




















































Discipline Centric Core Course (CC) 

(সাম্মানিক বাাংলা ) 

• স্নাতক সাম্মানিক বাাংলা পাঠক্রমে ‘Discipline Centric Core Course' স্তমে ৮৪ ক্রক্রনিট-এে ক্রোট ১৪ নট ক্রকাসস ছয় (৬)নট 
ক্রসমেস্টামে পড়মত হমব ।  

• ৬ (৫+১) ক্রক্রনিট-এে প্রনতনট ক্রকামসসে পূর্সোি ১০০। এে েমযে ১০ িম্বে সাংনিষ্ট CC-ে ক্লামস পড়়ু য়াে উপনিনতে জিে বোদ্দ। ১০ 
িম্বে ক্রকাসসনিনিক যাোবানহক েূলোয়ি বা ইন্টােিোল অ্োমসসমেন্ট-এে জিে এবাং ১৫ িম্বে ক্রকাসসনিনিক নটউমটানেয়াল-এে জিে 
বোদ্দ । বানক ৬৫ িম্বমেে জিে নবশ্বনবদ্োলময়ে সাংনিষ্ট কতত সপমেে তত্ত্বাবযামি নলনিত পেীো ক্রিওয়া হমব। প্রনতনট ক্রসমেস্টামে 
পমিে সপ্তাহ কমে ক্লাস হমব যমে নিময় Class Hours/Teaching Hours-এে নহমসমব ক্রদ্ওয়া হময়মছ।  

• ৬৫ িম্বমেে নলনিত পেীোয় ১০ িম্বমেে নতিনট বোিােূলক, ৫ িম্বমেে ৪নট বাম যেূলক এবাং ১ িম্বমেে ১৫নট সাংনেপ্ত 
উিেনিনিক/তথ্েেূলক প্রমেে উিে নদ্মত হমব। নিমেে তানলকায় প্রেপমেে যাের্া পাওয়া যামব । 

প্রে িাং প্রমেে যেি ও নবকল্প সাংক্রান্ত নিয়ে প্রমেে োি 

১ েনিউল-১ ক্রথ্মক একনট বোিােূলক প্রে। একনট নবকল্প থ্াকমব। ১০ 

২ েনিউল-২ ক্রথ্মক একনট বোিােূলক প্রে। একনট নবকল্প থ্াকমব। ১০ 

৩ েনিউল-৩ ক্রথ্মক একনট বোিােূলক প্রে। একনট নবকল্প থ্াকমব । ১০ 

৪ েনিউল-১ ক্রথ্মক একনট ক্রবাযেূলক প্রে। একনট নবকল্প থ্াকমব। ৫ 

৫ েনিউল-২ ক্রথ্মক একনট ক্রবাযেূলক প্রে । একনট নবকল্প থ্াকমব । ৫ 

৬ েনিউল-৩ ক্রথ্মক একনট ক্রবাযেূলক প্রে। একনট নবকল্প থ্াকমব । ৫ 

৭ েনিউল-১, েনিউল-২ এবাং েনিউল-৩ ক্রথ্মক একনট কমে প্রসঙ্গ/নবষময় নিময় টীকা-যেসী 
প্রে হমব। নতিনটে েমযে ক্রয-ক্রকািএকনট নলিমত হমব। 

৫ 

৮ প্রমতেকনট েনিউল ক্রথ্মক কেপমে নতিনট কমে প্রে নিময় ক্রোট পমিেনট সাংনেপ্ত 
উিেনিনিক/তথ্েেূলক প্রে ক্রদ্ওয়া হমব। এমেমে ক্রকাি নবকল্প থ্াকমব িা। 

১ X ১৫ 

  

 Ability. Enhancement. Compulsory. Course (AECC)  

1. Compulsory language to be taken in 1st Year.  

a. Subject: English  

i. Marks: 50  

ii. Credit: 2 

iii. Written Test at the Mid & End Semester 

b. Subject: Bengali 

i. Marks: 50  

ii. Credit: 2 

iii. Written Test at the Mid & End Semester 

2. Environmental Studies  

i. Marks in Theory: 75  

ii. Credit: 3 

iii. Written Test at the Mid & End Semester 

iv. Marks in Project: 25 

v. Credit: 1 



vi. Each Student will be required to submit a Project Report at the end of 

Second Semester of First Year. The Project will be an original work 

which may be related to the Honours Subject of the students but must 

be some aspect of the environmental studies. However, students may 

involve his own habitat while doing his Project. In the month of 

February students should talk to either their teacher of the 

Environmental Studies or the teachers of their own subject to choose 

the Project area. The length of the Project Report should be not less 

than 1500 words but not more than 3000. It may be hand written or 

typed. The Project must be submitted by 31st May. Students should 

submit their Project Report Head of the Department and must obtain 

a Project Completion Certificate from the HoD. 
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বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস (১৮০০ হরিঃ পর্যন্ত) 

