িব�াসাগর - অিসতকুমার বে�য্াপা�ায় 
২৫.  শকু�লা ও সীতার বনবাস : িব�াসাগর – নেরশচ� জানা 
২৬.  ঈ�রচ� িব�াসাগর �ণীত শকু�লা – (স�া.) উ�লকুমার মজমুদার 

  
 
CC-6: ছ�-অল�ার ও িনবর্ািচত কিবতা পাঠ     Credits 06 
 
C6T: ছ�-অল�ার ও িনবর্ািচত কিবতা পাঠ  
 
Course Contents:  
 
ছ� ও অল�ার  
ক. ছ�  

দলবৃত্ত, িম�কলাবৃত্ত, কলাবতৃ্ত, পয়ার, ি�পদী, েচৗপদী, সেনট, অিম�া�র, গ�ছ�, পবর্- পবর্া�,  
যিত, লয়, মা�া, েছদ, ছ� িনণর্য়।     

খ. অল�ার  
অনু�াস, ে�ষ, যমক, রপক, উপমা, উৎে��া, �াজ�িত, সমােসাি�, অিতশেয়াি�, সে�হ, 
অপ�ুিত, িবেরাধাভাস, িবষম, অল�ার িনণর্য়।  
  

গ. িনবর্ািচত কিবতাপাঠ –  
আমরা – সেতয্�নাথ দত্ত 
সা�বাদী – নজরল 
দঃুখবাদী – যতী�নাথ েসনগ� 
�াই�েগর্র পেথ – অিময় চ�বত� 
আট বছর আেগর একিদন – জীবনান� দাশ 
শা�তী – সধুী�নাথ দত্ত 
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অবনী বাড়ী আেছা – শি� চে�াপা�ায় 
 
Suggested Readings:  

১.  বাংলা ছ�িশ� ও ছ�িচ�ার অ�গিত - �েবাধচ� েসন 
২.  নূতন ছ� পির�মা - �েবাধচ� েসন 
৩.  বাংলা ছে�র মূলসূ� - অমূ�ধন মুেখাপা�ায় 
৪.  বাংলা ছ�িশ� ও ছ�িচ�া - নীলরতন েসন 
৫.  বাংলা ছ� িববতর্ েনর ধারা - নীলরতন েসন 
৬.  ছে�র বারা�া - শ� েঘাষ 
৭.  বাংলা ছ� – জীেব� িসংহ রায়  
৮.  নব ছ�ৈশলী – সুধাংশেশখর শাসমল 
৯.  ছ� পিরচয় - রামবহাল েতওয়ারী 
১০.  বাংলা ছ� : রপ ও রীিত- িমিহর েচৗধুরী কািম�া 
১১.  বাংলা ছ�িশ� : �স� অনসু� - অপূবর্ েকােল 
১২.  অল�ার চি�কা - �ামাপদ চ�বত� 
১৩.  বাংলা অলংকার িবচার - প�ানন মালাকার 
১৪.  বাংলা অলংকার ম�রী - অেশাককুমার িম� 
১৫.  বাংলা অলংকার : রপ ও �রপ - িমিহর েচৗধুরী কািম�া 
১৬.  �স� অল�ার – শ�স� বসু  
১৭.  সেতয্�নাথ দেত্তর কিবতা ও কা�রপ – হর�সাদ িম� 
১৮.  বাংলা সািহেতয্ নজরল – আজহারউ�ীন খান 
১৯.  নজরল মানস – সুশীল গ� 
২০.  নজরল �িতভা – লােয়ক আিল খান 
২১.  একিট ন�� আেস – অ�ুজ বসু 
২২.  জীবনান� – বীতেশাক ভ�াচাযর্ 
২৩.  যতী�নােথর কিব মানস ও কা� িশ� – অমের� গণাই 
২৪.  কিব শি� – সমীর েসনগ� 
২৫.  কিব জীবনান� – স�য় ভ�াচাযর্ 
২৬.  সুধী�নাথ পােঠর ভূিমকা – েদবী�সাদ বে�য্াপা�ায় 
২৭.  সুধী�নাথ দত্ত – অিময় েদব 
২৮.  সুধী�নাথ দত্ত : ভাবিব� ও কা�বী�া – তেপাধীর ভ�াচাযর্ 
২৯.  উনিবংশ শতা�ীর বাংলা গীিতকা� - অরণকুমার মুেখাপা�ায় 
৩০.  বাংলা কিবতার কালা�র - সেরাজ বে�য্াপা�ায়  
৩১.  আধুিনক কিবতা ভাবনা ও অনুভাবনা – �িতনাথ চ�বত� 
৩২.  �াচীন ভারতীয় সািহতয্ অন�ুাণনায় পাঁচজন আধিুনক কিব - বাণীর�ন েদ 
৩৩.  িব� নাগিরক অিময় চ�বত� : ��া ও সৃি� – সুিমতা চ�বত� 
৩৪.  আধুিনক কিবতার ইিতহাস – অেলাকর�ন দাশগ� ও েদবী�সাদ বে�য্াপা�ায় 
৩৫.  আধুিনক কিবতার মানিচ� – জীেব� িসংহ রায়  
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CC-7: �ব� সািহতয্ পাঠ       Credits 06 
 
C7T: �ব� সািহতয্ পাঠ 
 
Course Contents:  
 
ক. িবিবধ �ব� – বি�মচ� চে�াপা�ায় 
শকু�লা, িমর�া ও েদস্িদেমানা; গীিতকা�; িব�াপিত ও জয়েদব; অনুকরণ; বা�ালার ইিতহাস; 
ব�েদেশর কৃষক। 
খ. িনবর্ািচত �ব� পাঠ – 

১. েকৗতুকহাে�র মা�া (প�ভূত) – রবী�নাথ ঠাকুর 
২. জাতয্ভাষা এক �ানীয় ভাষা (িক িলিখ) – েযােগশচ� রায় িব�ািনিধ 
৩. ভারতীয় সং�ৃিতর েগাড়ার কথা – অমূ�চরণ িব�াভূষণ 
৪. বইপড়া – �মথ েচৗধুরী 
৫. অপিব�ান – রাজেশখর বসু 
৬. েদশে�ম বনাম জািতে�ম – অ�দাশ�র রায় 
৭. রবী�নাথ ও উত্তরসাধক – ব�ুেদব বস ু

গ. চিরতকথা – রােম�সু�র ি�েবদী 
ঈ�রচ� িব�াসাগর, বেল�নাথ ঠাকুর, বি�মচ� চে�াপা�ায়, অ�াপক ম�মলূার, হ�র্ ান েহলম 
েহা�ৎজ 
  
Suggested Readings:  
 

১.  আধুিনক বাংলা �ব� সািহেতয্র ধারা – অধীর েদ 
২.  বাংলা গ�রীিতর ইিতহাস – অরণকুমার মুেখাপা�ায় 
৩.  বি�মচ� : সৃজন ও বী�ণ – ভবেতাষ চে�াপা�ায় 
৪.  বি�মচে�র িবিবধ �ব� – নাড়ুেগাপাল েদ 
৫.  �মথ েচৗধুরী – জীেব� িসংহ রায় 
৬.  রাজেশখর বস ু: জীবন ও সািহতয্ – ক�াণী েঘাষ 
৭.  রােম�সু�েরর চিরতকথা – বু�েদব ভ�াচাযর্ 
৮.  িচ�ানায়ক বি�মচ� – ভবেতাষ দত্ত 
৯.  আধুিনক বাংলা �ব� সািহেতয্র ধারা(১ম ও ২য়) –অধীর েদ 
১০.  বাংলা গে�র পদা� – িবিজত দত্ত 
১১.  েযােগশচ� িব�ািনিধ – ৈশেলন দাস ও নিমতা ম�ল 
১২.  বু�েদব বসু : মনেন অে�ষেণ – তরণ মুেখাপা�ায় 
১৩.  বাংলা �ব� : উিনশ ও িবশ – সুজয় কুমার মাইিত 
১৪.  রােম�সু�র ও বাংলা সািহতয্ – �ে�াত েসনগ� 
১৫.  েযােগশচ� িব�ািনিধ : জীবন ও সািহতয্- মধুিমতা মহাপা� 
১৬.  গ�চচর্ ার ইিতহাস ও �মথ ৈচধুরী- স�া. লােয়ক আিল খান ও �শা�কুমার দাস 
১৭.  বি�ম-মনীষা – অেলাক রায় 
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CC-8: উিনশ ও িবশ শতেকর নাটয্ ও কথাসািহেতয্র ইিতহাস এবং েছাটগ� পাঠ  
          Credits 06 
 
C8T: উিনশ ও িবশ শতেকর নাটয্ ও কথাসািহেতয্র ইিতহাস এবং েছাটগ� পাঠ  
 
Course Contents:  
 
ক. উিনশ ও িবশ শতেকর নাটয্ সািহেতয্র ইিতহাস  
ক. রামনারায়ণ তকর্ রত্ন, মধুসূদন দত্ত, দীনব�ু িম�, অমৃতলাল বসু, িগিরশচ� েঘাষ, েজয্ািতির�নাথ 
ঠাকুর, �ীেরাদ�সাদ িব�ািবেনাদ, রবী�নাথ ঠাকুর, ি�েজ�লাল রায়, ম�থ রায়, িবজন ভ�াচাযর্, 
তুলসী লািহড়ী, বাদল সরকার, মেনাজ িম�। 
খ. উিনশ ও িবশ শতেকর উপ�াস ও েছাটগে�র ইিতহাস                         

১. উপ�াস – 
বি�মচ� চে�াপা�ায়, রবী�নাথ ঠাকুর, শরৎচ� চে�াপা�ায়, িবভূিতভূষণ বে�য্াপা�ায়, 
তারাশ�র বে�য্াপা�ায়, মািনক বে�য্াপা�ায়, বনফুল, শরিদ� ুবে�য্াপা�ায়, মহাে�তা েদবী  

২. েছাটগ� -   
রবী�নাথ ঠাকুর, �ভাতকুমার মুেখাপা�ায়, পরশরাম, জগদীশ গ�, ে�েম� িম�, বনফুল, 
সুেবাধ েঘাষ, নের�নাথ িম�, , সমেরশ বসু, নারায়ণ গে�াপা�ায়, েজয্ািতির� ন�ী, শরিদ� ু
বে�য্াপা�ায়, িবমল কর, আশাপূণর্া েদবী ।  