History of Bengali literature of 18th Century 

উমদ্দশ্ে : বাাংলা িাষা ও সানহমতেে উদ্ভমবে সেয়কাল ক্রথ্মক ১৮০০ নিস্টাব্দ পযসন্ত বাাংলা সানহমতেে নবনিন্ন যাোে সমঙ্গ নশ্োথ্সীমদ্ে 
পনেনেত ঘটিা এই পামঠে উমদ্দশ্ে।  

েনিউল-১ 

 
 
 
 
েনিউল-২ 

 
েনিউল-৩ 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

বাাংলা িাষা সতনষ্টে পূমবস বাঙানল েনেত সানহতে।  
 
  ২৩ 

 
 
   ৬ 

 
 
  ১ 

বাাংলা িাষা ও সানহমতেে ইনতহাস সম্পনকসত সাযাের্ যাের্া 
বাাংলা সানহমতেে য়ুগনবিাগ-প্রসঙ্গ ও নবতকস। 
বাাংলা িাষা ও সানহমতেে আনদ্ পমবসে গনতপ্রকত নত ও নিদ্শ্সি সেূহ 
েযসাপদ্। 
শ্রীকত ষ্ণকীতসি 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

অ্ি়ুবাদ্ সানহতে-িাগবত, োোয়র্ ও েহািােত  
   ২৩ 

 
    ৬ 

 
     ১ ববষ্ণব পদ্াবলী - নবদ্োপনত, েণ্ডীদ্াস, জ্ঞািদ্াস, ক্রগানবন্দদ্াস 

বেতিে-েনেত সানহতে - বেতিেিাগবত, শ্রীচেতিেেনেতােতত 

 Class Hours 



 
সহায়ক গ্রন্থ (নিবসানেত)  
• বাঙ্গালা সানহমতেে ইনতহাস (১-২) - স়ুক়ু োে ক্রসি |  
• বঙ্গিাষা ও সানহতে ১ে, ২য়, - দ্ীমিশ্েন্দ্র ক্রসি  
• বাাংলা সানহমতেে রূপমেিা (১-২) - ক্রগাপাল হালদ্াে   
• বাাংলা সানহমতেে ইনতবতি (১-৫) - অ্নসতক়ু োে বমন্দোপাযোয়  
• বাাংলা সানহমতেে ইনতকথ্া (১-২) - িূমদ্ব ক্রেৌয়ুেী  
• বাঙানল জানত ও বাাংলা সানহতে (১-২) - আহমেদ্ শ্েীফ  
• েযেয়ুমগে বাাংলা সানহমতেে তথ্ে ও কালক্রে - স়ুিেয় ে়ুমিাপাযোয়   
• বাাংলা েঙ্গলকামবেে ইনতহাস - আশুমতাষ িট্টাোযস।  
• বাাংলা সানহমতেে নবকামশ্ে যাো (১ে) - শ্রীক়ু োে বমন্দোপাযোয়। 

HBNG1CC02N 

ঐনতহানসক িাষানবজ্ঞাি 

(Historical linguistics) 

উমদ্দশ্ে : প্রােীি িােতীয় আযসিাষা ক্রথ্মক আয়ুনিক িােতীয় আযসিাষা নহমসমব বাাংলা িাষাে উদ্ভব ও নবকামশ্ে প্রনতনট পযসাময়ে 
সানহনতেক নিদ্শ্সমিে সহায়তায় ক্রসই ক্রসই পযসাময়ে িাষাগত ববনশ্ষ্টে সম্পমকস নশ্োথ্সীমদ্ে যাের্া ক্রদ্ওয়া । 

েনিউল-১  

 
েনিউল-২  

 
েনিউল-৩  

সহায়ক গ্রন্থ (নিবসানেত)   
• িাষা-প্রকাশ্ বাাংলা বোকের্ - স়ুিীনতক়ু োে েমট্টাপাযোয়  
• সাংস্কত ত ও প্রকত ত িাষাে ক্রেনবকাশ্ (১-২য় িণ্ড) - পমেশ্েন্দ্র েজ়ুেদ্াে  
• বাাংলা িাষা পনেক্রো-পমেশ্েন্দ্র েজ়ুেদ্াে 
• িাষা-নজজ্ঞাসা - নশ্নশ্েক়ু োে দ্াশ্  