গ. েছাটগ� পাঠ – 
অিতিথ – রবী�নাথ ঠাকুর 
সমাি� –রবী�নাথ ঠাকুর, 
উমারানী – িবভূিতভূষণ বে�য্াপা�ায়  
তািরনী মািঝ – তারাশ�র বে�য্াপা�ায় 
কিচ সংসদ – রাজেশখর বস ু
ফিসল – সুেবাধ েঘাষ 
েতেলনােপাতা আিব�ার – ে�েম� িম�   

 
Suggested Readings: 

১.  বা�ালা সািহেতয্র ইিতহাস – সুকুমার েসন 
২.  বাংলা সািহেতয্র ইিতবৃত্ত – অিসতকুমার বে�য্াপা�ায় 
৩.  বাংলা সািহেতয্র ইিতকথা – ভূেদব েচৗধুরী 
৪.  বাংলা নাটয্ সািহেতয্র ইিতহাস – � আশেতাষ ভ�াচাযর্ 
৫.  বাংলা নাটেকর ইিতহাস – অিজতকুমার েঘাষ 
৬.  নাটয্ সািহেতয্র আেলাচনা ও নাটক িবচার – সাধনকুমার ভ�াচাযর্ 
৭.  নাটয্ সািহেতয্র ভূিমকা – িবভাস রায়েচৗধরুী 
৮.  ব�সািহেতয্র উপ�ােসর ধারা – �কুমার বে�য্াপা�ায় 
৯.  বাংলা উপ�ােসর ইিতহাস – ে��গ� 
১০.  বাংলা উপ�ােসর কালা�র – সেরাজ বে�য্াপা�ায় 
১১.  বাংলা উপ�াস ও তার আধুিনকতা – সেতয্�নাথ রায় 
১২.  আমার কােলর কেয়কজন কথািশ�ী – জগদীশ ভ�াচাযর্ 
১৩.  ম�া� েথেক সায়াে� – অরণকুমার মুেখাপা�ায় 
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১৪.  কােলর �িতমা - অরণকুমার মুেখাপা�ায় 
১৫.  কােলর পুত্তিলকা - অরণকুমার মুেখাপা�ায় 
১৬.  বাংলা সািহেতয্র েছাটগ� ও গ�কার – ভূেদব েচৗধরুী 
১৭.  দইু িব�যু� ম�বত� বাংলা কথা সািহতয্ – েগাপীকানাথ রায়েচৗধরুী 
১৮.  বাংলা েছাটগ� : �স� ও �করণ – বীের� দত্ত 
১৯.  গ�চচর্ া – উ�লকুমার মজমুদার 
২০.  রবী� েছাটগে�র িশ�রপ – তেপা�ত েঘাষ 
২১.  রবী�নােথর িনবর্ািচত েছাটগ� – অিসতকুমার মুেখাপা�ায় 
২২.  রবী�নােথর গ� : িবে�ষণীপাঠ – সমেরশ মজমুদার 
২৩.  রবী�নােথর েছাটগ� – �মথনাথ িবশী 
২৪.  বাংলা েছাটগ� : মনেন দপর্েণ – শীতল েচৗধুরী 
২৫.  বাংলা েছাটগে�র সূচনা ও ে�েম� িম� – সুরিজৎ দাশগ� 
২৬.  বাংলা সািহেতয্ েছাটগ� – নারায়ণ গে�াপা�ায়  
২৭.  ে�েম� িমে�র িবিচ� জগৎ - রামর�ন রায়  
২৮.  েছাটগে�র রপিশ�ী - রামর�ন রায় 
২৯.  সুেবাধ েঘাষ কথাসািহতয্ - অির�ম েগা�ামী 
৩০.  পরশরােমর গ� : জীবেনর ধপূছায়া - গীিতকা প�া 

 
CC-9: কা� পাঠ         Credits 06 

C9T: কা� পাঠ 
 
Course Contents:  
 
ক. বীরা�না – মাইেকল মধুসদূন দত্ত  

(�ারকানােথর �িত রি�নী, ল�েণর �িত সূপর্নখা, দশরেথর �িত ৈককয়ী, েসােমর �িত তারা,   
দ�ুে�র �িত শকু�লা, নীল�েজর �িত জনা)   

খ. বলাকা- রবী�নাথ ঠাকুর (পাঠয্ পদ) 
   (১, ৪, ৫,৬, ৭, ৮, ৩৬, ৩৭, ৪৫  সং�ক কিবতা)    

গ. বনলতা েসন – জীবনান� দাশ 
 

Suggested Readings:  
১।  বীরা�না কা� – হীেরন চে�াপা�ায় 
২।  মধুসূদন �ি� ও সিৃ� – সুকুমার রায়  
৩।  বলাকা কা� পির�মা – � ি�িতেমাহন েসন 
৪।  মধুসূদেনর কিবতা ও কা� িশ� – ে��গ� 
৫।  কিব � মধুসূদন - েমািহতলাল মজমুদার 
৬।  মধুসূদন কিব ও নাটয্কার - সুেবাধ চ� েসনগ� 
৭।  কিব জীবনান� দাশ - স�য় ভ�াচাযর্ 
৮।  জীবনানে�র কিবতায় িজ�াসায় িবে�ষণ - েগাকুলান� িম� 
৯।  জীবনান� - বীতেশাক ভ�াচাযর্ 
১০।  রবী� সািহেতয্র ভূিমকা - নীহারর�ন রায় 
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১১।  রবী� কা� পির�মা - উেপ�নাথ ভ�াচাযর্ 
১২।  রিবরি� - চারচ� বে�য্াপা�ায় 
১৩।  কিব মধুসূদেনর বীরা�না – সতয্বতী িগির (স�া.) 
১৪।  বীরা�না কা� – অমের� গণাই  
১৫।  বীরা�না কা�চচর্ া - উ�লকুমার মজমুদার 
১৬। বনলতা েসন : কােল ও কােলাত্তের – (স�া.) ল�ণ কমর্কার 
১৭।  বীরা�না কা� – িনমর্েল� ুেভৗিমক 

 
 
CC-10: উপ�াস পাঠ              Credits 06 
 
C10T: উপ�াস পাঠ 
 
Course Contents:  
 

ক. কপালকু�লা – বি�মচ� চে�াপা�ায়    
খ. েশেষর কিবতা – রবী�নাথ ঠাকুর 
গ. কিব – তারাশ�র বে�য্াপা�ায় 

         
Suggested Readings: 
  

১.  বি�ম উপ�ােসর িশ�রপ – ে�� গ�  
২.  উপ�াস সািহেতয্ বি�ম – �ফু�কুমার দাশগ� 
৩.  বি�ম মানস – অরিব� েপা�ার 
৪.  বি�ম সরণী – �মথনাথ িবশী 
৫.  বি�ম কিণকা – সমীর েসনগ� 
৬.  বি�ম ভাবনােলাক – ভবেতাষ দত্ত 
৭.  বি�মচ�: সৃজন ও বী�ণ – ভবেতাষ চে�াপা�ায় 
৮.  উপ�াসত� ও বি�মচ� - সধুী�নাথ ভ�াচাযর্ 
৯.  তারাশ�েরর কিব – অিচ�য্ িব�াস 
১০.  বি�মচে�র উপ�াস – �ফু� দাশগ� 
১১.  ঔপ�ািসক রবী�নাথ – বীের� েদবনাথ 
১২.  রবী� উপ�ােসর িনমর্াণ িশ� – েগািপকানাথ রায়েচৗধুরী 
১৩.  রবী� উপ�াস : ইিতহােসর ে�ি�েত – ভূেদব েচৗধরুী 
১৪.  রবী� উপ�াস পির�মা – অচর্ না মজমুদার 
১৫.  েশেষর কিবতা : িশি�ত জীবন – হীেরন চে�াপা�ায় 
১৬.  রবী�নােথর েশেষর কিবতা- �বকুমার মুেখাপা�ায়  
১৭.  বাংলা উপ�ােসর কালা�র- সেরাজ বে�য্াপা�ায় 
১৮.  তারাশ�েরর িশ� মানস – িনতাই বসু 
১৯.  তারাশ�র অনুস�ান – ে�� গ� 
২০.  তারাশ�র অে�ষা – সেরাজ বে�য্াপা�ায় 
২১  তারাশ�র : েদশ-কাল – অেলাক রায় 
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২২.  তারাশ�র ও রাঢ় বাংলা – রি�তকুমার মুেখাপা�ায় 
২৩.  তারাশ�র : সময় ও সমাজ – আিদতয্ মুেখাপা�ায় 
২৪.  তারাশ�েরর উপ�ােস সমাজ িচ�া – েশখর দাশ  

   
 
CC-11: নাটয্ পাঠ                                                                     Credits 06 
 
C11T: নাটয্ পাঠ                                                                      
 
Course Contents: 
 

ক.  সধবার একাদশী – দীনব�ু িম� 
খ.  সাজাহান – ি�েজ�লাল রায়   
গ.  ডাকঘর – রবী�নাথ ঠাকুর    

 
Suggested Readings:  

১.  দীনব�ু িমে�র সধবার একাদশী – িনমর্েল� ুেভৗিমক  
২.  ি�েজ�লাল- েদব কুমার রায়েচৗধুরী 
৩.  ি�েজ�লাল রােয়র �েদশ কথা- রথী�নাথ রায়  
৪.  ি�েজ�লাল : কিব ও নাটয্কার- রথী�নাথ রায়  
৫. ি�েজ�লাল রায় : জীবন ও সািহতয্- দগুর্াশ�র মুেখাপা�ায় 
৬.  সাজাহান- জগ�াথ েঘাষ (স�ািদত) 
৭.  সাজাহান- িনমর্েল� ুেভৗিমক (স�ািদত) 
৮.  রবী�নাথ নাটয্পির�মা - উেপ�নাথ বে�য্াপা�ায় 
৯.  রবী� নাটয্�বাহ- �মথনাথ িবশী 
১০.  নাটয্ মিু� ও রবী�নাথ - েশখর সমা�ার 
১১.  রবী�নােথর �য্ােজিড েচতনা - জীবনকুমার মুেখাপা�ায় 
১২.  রবী� নাটক : আেলািকত উ�াবন - কুমার রায় 
১৩.  রবী� নাটয্ সািহেতয্র ভূিমকা - সাধনকুমার ভ�াচাযর্  
১৪.  দীনব�ু িমে�র সধবার একাদশী- স�া. অিজতকুমার েঘাষ 
১৫.  ডাকঘর - েসৗিম� বসু (স�ািদত)  
১৬.  রবী�নােটয্ কিব রবী�নাথ – �িতনাথ চ�বত� 
১৭.  রবী�নাথ ও কা� পির�মা – অিজত চ�বত� 
১৮.  ি�েজ�লাল রােয়র সািহতয্ ও িশ�ী মানস - দগুর্াশ�র মুেখাপা�ায়   
১৯.  দীনব�ু িম� : কিব ও নাটয্কার- িমিহরকুমার দাশ 
২০.  দীনব�ু িম�- সুশীলকুমার েদ 

 
 
CC-12: কা�ত�, পা�াতয্ সািহতয্ সমােলাচনা-ত� ও সািহেতয্র রপরীিত 

Credits 06 
C12T: কা�ত�, পা�াতয্ সািহতয্ সমােলাচনা-ত� ও সািহেতয্র রপরীিত 
 
Course Contents:  
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ক.  কা� িজ�াসা (রস ও �িন) - অতুলচ� গ�   
খ.  �ািসিসজম্, েরামাি�িসিজম্, সুরিরয়ািলজম্, িরয়ািলজম্, িস�িলজম্  
গ. মহাকা�, �য্ােজিড, কেমিড, ফাসর্(�হসন), িলিরক, এিলিজ, ওড, আ�িলক উপ�াস, 

মন�াি�ক উপ�াস, ঐিতহািসক উপ�াস ।       
 
Suggested Readings:  

১.  সািহতয্ িবেবক - িবমলকুমার মুেখাপা�ায়  
২. কা�ত� িবচার - দগুর্াশংকর মুেখাপা�ায় 
৩.  �াচয্ ও পা�াতয্ সািহতয্ত� ও সািহতয্ রেপর অিভধান — আকরাম েহােসন  
৪.  ভারতীয় কা�ত� — অব�ীকুমার সা�াল 
৫.  ন�েনর আেলাকেরখা: কা�িজ�াসা — রামজীবন আচাযর্  
৬.  কা��কাশ – সুের�নাথ দাশগ�  
৭.  সািহতয্ িবচার: ত� ও �েয়াগ— িবমলকুমার মুেখাপা�ায়  
৮.  পা�াতয্ সািহতয্ত� ও সািহতয্ ভাবনা — নেব� ুেসন  
৯.  �তীেচয্র সািহতয্ত� — তেপাধীর ভ�াচাযর্ 
১০.  সািহতয্ত�, সািহতয্ �স� ও সমােলাচনা িবিচ�া— দগুর্াশ�র মুেখাপা�ায়  
১১.  সািহতয্ সং�া অিভধান— বিদউর রহমান 
১২.  ভারতীয় ন�নত� – তেপাধীর ভ�াচাযর্ 
১৩.  সািহতয্ ও সমােলাচনার রপরীিত - উ�লকুমার মজমুদার 
১৪.  সািহতয্ �করণ - হীেরন চে�াপা�ায় 
১৫.  সািহেতয্র রপ ও রীিত - িদলীপকুমার রায় 
১৬.  সািহেতয্র রপেভদ ও রপরীিত- সতয্চরণ চে�াপা�ায় 
১৭.  সািহেতয্র রপরীিত - কু�ল চে�াপা�ায় 
১৮.  সািহেতয্র রপেভদ ও রপরীিত িনণর্য়- সুধাংশেশখর ম�ল 
১৯.  কা�ােলাক – সুধীর দাশগ�   
২০.  রসসমী�া – রমার�ন মুেখাপা�ায় 
২১.  A Glossary of Literary Terms – M.K. Abrams 
২২.  A History of Literary Critisicm – Rafey Habib 
২৩.  A short history of literary criticism – Vernon Hall 
২৪.  Literary Criticism: A short history – William Kurtz Wimsatt 

 
 
CC-13: েলাকসািহতয্        Credits 06 
 
C13T: েলাকসািহতয্  
 
Course Contents:  
 
ক.  েলাকসািহেতয্র সং�া, �রপ, ৈবিশ�য্। 
     ছড়া, ধাঁধা, �বাদ, েলাককথা, েলাকগীিত, েলাকনাটক স�িকর্ ত আেলাচনা 
খ.  মহয়া পালা( ৈমমনিসংহ গীিতকা) 
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গ.  বাংলার �ত – অবনী�নাথ ঠাকুর 
 
Suggested Readings:   

১.  বাংলা েলাকসািহতয্ - আশেতাষ ভ�াচাযর্ 
২.  রবী�নােথর েলাকসািহতয্ – সনৎ কুমার িম�  
৩.  েলাকসং�ৃিতর ত�রপ ও �রপ স�ান – তুষার চে�াপা�ায় 
৪.  েলাকসং�ৃিতর সীমানা ও �রপ – প�ব েসনগ� 
৫.  ব�ীয় েলাকসং�ৃিত েকাষ – ড. বরণকুমার চ�বত� (স�ািদত) 
৬.  েলাকসং�ৃিত - অিনেমষকাি� পাল 
৭.  েলাকসািহতয্ পাঠ - মানস মজমুদার 
৮.  েফাকেলার : পিরিচিত ও পঠন-পাঠন - মযহারল ইসলাম 
৯.  েলাকসং�ৃিতর ত� িজ�াসা - ড. েসৗেমন েসন 
১০.  িব�ায়ন ও েলাকসং�ৃিত – ড. ে�� গ� 
১১.  বাংলা ধাধঁার ভূিমকা - িনমর্েল� ুেভৗিমক 
১২.  বাংলা ধাধঁার িবষয় ৈবিচ�য্ ও সামািজক পিরচয় – ড. শীলা বসাক 
১৩.  িবহ� - চারণা (েলাকগীিত) -  িনমর্েল� ুেভৗিমক 
১৪.  উত্তরবে�র েলাকগীিত – িশিশরকুমার মজমুদার 
১৫.  অবনী�নাথ ও বাংলার �ত – িনমর্েল� ুেভৗিমক 
১৬.  বাংলার েলাকনৃতয্ – মহয়া মেুখাপা�ায় 
১৭.  ভারেতর েলাকনাটয্ – �ব দাস 
১৮.  বাংলার েলাকনাটয্ – সনৎকুমার িম�(স�ািদত) 
১৯.  আিদবাসী েলাককথা সং�হ – িদ�েজয্ািত মজমুদার 
২০.  বাংলার �ত ও অ�া� – (স�া.) সনৎ িম�  
২১.  ৈমমনিসংহ-গীিতকা : পুনিবর্চার – মুনমুন চে�াপা�ায় 
২২.  বাংলার ছড়া : ছড়ার বাংলা - (স�া.) েসৗগত চে�াপা�ায় 
২৩.  েলাককথার বণর্মালা - (স�া.) েসৗগত চে�াপা�ায় 
২৪.  বাংলার �ত ও অবনী�নাথ - েসৗগত চে�াপা�ায়   

 
 
CC-14: সং�ৃত, ইংেরিজ ও �িতেবশী সািহেতয্র ইিতহাস    Credits 06  
 
C14T: সং�ৃত, ইংেরিজ ও �িতেবশী সািহেতয্র ইিতহাস 
 
Course Contents:  
 
ক.  সং�ৃত সািহেতয্র ইিতহাস 

(ৈবিদক সািহতয্, রামায়ণ, মহাভারত, কািলদাস, অ�েঘাষ, ভাস) 
খ.  ইংেরিজ সািহেতয্র ইিতহাস 

(েস�পীয়ার, ওয়াডর্ সওয়াথর্, চালর্স িডেক�, বায়রণ, েশলী, িট.এস.এিলয়ট 
গ.  অ�া� �িতেবশী সািহেতয্র ইিতহাস 
 িহি� ভি� সািহতয্, ে�মচ�, মহােদবী বমর্া, ফিকর েমাহন েসনাপিত, রমাকা� রথ, কািল�ীচরণ 

পািন�াহী, ল�ীকা� েবজবড়ুয়া, রজকা� বরদৈল, িবিরি�কুমার বড়ুয়া।  
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Suggested Readings:  

১.  সং�ৃত সািহেতয্র ইিতহাস – ৈ�েলাকয্নাথ ভ�াচাযর্ 
২.  সং�ৃত সািহেতয্র ইিতহাস – েগৗরীনাথ শা�ী 
৩.  সং�ৃত সািহতয্ পির�মা – করণািস�ু দাস 
৪.  সং�ৃত সািহেতয্র ইিতহাস – ধীের�নাথ বে�য্াপা�ায় 
৫.  সং�ৃত সািহেতয্র দশরত্ন – সেুখ�সুু�র গে�াপা�ায় 
৬.  সং�ৃত সািহেতয্র রপেরখা – িবমানচ� ভ�াচাযর্ 
৭.  সং�ৃত সািহেতয্র রপেরখা – িবমানিবহারী ভ�াচাযর্ 
৮.  সং�ৃত সািহেতয্র রপেরখা – নৃিসংহ �সাদ ভাদড়ুী 
৯.  সং�ৃত সািহেতয্র ইিতহাস – সুকুমারী ভ�াচাযর্ 
১০.  ভারতীয় আযর্-সািহেতয্র ইিতহাস – সুকুমার েসন 
১১.  A History of English Literature – David Daiches 
১২.  The Short Oxford History of English Literature – A. sSnders   
১৩.  ইংেরিজ সািহেতয্র ইিতহাস – কু�ল চে�াপা�ায় 
১৪.  ে�মচ�–উপ�াস ও গ� – রামবহাল েতওয়ারী 
১৫.  আধুিনক িহি� সািহতয্ – গিত ও �কৃিত(১ম ও ২য় খ�) –  
১৬.  িহি� সািহেতয্র ইিতহাস - রামবহাল েতওয়ারী 
১৭.  ওিড়য়া সািহতয্ – ি�য়র�ন েসন 
১৮. Idea of Comparative Literature in India – Amiya Deb 
১৯.  অসিময়া সািহেতয্র ইিতহাস – িবিরি� কুমার বড়ুয়া 
২০.  �গিত ভাবনা- বংলা কিবতা ও ওিড়য়া কিবতা- মণৃালকাি� দাস  
২১.  ওিড়আ সািহেতয্র সংি�� ইিতহাস- নটবর সাম�রায় 
২২.  আধুিনক ওিড়আ কা�ধারা- নের�নাথ িম� 