  TH   TU  IA Exam 
েঙ্গলকামবেে উদ্ভব ও নবকাশ্  

   ২৩ 
 
    ৬ 

 
     ১ েিসােঙ্গল, যেসেঙ্গল, েণ্ডীেঙ্গল ও অ্ন্নদ্ােঙ্গল। 

প্রর্ময়াপািোি-শ্াহ েহম্মদ্ সগীে, ক্রদ্ৌলত কাজী ও আলাওল। 
শ্াক্তপদ্াবলী-োেপ্রসাদ্ ক্রসি ও কেলাকান্ত িট্টাোযস 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

িাষা, িাষা পনেবাে  
২৩ 

 
৬ 

 
১ প্রােীি িােতীয় আযসিাষা ক্রথ্মক আয়ুনিক নহমসমব বাাংলা িাষাে উদ্ভমবে গনতমেিা 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

প্রােীি বাাংলা িাষাে িাষাতানত্ত্বক লের্ - ক্রপ্রনেত েযসাপদ্    
২৩ 

 
৬ 

 
১ আনদ্-েযে বাাংলা িাষাে িাষাতানত্ত্বক লের্ - ক্রপ্রনেত শ্রীকত ষ্ণকীতসি 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

অ্ন্ত-েযে বাাংলা িাষাে িাষাতানত্ত্বক লের্ - ক্রপ্রনেত অ্ন্নদ্ােঙ্গল   
২৩ 

 
৬ 

 
১ আয়ুনিক বাাংলা িাষাে িাষাতানত্ত্বক লের্ - ক্রপ্রনেত পনেব্রাজক (স্বােী নবমবকািন্দ) 



• িাষাে ইনতবতি - স়ুক়ু োে ক্রসি  
• সাযাের্ িাষানবজ্ঞাি ও বাাংলা িাষা - োমেশ্বে শ্’  
• আয়ুনিক িাষাতত্ত্ব - আব্দ়ুল কালাে েিজ়ুে ক্রোেমশ্দ্ ।  
• বাঙ্গালা িাষাে ইনতবতত্ত্ব - ে়ুহম্মদ্ শ্হীদ়্ুল্লাহ ।  
• বাাংলা িাষা - পাবসতীেের্ িট্টাোযস। 

HBNG2CC03N 

বাাংলা সানহমতেে ইনতহাস (উনিশ্ শ্তক) 

(History of Bengali literature 19th Century) 

উমদ্দশ্ে : ঔপনিমবনশ্ক আয়ুনিকতাে সাংস্পমশ্স এমস আোমদ্ে নেন্তা-ক্রেতিা, জীবিোি ও সানহমতে ক্রয আয়ুনিকতাে সঞ্চাে ঘমটনছল তাে 
সমঙ্গ নশ্োথ্সীমদ্ে পনেনেত কোমিাই এই ক্রকামসসে উমদ্দশ্ে। 

েনিউল-১: কাবে-কনবতা ও িাটক-প্রহসি  

 

েনিউল-২: কথ্াসানহতে ও সােনয়ক পে  

 

েনিউল-৩: গদ্ে ও প্রবন্ধ  

বাাংলা িকশ্ােূলক গদ্ে : িবািীেের্ বমন্দাপাযোয়, পোেীোাঁদ্ নেে, কালীপ্রসন্ন নসাংহ  
 

    ২৩ 
 

 

 

৬ 

 

 

১ 

বাাংলা গমদ্েে েেসা ও নবকামশ্ শ্রীোেপ়ুে নেশ্ি ও ক্রফাটস উইনলয়াে কমলমজে িূনেকা  

বাাংলা গদ্ে ও প্রবন্ধ সানহমতেে নবকামশ্ োেমোহি োয়, ঈশ্বেেন্দ্র নবদ্োসাগে, 
অ্েয়ক়ু োে দ্ি, বনিেেন্দ্র েমট্টাপাযোয়, েীে ক্রোশ্ােেফ ক্রহামসি ও নবমবকািমন্দে 
অ্বদ্াি 

 

সহায়ক গ্রন্থ (নিবসানেত)  

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

 
ক. 

বাাংলা কামবে আয়ুনিকতাে সঞ্চাে - ক্রপ্রোপট ও স্বরূপ  
১৩ 
 
 

 
 
 
 
৬ 

 
 
 
 
১ 

ঈশ্বেেন্দ্র গুপ্ত, েঙ্গলাল বমন্দোপাযোয় 

েয়ুসূদ্ি দ্ি, ক্রহেেন্দ্র বমন্দোপাযোয়, িবীিেন্দ্র ক্রসি। 
নবহােীলাল েক্রবতসী, েবীন্দ্রিাথ্ ঠাক়ু ে, নগেীন্দ্রমোনহিী দ্াসী, োিক়ু োেী বস়ু 

 
ি. 