 
 

Discipline Specific Elective (DSE) 
 
DSE-1: �াচীন সািহতয্ত� ও সািহতয্তাি�ক    Credits 06 
 
DSE1T: �াচীন সািহতয্ত� ও সািহতয্তাি�ক  
 
Course Contents: 
  

১.   �াচীন মতানুসাের কাে�র রপ–রীিত, নাটয্ত�  
২.  রীিত, অলংকার, গণ, ঔিচতয্ ও বে�াি� 
৩.   ভরত, ভামহ, বামন, দ�ী, আন�বধর্ন, অিভনব গ�, িব�নাথ কিবরাজ   

 
Suggested Readings: 

১.  সািহতয্ িবেবক- িবমলকুমার মুেখাপা�ায়  
২. কা�ত� িবচার – দগুর্াশ�র মুেখাপা�ায় 
৩.  �াচয্ ও পা�াতয্ সািহতয্ত� ও সািহতয্ রেপর অিভধান — আকরাম েহােসন  
৪.  ভারতীয় কা�ত�— অব�ী কুমার সা�াল 
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৫.   ন�েনর আেলাকেরখা: কা�িজ�াসা — রামজীবন আচাযর্  
৬.  সমােলাচনা সািহতয্ – �কুমার বে�য্াপা�ায় ও �ফু� পাল 
৭.  সািহতয্ িবচার: ত� ও �েয়াগ— িবমলকুমার মুেখাপা�ায়  
৮.  কা� িবচার – সুের�নাথ দাশগ� 
৯.  ভারতীয় কা�ত� – অব�ীকুমার সা�াল 
১০.  সািহতয্ত�, সািহতয্ �স� ও সমােলাচনা-িবিচ�া — দগুর্াশ�র মুেখাপা�ায়  
১১.  কা�ত� – জীেব� িসংহ রায় 
১২.  ভারতীয় ন�নত� – তেপাধীর ভ�াচাযর্ 
১৩.  সািহতয্ ও সমােলাচনার রপরীিত- উ�লকুমার মজমুদার 
১৪.  সািহতয্-�করণ - হীেরন চে�াপা�ায় 
১৫.  সািহেতয্র রপ ও রীিত- িদলীপকুমার রায় 
১৬.  সািহেতয্র রপেভদ ও রপরীিত- সতয্চরণ চে�াপা�ায় 
১৭.  সািহেতয্র রপরীিত- কু�ল চে�াপা�ায় 
১৮.  সািহেতয্র রপেভদ ও রপরীিত িনণর্য়- সুধাংশেশখর ম�ল 
১৯.  কা�ােলাক – সুধীর দাশগ� 
২০.  রসসমী�া – রমার�ন মুেখাপা�ায় 

 
 

অথবা 
DSE-1: বাংলা সািহেতয্ �ভাব       Credits 06 
 
DSE1T: বাংলা সািহেতয্ �ভাব 
 
Course Contents:  
 
ক.  বাংলা সািহেতয্ সং�ৃত সািহেতয্র �ভাব 

েবদ-উপিনষদ, পুরাণ, কািলদাস 
খ.  বাংলা সািহেতয্ ইউেরাপীয় সািহেতয্র �ভাব 

েশ�িপয়ার, মিলেয়র, �ট, েবাদেলয়ার, চালর্স �া�, িট.এস.এিলয়ট 
গ.  বাংলা সািহিতয্কেদর উপর বাংলা েলাকসািহেতয্র �ভাব 

রবী�নাথ, অবনী�নাথ ঠাকুর, উেপ�িকেশার রায় েচৗধুরী, ৈ�েলাকয্নাথ মুেখাপা�ায়, িবভূিতভূষণ 
বে�য্াপা�ায়, তারাশ�র বে�য্াপা�ায়    

 
Suggested Readings:  

১.  বাংলা কাে� পা�াতয্ �ভাব - উ�লকুমার মজমুদার 
২.  আধুিনক বাংলা কিবতায় ইউেরাপীয় �ভাব - ম�ভুাষ িম� 
৩.  �তীচয্ ে�রণা ও কে�ালীয় সািহতয্  - েগাকুলান� িম� 
৪.  সং�ৃতানুশীলেন রবী�নাথ -সুখময় ভ�াচাযর্ 
৫.  রবী�সািহেতয্ সং�ৃত সািহেতয্র �ভাব -ক�াণী শ�র ঘটক 
৬.  �াচীন ভারতীয় সািহতয্ অন�ুাণনায় পাঁচজন আধিুনক কিব – বাণী র�ন েদ 
৭.  রবী�নাথ ও েলাকসং�ৃিত – সুভাষ মুেখাপা�ায় 
৮.  অবনী�নােথর িশ�ত� – সেতয্�নাথ রায় 
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৯.  বাংলা উপ�ােস েলৗিকক উপাদান – সুভাষ মুেখাপা�ায়  
        
              

অথবা 
DSE-1: সািহতয্ আে�ালন, সমােলাচনা ও রপরীিত     Credits 06 
 
DSE1T: সািহতয্ আে�ালন, সমােলাচনা ও রপরীিত 
 
Course Contents:  
 
ক.  আে�ালন :  

মডািনর্জম, েপা� মডািনর্জম, েফিমিনজম, এ�ে�শািনজম, ইমে�শািনজম,  অয্াবসািডর্ জম 
খ.  সমােলাচনা :  

িমথ ি�িটিসজম, আেকর্ টাইপাল ি�িটিসজম, িহে�ািরকয্াল ি�িটিসজম, ক�ােরিটভ ি�িটিসজম। 
গ.  রীিত :  
  সেনট, �ালাড, েচতনা�বাহমূলক উপ�াস, আত্মজীবনীমূলক উপ�াস, েমেলা�ামা, নৃতয্নাটয্, 

কা�নাটয্, নাটয্কা�। 
 
Suggested Readings:  

১.  সািহেতয্র রপ-রীিত ও অ�া� �স� - কু�ল চে�াপা�ায়  
২.  বাংলা সািহেতয্র নানািদক – শ�স� বসু 
৩.  বাংলা কাে� রপ ও রীিত – �ুিদরাম দাস 
৪. সািহেতয্র রপ িশ� – অপূবর্ রায় 
৫.  সািহতয্-স�শর্ন – �শচ� দাশ 
৬.  A Glossary of Literary Terms – M.K. Abrams 
৭.  A History of Literary Critisicm – Rafey Habib 
৮.  A short history of literary criticism – Vernon Hall 
৯.  Literary Criticism : A short history – William Kurtz Wimsatt 
১০.  সািহেতয্র রপ-রীিত – উ�লকুমার মজমুদার 
১১.  সািহেতয্র রপেভদ : রপরীিত – সতয্চরণ চে�াপা�ায় 
১২.  Literary Criticism: A short history – William k. Wimsatt, JR. Cleanth Brooks 

 
 
DSE-2: জীবনী সািহতয্ ও প� সািহতয্      Credits 06 
 
DSE2T: জীবনী সািহতয্ ও প� সািহতয্ 
 
Course Contents:  

১.  রবী�নােথর িছ�প� (িনবর্ািচত অংশ) 
(১৬, ৩০, ৪৯, ৮০, ৯২, ১০২, ১০৩, ১০৬, ১১৫)   

২.  আপন কথা – অবনী�নাথ ঠাকুর 
৩.  তৃণা�ুর – িবভূিতভূষণ বে�য্াপা�ায় 
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Suggested Readings:  

১.  িচিঠপে� রবী�নাথ – েশৗরী�েমাহন রায়েচৗধুরী 
২.  িবভূিতভূষণ জীবন ও সািহতয্ - সুনীল কুমার চে�াপা�ায় 
৩.  িবভূিতভূষণ জীবন ও িশ� - েগািপকানাথ রায়েচৗধুরী 
৪.  অবনী�নাথ : সৃি� সমী�া – সেরাজ বে�য্াপা�ায়  
৫.  বাংলা সািহেতয্ আত্মজীবনী - েসােম�নাথ বস ু
৬.  বাংলা পে�াপ�াস – অতুলকুমার দাশ  
৭.  রবী�নােথর প�ধারা : িছ�প� ও অ�া� - েসৗেম�নাথ সরকার  

 
 

অথবা 
DSE-2: বাংলা িবতকর্ মূলক, েসৗ�যর্ত�মূলক এবং িব�ানেচতনামূলক ��পাঠ      
           Credits 06             
 
DSE2T: বাংলা িবতকর্ মূলক, েসৗ�যর্ত�মূলক এবং িব�ানেচতনামূলক ��পাঠ      
 
Course Contents:  
 
ক. �জিবলাস – ঈ�রচ� িব�াসাগর 
খ.  বােগ�রী িশ� �ব�াবলী – অবনী�নাথ ঠাকুর     

(দিৃ� ও সৃি�, িশ� ও ভাষা, েসৗ�ে�র্ র স�ান, অ�র বািহর, অসু�র, অরপ না রপ)  
গ.  অ�� – জগদীশচ� বসু   
 
Suggested Readings: 

১.  অবনী�-ন�নত� – সতয্িজৎ েচৗধুরী 
২.  িব�াসাগর – চ�ীচরণ বে�য্াপা�ায় 
৩.  অ�� – স�া. চারচ� ভ�াচাযর্  
৪.  বাংলা সািহেতয্ িব�াসাগর – অিসতকুমার বে�য্াপা�ায় 
৫.  িব�াসাগর ও বাঙালী সমাজ – িবনয় েঘাষ 
৬.  রসসাগর িব�াসাগর – শ�রী�সাদ বস ু
৭.  অবনী�নাথ সং�া – পি�মব� (ত� ও সং�ৃিত িবভাগ)  
৮.  িব�ানসাধক আচাযর্ জগদীশচ�– স�া. সুদীপ বসু ও অেশাক উপা�ায় 

 
 

অথবা 
DSE-2: বাংলা েছাটগ�, �মণ কািহিন ও েগােয়�া কািহিন পাঠ       Credits 06                                 
 
DSE2T: বাংলা েছাটগ�, �মণ কািহিন ও েগােয়�া কািহিন পাঠ       
 
Course Contents:  
 
ক.  রসময়ীর রিসকতা – �ভাতকুমার মুেখাপা�ায়    

েবেদনী – তারাশ�র বে�য্াপা�ায়  
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�াৈগিতহািসক – মািনক বে�য্াপা�ায় 
হয়েতা – ে�েম� িম� 
অ�েমেধর েঘাড়া – দীেপন বে�য্াপা�ায়  

খ.  মরতীথর্ িহংলাজ  – কািলকান� অবধূত   
গ. সজারর কাঁটা – শরিদ� ুবে�য্াপা�ায়  
 
Suggested Readings: 

১.  বাংলা েছাটগ� : �স� ও �করণ - বীের� দত্ত 
২.  বাংলা েছাটগ� – ভূেদব েচৗধরুী 
৩.  বাংলা েছাটগ� – িশিশর কুমার দাস 
৪.  বাংলা গ� িবিচ�া – নারায়ণ গে�াপা�ায় 
৫.  েছাটগে� �য়ী – িব�ব�ু ভ�াচাযর্    
৬.  ে�েম� িম� ও আধুিনক বাংলা সািহতয্ - তরণ মুেখাপা�ায় ও শীতল েচৗধুরী 
৭.  �াইম কািহনীর কাল-�াি� – সুকুমার েসন  
৮.  তারাশ�েরর িশ�ীমানস – িনতাই বসু  
৯.  মািনক বে�য্াপা�ােয়র জীবনদিৃ� ও িশ�রীিত – েগািপকানাথ রায়েচৗধুরী 
১০.  মািনক বে�য্াপা�ােয়র জীবন ও সািহতয্ – সেরাজেমাহন িম�  
১১.  মািনেকর েছাটগ� : িশ�ীর নবজ� – আিশষ কুমার েদ  
১২.  তারাশ�র সািহতয্ সমী�া – েগৗরেমাহন রায় 
১৩.  �ভাত মুেখাপা�ায় জীবন ও সািহতয্ – ড. িশেবশকুমার চে�াপা�ায় 
১৪.  বাংলা �মণ সািহেতয্ ম�ুিচ�া – পাথর্ চে�াপা�ায়  
১৫.  েছাটগে�র রপিশ�ী – ড. রামর�ন রায় 
১৬.  ে�েম� িমে�র েছাটগ� মনেন ও সৃজেন – অিনি�তা বে�য্াপা�ায় 
১৭.  কথািশ�ী শরিদ� ু: মন ও িশ�- �মীলা ভ�াচাযর্ 
১৮.  শরিদ� ুবে�য্াপা�ায় – িনতাই বসু 
১৯.  ে�ামেকশ শরিদ� ু: শরিদ�রু ে�ামেকশ – িবেবক িসংহ  

 
 

অথবা 
DSE-2: বাংলা র�ম�, সামিয়কপ� ও অনুবাদ সািহেতয্র ইিতহাস Credits 06 
 
DSE2T: বাংলা র�ম�, সামিয়কপ� ও অনুবাদ সািহেতয্র ইিতহাস 
 
Course Contents:  
 

ক. বাংলা র�মে�র ইিতহাস 
খ. বাংলা সামিয়কপে�র ইিতহাস 
গ. বাংলা অনুবাদ সািহেতয্র ইিতহাস 

 
Suggested Readings: 
 

১.  বাংলা িথেয়টােরর ইিতহাস – দশর্ন েচৗধরুী 
২. বাংলা নাটয্মে�র রপ-েরখা – দগুর্াশ�র মুেখাপা�ায় 
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৩.  বাংলা র� মে�র রপ-েরখা – অেশাককুমার িম� 
৪.  বাংলা র�ালেয়র ইিতহােসর উপাদান – শ�র ভ�াচাযর্ 
৫.  সং�ৃত সািহেতয্র অনবুাদ ধারা – সািব�ী েদ 
৬.  বাংলা সংবাদপ� ও বা�ালীর নবজাগরণ – পাথর্ চে�াপা�ায় 
৭.  বাংলা সামিয়ক প� – �েজ�নাথ বে�য্াপা�ায় 
৮.  ম� অিভনয়, নাটয্কলা ও রবী�নাথ – পিুলন দাস 
৯.  ব�র�ম� ও বাংলা নাটক -  পুিলন দাস 
১০.  নাটয্ম� ও নাটয্রপ – পিব� সরকার 

 
১১.  বাংলা িথেয়টাের সামািজক ও রাজৈনিতক নাটক – দীপক েপা�ার 
১২.  নাটয্ত� ও নাটয্ম� – অিজতকুমার েঘাষ 
১৩.  বাংলা সামিয়ক প�-পি�কার �মিবকাশ পি� – অেশাককুমার রায়   

 
 
DSE-3: গ� সািহতয্ পাঠ       Credits 06 
 
DSE3T: গ� সািহতয্ পাঠ 
 
Course Contents:  
 
ক.  আলােলর ঘেরর দলুাল- �ারীচাঁদ িম� 
খ.    কমলাকাে�র দ�র(িনবর্ািচত) – বি�মচ� চে�াপা�ায় 

( আমার মন, পত�, আমার দেুগর্াৎসব, একিট গীত, িবড়াল) 
গ.  প�ত� (িনবর্ািচত) - ৈসয়দ মজুতবা আলী    

(বই েকনা, ই�ারভুয্, িব�ু শমর্া, ঐিতহািসক উপ�াস)  
 
Suggested Readings:  
 

১.  বাংলা গে�র পদা� – িবিজত দত্ত 
২.  �ারীচাঁদ িম� ও সমকালীন বাংলা – েসৗির�কুমার েঘাষ 
৩.  বি�ম মানস – অরিব� েপা�ার 
৪.  বি�ম সরণী – �মথনাথ িবশী 
৫.  বি�ম কিণকা – সমীর েসনগ� 
৬.  বি�ম ভাবনােলাক – ভবেতাষ দত্ত 
৭.  বি�মচ� : সৃজন ও বী�ণ – ভবেতাষ চে�াপা�ায় 
৮.  কমলাকাে�র দ�র – ভবানীেগাপাল সা�াল 
৯.  মুজতবা আলী জীবন ও সািহতয্ – �াতী ভ�াচাযর্   
১০. মজিলশী মুজতবা – েকারক পি�কা 

             
                                 

অথবা 
DSE-3: কা� সািহতয্ পাঠ         Credits 06                                                         
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DSE3T: কা� সািহতয্ পাঠ   
 
Course Contents:  
 
ক. িব�রণী – েমািহতলাল মজমুদার   
খ.  পারাপার- অিময় চ�বত� 
গ.  েযৗবন বাউল – অেলাকর�ন দাশগ� 
 
Suggested Readings:  

১.  কােলর পুতুল – বু�েদব বসু  
২.  েমািহতলােলর কা� ও কিবমানস – দগুর্াশ�র মুেখাপা�ায় 
৩.  কিব অিময় চ�বত� – সিুমতা চ�বত�    
৪.  অিময় চ�বত�র পারাপার ও কিবমন – েগাকুলান� িম� 
৫.  কােলর �িতমা - অরণ মুেখাপা�ায় 
৬.  আধুিনক কিবতা ভাবনা ও অনুভাবনা – �িতনাথ চ�বত� 
৭.  কাে�র মুি� ও তারপর – েদবী�সাদ বে�য্াপা�ায় 
৮.  আধুিনক কিবতার ইিতহাস – অেলাকর�ন দাশগ� ও েদবী�সাদ বে�য্াপা�ায় 
৯.  আধুিনক বাংলা কা� পিরচয় - দীি� ি�পাঠী 
১০.  েমািহতলাল মজমুদার : সািহতয্ ও �ি� �িতভা – ি�েজ�লাল নাথ 
১১.  আমার কােলর কেয়কজন কিব – জগদীশ ভ�াচাযর্  

 
 

অথবা 
DSE-3: নাটয্ সািহতয্ পাঠ       Credits 06 
 
DSE3T: নাটয্ সািহতয্ পাঠ 
 
Course Contents:  
 
ক. সাজাহান – ি�েজ�লাল রায় 
খ. সাজােনা বাগান – মেনাজ িম�  
গ. একা� নাটক  

িশককাবাব – বনফুল 
রাজপুরী – ম�থ রায় 
েচৗযর্ান� – তুলসী লািহড়ী 
এক পশলা বৃি� – ধন�য় ৈবরাগী  
সরীসৃপ – িবধায়ক ভ�াচাযর্  

 
Suggested Readings:  

১.  একা� নাটেকর রপ-েরখা(স�ািদত) - সেরাজ েমাহন িম� 
২.  ি�েজ�লাল কিব ও নাটয্কার – রথী�নাথ রায় 
৩.  নাটয্ত� িবচার – দগুর্াশ�র মুেখাপা�ায় 
৪.  বাংলা নাটয্সািহেতয্র ইিতহাস – আশেতাষ ভ�াচাযর্ 
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৫.  বাংলা নাটেকর িববতর্ ন – সুেরশচ� ৈম� 
৬.  একা� নাটক �েয়াগ ও িবচার – তপন েঘাষাল  
৭.  ি�েজ�লাল রায় �রণ িব�রণ – সুধীর চ�বত� 
৮.  ি�েজ�লােলর সাজাহান – রথী�নাথ রায় 
৯.  ি�েজ�লাল রােয়র সাজাহান – সুকুমার বে�য্াপা�ায় 
১০.  রবীে�াত্তর বাংলা নাটক – জগ�াথ েঘাষ 

 
 
DSE-4: রবী�সািহতয্ পাঠ       Credits 06 
 
DSE4T: রবী�সািহতয্ পাঠ 
 
Course Contents:  
 
১।  েস 
২।  মু�ধারা   
৩।  িনবর্ািচত কিবতা- িনঝর্ েরর ��ভ�, েসানারতরী, বধূ, �গর্ হইেত িবদায়, রপ সাগের ডুব িদেয়িছ(৪৭ 

সং�ক,গীতা�িল), সাধারণ েমেয়। 
 
Suggested Readings:  
 

১. রবী� েছাটগে�র িশ�রপ - তেপা�ত েঘাষ 
২. রবী� নাটেকর �য্ািজিড – েসােম�নাথ বস ু
৩. রবী� নাটয্ সমী�া রপক-সাংেকিতক - দগুর্া শংকর মুেখাপা�ায় 
৪. রবী� সািহেতয্র ভূিমকা - নীহারর�ন রায় 
৫. রবী�নােথর রপক নাটয্ - শাি� কুমার দাশগ� 
৬. রবী�নাথেক কিব রবী�নাথ - সতীনাথ চ�বত� 
৭. কথা কিবতা রবী�নাথ - নারায়ণ গে�াপা�ায়  
৮. কােলর মা�া ও রবী� নাটক - শ� েঘাষ 
৯. রবী� কা� পির�মা - উেপ�নাথ ভ�াচাযর্ 
১০. রিবরি� - চারচ� বে�য্াপা�ায় 
১১. রবী� নাটয্�বাহ - �মথনাথ িবশী 
১২. রবী� সরিণ - �মথনাথ িবশী 
১৩. রবী� মানষু - অরিব� েপা�ার 
১৪. রবী�নােথর উত্তর কা� - িশিশর কুমার েঘাষ 
১৫.  রবী�নােথর মু�ধারা – �বকুমার মুেখাপা�ায় 

 
 

অথবা 
DSE-4: উপ�াস সািহতয্ পাঠ      Credits 06 
 
DSE4T: উপ�াস সািহতয্ পাঠ 
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Course Contents: 
  

ক.  পুতুল নােচর ইিতকথা – মািনক বে�য্াপা�ায় 
খ.  তু�ভ�ার তীের – শরিদ� ুবে�য্াপা�ায় 
গ.  টানােপােড়ন – সমেরশ বস ু

 
Suggested Readings:  
 

১. ব� সািহেতয্ উপ�ােসর ধারা - �কুমার বে�য্াপা�ায় 
২.  বাংলা উপ�ােসর কালা�র - সেরাজ বে�য্াপা�ায় 
৩.  বাংলা উপ�ােসর ইিতহাস (�থম েথেক স�ম খ�) – ে�� গ� 
৪.  বাংলা উপ�াস সমী�া - বীতেশাক ভ�াচাযর্ 
৫.  মািনক বে�য্াপা�ােয়র জীবন-দিৃ� ও িশ�রীিত - েগািপকানাথ রায় েচৗধুরী 
৬.  মািনক বে�য্াপা�ােয়র জীবন ও িশ� - সেরাজ েমাহন িম� 
৭.  সমেরশ বস ু: �রণ-সমী�ণ – সতয্িজৎ েচৗধুরী ও অ�া� 
৮.  সমেরশ বস ু: জীবন ও সািহতয্ – অমল েহাড়  
৯.  সমেরশ বস ু: সময় িচ� – পাথর্�িতম বে�য্াপা�ায়   
১০.  রমণীয় শরিদ� ু– ে��গ�  
১১.  কথাগঠন – অিন�য্ ভ�াচাযর্  

 
 

অথবা 
DSE-4: �কৃিতেচতনামূলক, জাতীয়তামূলক ও িব�মানবতামূলক সািহতয্পাঠ     

Credits 06  
                      

DSE4T: �কৃিতেচতনামূলক, জাতীয়তামূলক ও িব�মানবতামূলক সািহতয্পাঠ     
 
Course Contents:  
 

ক.  নবজাতক – রবী�নাথ ঠাকুর 
খ.  পলাশীর যু� – নবীনচ� েসন  
গ.  আর�ক – িবভূিতভূষণ বে�য্াপা�ায়  

 
Suggested Readings:  
 

১.  রবী�কা� পির�মা – উেপ�নাথ ভ�াচাযর্ 
২.  রবী� কা� �বাহ – �মথনাথ িবশী  
৩.  নবজাতক সমী�া – েগাকুলান� িম� 
৪.  আর�ক : নানা েচােখ – (স�া) তরণ বে�য্াপা�ায়  
৫. আর�েকর অন�তা - (স�া) তাপস বস ু
৬.  িবভূিতভূষেণর আর�ক – সমেরশ মজমুদার  
৭.  নবীনচ� সািহতয্ ও সাধনা – শাি� চে�াপা�ায় 
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অথবা 
DSE-4: বাংলা সািহতয্ এবং িচ�, চলি�� ও �ীড়া     Credits 06 
 
DSE4T: বাংলা সািহতয্ এবং িচ�, চলি�� ও �ীড়া  
 
Course Contents:  
 
ক. বাংলা সািহেতয্র চলি��ায়ন 
খ. বাংলা �ীড়া সািহতয্ 
গ. বাংলা সািহতয্ ও িচ�কলা 
 
Suggested Readings: 
  

১ কথা চলি�� -   েমাকাে�ল তানভীর  
২. -রবী�নাথ দপর্েণ চলি��    বে�য্াপা�ায় ভুবেন�র  
৩. রবী�রচনা চলি�ে�র  - সাহা কমল   
৪.  মিত ন�ী সং�া – ক�াণ মজমুদার (স�া.)  
৫.  েখলা সং�হ (মিত ন�ী) – অভীক চে�াপা�ায় (স�া.) 
৬.িচ� সমােলাচনা – উত্তম েচৗধুরী 
৭.িচ�দশর্ন – অেলাক মুেখাপা�ায়  
৮.ভারতীয় �াচীন িচ�কলা - সুের�নাথ দাশগ� 
৯.বাংলা িচ�কলা – অেশাক ভ�াচাযর্ 
১০.ছিব কােক বেল – অেশাক িম� 
১১.িবষয় চলি�� – সতয্িজৎ রায় 
১২.বাংলা চলি�� ও বাংলা সািহতয্ – িনশীথ কুমার মুেখাপা�ায়  

 
Skill Enhancement Elective Course (SEC) 

 
SEC-1: বাংলা �াকরণ ও অনুবাদত�     Credits 02 
 
SEC1T: বাংলা �াকরণ ও অনুবাদত� 
 
Course Contents:  
                                                              
ক.  সমাস, সি�, �তয্য়, েছদ ও যিত িচে�র �বহার, বাগ্ধারা ও �বাদ-�বচন, এক কথায় �কাশ   
খ.  অনুবাদত� (আ�িরক অনুবাদ, ভাবানুবাদ ও সংি�� অনুবাদ) ও পিরভাষা চচর্ া 
 
Suggested Readings: 

১.  �াকরণ েকৗমুদী – িব�াসাগর 
২.  উ�তর বাংলা �াকরণ – বামনেদব চ�বত� 
৩.  ভাষা �কাশ বা�ালা �াকরণ – সুনীিতকুমার চে�াপা�ায় 
৪.  ভাষার ইিতবৃত্ত – সুকুমার েসন 
৫.  On Translations – Richards, I,A. 
৬.   Translation – Alan Daff  
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অথবা 
SEC-1: িলখন-দ�তা বৃি�       Credits 02 
 
SEC1T: িলখন-দ�তা বৃি� 
 
Course Contents:  
ক.  অিফিসয়াল প�িলখন, সংবাদপে� �িতেবদন, ভাবাথর্ ও ভাবস�সারণ, সরকারী কােজর িরেপাটর্  

িলখন, িব�াপেনর খসড়া রচনা, বানানিবিধ, �ফ সংেশাধন   
খ.  বাংলা ভাষার কােজ কি�উটার িশ�া  
 
Suggested Readings:  

১.  েলখক ও স�াদেকর অিভধান – সুভাষ ভ�াচাযর্ 
২.  Basic Computer Course Made Simple – Satish Jain 
৩.  বাংলা বানান িচ�া – িমতািল ভ�াচাযর্   

 
  
SEC-2: বাংলা ভাষা ও সািহতয্ িবষয়ক �ক� রচনা ও �ক�প� উপ�াপনা 
           Credits 02 
SEC2T: বাংলা ভাষা ও সািহতয্ িবষয়ক �ক� রচনা ও �ক�প� উপ�াপনা 
 
Course Contents:  
 
ক.  �ক� রচনা (Project Writing)  
খ.  �ক�প� উপ�াপনা (Paper presentation)  
 
 
 

অথবা 
SEC-2: িচ�নাটয্ রচনা ও সা�িতক ঘটনা িবে�ষণ     Credits 02 
 
SEC2T: িচ�নাটয্ রচনা ও সা�িতক ঘটনা িবে�ষণ   
 
Course Contents:  
 
ক.   িচ�নাটয্ িলখন (Script-Writing)  
খ.   সা�িতক ঘটনা িবে�ষণ 
 
 
Suggested Readings:  

১.  চলি�ে�র অিভধান – ধীমান দাশগ� 
২.  িসেনমার অ আ ক খ - ধীমান দাশগ� 
৩.  িবষয় চলি�� – সতয্িজৎ রায় 
৪.  বই নয়, ছিব –িচদান� দাশগ�  
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৫.  িসেনমার ভােলাম� – েসােম�র েভৗিমক 
৬.  িচ�নাটয্ রচনা ও িচ�নাটয্ িবে�ষণ – ধীমান দাশগ�  
৭.  িচ�নাটয্ সািহেতয্ নতুন ভুবন - মানেব�নাথ সাহা  

 
 

Generic Electives (GE) 
[Interdisciplinary for other Department] 

 
GE-1: বাংলার ভূ-খ�, জািতর উৎপিত্ত ও ধমর্ ও সং�ৃিতর ইিতহাস এবং েলাকসািহতয্ 

          Credits 06  
GE1T: বাংলার ভূ-খ�, জািতর উৎপিত্ত ও ধমর্ ও সং�ৃিতর ইিতহাস এবং েলাকসািহতয্ 
 
Course Contents: 
 
ক.  বাঙািল জািতর উৎপিত্ত ও বাংলা ভূ-খে�র ইিতহাস  
খ.  বাঙািলর ধমর্ ও সং�ৃিতর (খা�াভয্াস, েপাশাক-পির�দ, উৎসব-পাবর্ণ, সামািজক রীিত-অনু�ান) 

সাধারণ পিরচয়  
গ.   েলাকসািহতয্ সং�া, �রপ ও ৈবিশ�য্ 
     ছড়া, ধাঁধা, �বাদ, �তকথা, গীিতকা, েলাককথা, েলাকনাটক, েলাকগীিত  
 
Suggested Readings: 
  

১. িববতর্ ন বাঙালীর  ও বাংলা  - সুর অতুল  
২. বৃহৎ ব� – দীেনশচ� েসন  
৩. েগৗেড়র ইিতহাস-   চ�বত� রজনীকা�   
৪. গ�ািরিড ও ব�ভূিম - �ভাতকুমার েঘাষ 
৫. সং�ৃিত পি�মবে�র  -   েঘাষ িবনয়  
৬. কথা েসকােলর সংবাদপে�  -   বে�য্াপা�ায় �েজ�নাথ  
৭. ইিতহাস বাংলার  -  বে�য্াপা�ায় রাখালদাস  
8. বাঙালীর নৃতাি�ক পিরচয় -  অতুল সুর 
৯. বাংলা বাঙালী ও বাঙালী� -     শরীফ আহমদ  
১০. বাঙলার মখু আিম েদিখয়ািছ-   েসনগ� শ�র   
১১. বাঙালীর ইিতহাস -  রায় নীহারর�ন  
১২. বাঙলার েলাকসং�ৃিত িব�েকাষ-  েচৗধুরী দলুাল  
১৩. ব�ীয় েলাকসং�ৃিত েকাষ -  বরণকুমার চ�বত�  
১৪. েলাকসািহতয্ -   আসরাফ িসি�কী 
১৫. বাংলার �বাদ -  বসাক সুেদ�া  
১৬. বাংলার �তপাবর্ণ- শীলা বসাক 
১৭. গীিতকা : �রপ ও ৈবিশ�য্ -  বরণ কুমার চ�বত� 
১৮. বাংলা ধাঁধার িবষয়ৈবিচ�য্ ও সামািজক পিরচয় – শীলা বসাক 
১৯. বাংলার েলাকগীত কথা – িচত্তর�ন েদব 
২০. বাংলার েলাককথা – বু�েদব রায় 
২১. বাংলার েলাকনতৃয্ ও গীিতৈবিচ�য্– মিণ বধর্ন   
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অথবা 
GE-1:  বাংলা ভাষার িবিভ� �র ও বাংলা ভাষাচচর্ া     Credits 06                                                                                      
 
GE1T:  বাংলা ভাষার িবিভ� �র ও বাংলা ভাষাচচর্ া   
 
Course Contents: 
  
ক.  পৃিথবীর �ধান �ধান বংেশর সাধারণ পিরচয়, ইে�া-ইউেরাপীয় ভাষাবংেশর সাধারণ পিরচয়, 

বাংলা ভাষার উ�েবর ইিতহাস, বাংলা ভাষার িবিভ� �েরর ৈবিশ�য্,  
খ.  বাংলা উপভাষা, বাংলা সাধু ও চিলত ভাষা, বাংলা বােকয্র গঠন (�থাগত), বাংলা শ�ভা�ার 
গ.     �িন পিরবতর্ েনর কারণ ও সূ�সমূহ, শ�াথর্ পিরবতর্ েনর কারণ ও সূ�সমূহ  
 
Suggested Readings:  
 

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

 
 

GE-2:  কা� সািহেতয্র ধারা ও ৈব�ব পদাবলী পাঠ    Credits 06 
 
GE2T:  কা� সািহেতয্র ধারা ও ৈব�ব পদাবলী পাঠ 
 
Course Contents:  
  
ক. �াচীন ও ম�যুেগর সািহেতয্র ধারা : চযর্াপদ, �কৃ�কীত্তর্ন, ম�লকা�, ৈব�বপদাবলী 
খ. আধুিনক কা� সািহেতয্র ধারা : মধুসূদন দত্ত, রবী�নাথ ঠাকুর, জীবনান� দাশ, নজরল ইসলাম, 

সুধী�নাথ দত্ত, অিময় চ�বত�, িব�ু েদ, শি� চে�াপা�ায় 
গ. ৈব�বপদাবলী পাঠ 

িব�াপিত – িচর চ�ন উের হার না েদলা; এ সিখ হামাির দেুখর নািহ ওর;  
চ�ীদাস – সই েকবা শনাইল �াম নাম ;  এমন পীিরিত কভু নািহ েদিখ শিন  
�ানদাস – রপ লািগ আঁিখ ঝুের ; বঁধু েতামার গরেব গরিবনী হাম 
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েগািব�দাস – নীরদ নয়েন নীর ঘন িস�েন, ক�ক গািড় কমল সম পদতল 
 
Suggested Readings:  
 

১.  বাংলা সািহেতয্র ইিতবৃত্ত – ড. অিসতকুমার বে�য্াপা�ায় 
২.  বাংলা সািহেতয্র ইিতকথা- ড. ভূেদব েচৗধরুী 
৩.  বা�ালা সািহেতয্র ইিতহাস- ড. সুকুমার েসন 
৪.  সম� বাংলা সািহেতয্র পিরচয়- ড. পেরশচ� ভ�াচাযর্ 
৫.  বাঙলা সািহেতয্র রপেরখা- েগাপাল হালদার 
৬.  সম� বাংলা সািহেতয্র ইিতহাস- ে�� গ� 
৭.  বাংলা সািহতয্র স�ূণর্ ইিতবতৃ্ত- অিসতকুমার বে�য্াপা�ায় 
৮.  ম�লকাে�র ইিতহাস- আশেতাষ ভ�াচাযর্ 
৯.  ম�যুেগর কিব ও কা�- শ�রী�সাদ বসু  
১০.  পাঁচশত বৎসেরর পদাবলী- িবমানিবহারী মজমুদার (স�াদনা) 
১১.  ৈব�ব সািহতয্ – ি�পুরা শ�র েসন শা�ী 
১২.  বাংলা সািহেতয্ কৃ�কথার �মিবকাশ- সতয্বতী িগির 
১৩.  ৈব�ব পদাবলী পিরচয়- জীেব� ুরায় 
১৪.  ৈব�ব রহ� �কাশ- �ুিদরাম দাস 
১৫.  পদাবলী পিরচয়- হেরকৃ� মুেখাপা�ায় 
১৬.  ৈব�ব কিব �সে�- েদবনাথ বে�য্াপা�ায় 
১৭.  �স� : ৈব�ব সািহতয্- লােয়ক আিল খান 
১৮.  ৈব�ব পদাবলী- সতয্ িগির 
১৯.  আধুিনক বাংলা কিবতার রপেরখা – বাস�ীকুমার মুেখাপা�ায় 
২০.  আধুিনক কিবতার মানিচ� – জীেব� িসংহ রায় 
২১.  আধুিনক বাংলা কা� পিরচয় – দীি� ি�পাঠী 
২২.  আমার কােলর কেয়কজন কিব – জগদীশ ভ�াচাযর্ 
২৩.  বাংলা কিবতার কালা�র – সেরাজ বে�য্াপা�ায় 
২৪.  আধুিনক কিবতার িদগ্বলয় – অ�কুমার িসকদার 

 
 

অথবা 
GE-2: নাটয্ সািহেতয্র ধারা এবং কা� ও নাটক পাঠ    Credits 06 
 
GE2T: নাটয্ সািহেতয্র ধারা এবং কা� ও নাটক পাঠ 
 
Course Contents:  
 
ক.  বাংলা নাটয্ সািহেতয্র ধারা – মধুসূদন দত্ত, দীনব�ু িম�, িগিরশচ� েঘাষ, রবী�নাথ ঠাকুর, 

ি�েজ�লাল রায়, ম�থ রায় 
খ.  বুড় শািলেকর ঘােড় েরাঁ – মধুসূদন দত্ত 
গ.  কথা ও কািহনী – রবী�নাথ ঠাকুর 
        
Suggested Readings:  
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১.  বাংলা নাটয্ সািহেতয্র ইিতহাস – � আশেতাষ ভ�াচাযর্ 
২.  বাংলা নাটেকর ইিতহাস – অিজতকুমার েঘাষ 
৩.  নাটয্ সািহেতয্র আেলাচনা ও নাটক িবচার – সাধনকুমার ভ�াচাযর্ 
৪.  নাটয্ সািহেতয্র ভূিমকা – িবভাস রায়েচৗধরুী 
৫.  বাংলা �হসন : এেকই িক বেল সভয্তা ও বুড় সািলেকর ঘােড় েরাঁ – ে�� গ� 
৬.  মধুসূদন : কিব ও নাটয্কার – সুেবাধচ� েসনগ� 
৭.  রবী�-কা�-পির�মা – উেপ�নাথ ভ�াচাযর্ 
৮.  বুড় শািলেকর ঘােড় েরাঁ – হীেরন চে�াপা�ায় 
৯.  রবী� কা� �বাহ – �মথনাথ িবশী 
১০.  বাংলা সািহেতয্ লঘুনােটয্র ধারা – ৈব�নাথ শীল  

 
   
GE-3: বাংলা �ব� ও কথাসািহেতয্র ধারা এবং �ব� পাঠ   Credits 06                                                                                         
 
GE3T: বাংলা �ব� ও কথাসািহেতয্র ধারা এবং �ব� পাঠ                                                          
 
Course Contents:  
 
ক.  বাংলা �ব� সািহেতয্র ধারা –  

েফাটর্  উইিলয়াম কেলজ, �রামপুর িমশন, িব�াসাগর, বি�মচ� চে�াপা�ায়, রবী�নাথ ঠাকুর, 
�মথ েচৗধুরী, ৈসয়দ মুজতবা আলী, বু�েদব বসু, অ�দাশ�র রায়। 

খ.  বাংলা কথাসািহেতয্র ধারা – বি�মচ� চে�াপা�ায়, রবী�নাথ ঠাকুর, �ভাতকুমার মুেখাপা�ায়, 
শরৎচ� চে�াপা�ায়, তারাশ�র বে�য্াপা�ায়, িবভূিতভূষণ বে�য্াপা�ায়, মািনক বে�য্াপা�ায়, 
শরিদ� ুবে�য্াপা�ায়, বলাইচাঁদ মুেখাপা�ায়, সমেরশ বস।ু 

গ.  েলাকরহ� : 
(বাব,ু �া�াচা�র্  বৃহ�া�লু, ইংরাজ ে�া�, সুবণর্েগালক, হনমূ�াবুসংবাদ) – বি�মচ� চে�াপা�ায়  

 
Suggested Readings:  
 

১.  বাংলা সািহেতয্ গ� – সুকুমার েসন 
২.  আধুিনক বাংলা �ব� সািহেতয্র ধারা - অধীর েদ 
৩.  বাংলা গ� রীিতর ইিতহাস - অরণকুমার মুেখাপা�ায় 
৪.  বাংলা গে�র �মিবকাশ - হীের�নাথ দত্ত  
৫.  বাংলা গে�র �মিবকাশ- হীের�নাথ দত্ত 
৬.  ব� সািহেতয্ উপ�ােসর ধারা – �কুমার বে�য্াপা�ায় 
৭.  বাংলা উপ�ােসর কালা�র – সেরাজ বে�য্াপা�ায় 
৮.  বাংলা উপ�ােসর ইিতহাস (�থম েথেক স�ম খ�) – ে��গ� 
৯.  বাংলা উপ�াস সমী�া – বীতেশাক ভ�াচাযর্ 
১০.  বি�মচ� – সুেবাধ কুমার েসনগ� 

 
 

অথবা 
GE-3: উপ�াস ও েছাটগ� পাঠ       Credits 06   
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GE3T: উপ�াস ও েছাটগ� পাঠ          
                                                                                        
Course Contents:  
 
১. িবষবৃ� – বি�মচ� চে�াপা�ায় 
২. পেথর পাঁচালী – িবভূিতভূষণ বে�য্াপা�ায় 
৩. েছাটগ� সংকলন –  
   েপা�মা�ার – রবী�নাথ 
    মেহশ – শরৎচ� 
    িনমগাছ – বনফুল 
   ডাইিন –তারাশ�র বে�য্াপা�ায় 
    িচ�েচার – সুেবাধ েঘাষ 
 
Suggested Readings:  

১.  পেথর পাঁচািল : জীবনদিৃ� ও িশ�রপ – সমেরশ মজমুদার 
২.  রবী� েছাটগে�র িশ�রপ – তেপা�ত েঘাষ  
৩.  শরৎচ� জীবন ও সািহতয্ – ড. অিজতকুমার েঘাষ  
৪.   বনফুল : জীবন, মন ও সািহতয্ – ড.  উিমর্ ন�ী 
৫.   িবভূিতভূষণ : জীবন ও সািহতয্ – সুনীলকুমার চে�াপা�ায়  
৬.  তারাশ�র অে�ষা – সেরাজ বে�য্াপা�ায় 
৭.  বাংলা েছাটগ� : নববী�ণ – সেরাজ পান 
৮.  রবী�নােথর িনবর্ািচত েছাটগ� – অিসতকুমার বে�য্াপা�ায় 
৯.  বি�মচ� – সুেবাধ কুমার েসনগ� 
১০.  শরৎচ� - সুেবাধ কুমার েসনগ� 
১১.  আমার কােলর কেয়কজন কথািশ�ী – জগদীশ ভ�াচাযর্  
১২.  বাংলা েছাটগ� – িশিশর কুমার দাশ 
১৩.  সুেবাধ েঘােষর েছাটগে�র মানব মন�� – েমােমনুর রসলু 
১৪.  বাংলা েছাটগ� : �স� ও �করণ – বীের� দত্ত 
১৫.  গ�চচর্ া – উ�লকুমার মজমুদার 
১৬.  েছাটগে�র পেথ পেথ – রিবন পাল  
১৭.  রবী�নােথর গ� : িবে�ষণীপাঠ – সমেরশ মজমুদার 
১৮.  রবী�নােথর েছাটগ� – �মথনাথ িবশী 
১৯.  বাংলা েছাটগ� : মনেন দপর্েণ – শীতল েচৗধুরী 

 
 
GE-4: বাংলা গীিতসািহতয্, িশশসািহতয্ ও র�রচনার ধারা   Credits 06 
 
GE4T: বাংলা গীিতসািহতয্, িশশসািহতয্ ও র�রচনার ধারা 
 
Course Contents:  
 
ক. বাংলা গীিত (স�ীত-সািহতয্) ধারা  
খ. বাংলা িশশসািহেতয্র ধারা 
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(িব�াসাগর, মদনেমাহন তকর্ াল�ার,িশবনাথ শা�ী,  দি�ণার�ন িম� মজমুদার, রবী�নাথ,  
অবনী�নাথ,েযাগী�নাথ সরকার,  উেপ�িকেশার রায়েচৗধুরী, সতয্িজৎ রায়, সকুুমার রায়, লীলা 
মজমুদার, নারায়ণ গে�াপা�ায়, ে�েম� িম�, ৈ�েলাকয্নাথ মুেখাপা�ায়, সুখলতা রাও)  
 
গ. র�রচনার ধারা – 
হেতাম �াঁচা, �মথ েচৗধুরী, কালেপঁচা, মুজতবা আলী, স�ীব চে�াপা�ায় 
 
Suggested Readings: 
  

১. সংগীতেকাষ – করনাময়ী েগা�ামী 
২ -গান বা�ালীর  লািহড়ী দগুর্াদাস  
৩. -রবী�সংগীত   েঘাষ শাি�েদব  
৪. -আগন সুেরর   েসন স�য্া  
৫. -গান রবী�নােথর   ঠাকুর েসৗেম�নাথ  
৬. সংগীেত ভারতীয় র �কৃিত ও বাংলা গান -   েঘাষ শাি�েদব  
৭. বাংলা গােনর িববতর্ ন – উৎপলা েগা�ামী  
৮. বাংলা গােনর স�ােন – সধুীর চ�বত� 
৯. িশশ বাংলা  -িববতর্ ন ও ইিতহাস সািহেতয্র িকেশার    ভ�াচাযর্ মহয়া  
১০. বাংলা িশশ সািহতয্ ও পির�মা – অেশাককুমার েদ  
১১. বাংলা িশশসািহেতয্র �মিবকাশ -  গে�াপা আশা �ায় 
১২. িশশ সািহতয্ ও সািহিতয্ক – �ভাসর�ন েদ 
১৩. শতা�ীর িশশ সািহতয্ – খেগ�নাথ িম� 
১৪. র�কথা – িব�নাথ বে�য্াপা�ায় 
১৫. র�কথা আেলাচনা – কুমােরশ েঘাষ 
১৬. বাংলা র� রচনার �াথিমক পিরচয় – ড. �তীপ মজমুদার 
১৭. গ� পর�রা – ফাদার �িপেয়ন 
১৮. বাংলা সািহেতয্ সামািজক নকশার পটভূিমর �িত�া – আবুল কােশম েচৗধুরী 
১৯. আধুিনক �� পিরচয় – পিরমল েগা�ামী  
২০. বীরবেলর ৈবঠকী গ� – িমিহর েসন  
২১.বাংলা গােনর চার িদগ� – সুধীর চ�বত� 
২২.বাংলা গােনর ইিতবৃত্ত – সািব�ী েঘাষ  

 
 

অথবা 
 

GE-4: বাংলা সািহতয্ এবং দাশর্িনক, রাজৈনিতক ও সামািজক িচ�া                   Credits 06 
 
GE4T: বাংলা সািহতয্ এবং দাশর্িনক, রাজৈনিতক ও সামািজক িচ�া  
 
Course Contents:  
 

ক. বাংলা সািহতয্ ও বাঙািলর দশর্নিচ�া  
খ. বাংলা সািহতয্ ও বাঙািলর রাজৈনিতক িচ�া  
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গ. বাংলা সািহতয্ ও বাঙালী সমাজিচ�া 
 
 
Suggested Readings:  
 

১.  িচ�ানায়ক বি�মচ� - ভবেতাষ দত্ত 
২.  ব�ীয় েরেনসাঁেস পা�াতয্ িব�ার ভূিমকা – সুনীল বে�য্াপা�ায় 
৩.  বা�ািলর সং�ৃিত – সনুীিতকুমার চে�াপা�ায় 
৪.  েগৗড়ব� সং�ৃিত – হেরকৃ� মুেখাপা�ায় 
৫.  বাঙলা ও বা�ািলর িববতর্ ন – অতুল সুর 
৬.  বাঙলা ও বাঙািলর সামাজ ও সং�ৃিত – অতুল সুর  
৭.  বে�র জাতীয় ইিতহাস (রাজ�কা�) - নেগ�নাথ বস ু
৮.  বাংলার সামািজক ইিতহােসর ধারা - িবনয় েঘাষ 
৯.  ম�যুেগ বা�ালা - কালী�স� বে�য্াপা�ায় 
১০.  বাংলার মসুিলম আিধকােরর আিদপবর্ - সুখময় মুেখাপা�ায় 
১১.   বাংলায় নবেচতনার ইিতহাস - �পন বস ু
১২.  উিনশশতক : ভাব, সংঘাত ও সম�য় -  রাখালচ� নাথ 
১৩.  বাঙালীর নৃতাি�ক পিরচয় – অতুল সুর 
১৪.  বাঙালীর রা�িচ�া – েসৗের�েমাহন গে�াপা�ায় 
১৫.  েষাড়শ শতেকর বাংলা সমাজ ও সািহতয্ - সমু�ল রানা 

 
 

MIL (AECC- Elective) - Bengali 
 
AECC (Elective) - MIL (Bengali): বাংলা ভাষা-�স�, অনুবাদ ও কথন-দ�তা        
 
           Credit 02 
Course Contents:  
 
িবভাগ-ক                                                                        
বাংলা ভাষা-�স�  

১. ভাষাপিরক�না 
২. ধমর্, েপশা, িল� িভিত্তক বাংলা সমাজভাষা   
৩. বতর্ মান আদশর্ ক�-বাংলার �কৃিত   

 
িবভাগ-খ  
অনুবাদ   

১. অনুবাদ (বাংলা েথেক ইংেরিজ ও ইংেরিজ েথেক বাংলা)  
 
িবভাগ-গ  
কথন-দ�তা 

২. সা�াৎকার (Interview)   
৩. ব�ৃতা (public speech) দ�তা     
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Suggested Readings:  
১. Sociolinguistics Pattern – William Lebov 
২. Sociolinguistic – R.H. Hudson 
৩. ভাষা ও সমাজ – মৃণাল নাথ 
৪. সমাজভাষািব�ান – রাজীব হমায়ুন  
5. Theories of Translation – J. Williams 
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