আয়ুনিক বাাংলা িাটমকে উদ্ভব ও নবকাশ্।  
েয়ুসূদ্ি দ্ি, দ্ীিবন্ধ়ু  নেে।   ১০   
অ্েততলাল বস়ু, নগনেশ্েন্দ্র ক্রঘাষ, েবীন্দ্রিাথ্ ঠাক়ু ে    

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

 
ক. 

িকশ্া-কথ্াগদ্ে ক্রথ্মক উপিোস-বাাংলা উপিোমসে উদ্ভব ও নবকাশ্   
১৩ 
 
 

 
 
 
 
৬ 

 
 
 
 
১ 

বনিেেন্দ্র েমট্টাপাযোয়, বেলাকেিাথ্ ে়ুমিাপাযোয়  

েমেশ্েন্দ্র দ্ি  
বাাংলা ক্রছাটগমল্পে উদ্ভমবে ক্রপ্রোপট ও েবীন্দ্রিাথ্  

 
ি. 

বাাংলা সােনয়ক পমেে উদ্ভব ও নবকাশ্    
  ১০ সাংবাদ্ প্রিাকে, তত্ত্বমবানযিী পনেকা, নবনবযাথ্স সাংগ্রহ , োনসক পনেকা, ক্রসােপ্রকাশ্, বঙ্গদ্শ্সি 



• বাঙ্গালা সানহমতেে ইনতহাস (৩-৪ িণ্ড) - স়ুক়ু োে ক্রসি। 
• বাাংলা গদ্ে সানহমতেে ইনতহাস - সজিীকান্ত দ্াস। 
• বাাংলা সানহমতে গদ্ে - স়ুক়ু োে ক্রসি ।  
• বাাংলা সানহমতেে ইনতবতি (৬-৮) - অ্নসতক়ু োে বমন্দোপাযোয়  
• বাাংলা সানহমতেে ইনতকথ্া (৩-৪)- িূমদ্ব ক্রেৌয়ুেী  
• আয়ুনিক বাাংলা কাবে - তাোপদ্ ে়ুমিাপাযোয়  
• উনিশ্ শ্তমকে গীনতকাবে - অ্রুর্ক়ু োে ে়ুমিাপাযোয় 
• বাাংলা সােনয়ক পমেে ইনতবি (১ে িণ্ড) – সন্দীপ দ্ি  
• Bengal Literature in the Nineteenth Century - Sushil Kr. De । 
• বাাংলা সােনয়ক পে - ব্রমজন্দ্রিাথ্ বমন্দাপাযোয়  
• বাাংলা িাটমকে ইনতহাস - অ্নজতক়ু োে ক্রঘাষ ।  
• বাাংলা িাটেসানহমতেে ইনতহাস - আশুমতাষ িট্টাোযস ।  
• িাটেকাে েয়ুসূদ্ি - ক্রেেগুপ্ত  
• বাাংলা গমদ্েে পদ্াি - নবনজতক়ু োে দ্ি, প্রেথ্িাথ্ নবশ্ী 
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বাাংলা সানহতে : প্রমবশ্ক পাঠ 

(Bengali literature : entrant text) 

উমদ্দশ্ে : বাাংলা িাষা ও সানহমতেে ইনতহাস সম্পমকস প্রাথ্নেক জ্ঞািাজসমিে পে এিামি নশ্োথ্সীো সানহমতেে েসাস্বাদ্মিে স়ুমযাগ পামব । 
সানহমতেে পাঠমক যতটা সম্ভব আিন্দদ্ায়ক কমে ক্রতালাই এমেমে লেে। 

েনিউল-১ : কনবতা 

(ময ক্রকামিা দ্শ্নট পাঠে) Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

ি়ু স়ুক়ু  পা - েযসাপদ্ (৬ষ্ঠ িণ্ড)।  
 

 
 

 
 বড়়ু  েণ্ডীদ্াস - ক্রক িা বাাঁশ্ী বা বড়ানয় কানলিী িই কূমল 

েণ্ডীদ্াস - সই ক্রকবা শুিাইল 
নবদ্োপনত - এ সনি হাোনে দ়্ুমিে িানহ ওে।    
ক্রগানবন্দদ্াস : োযব নক কহব বদ্ব নবপাক   ২৩    ৬      ১ 
জ্ঞািদ্াস - স়ুমিে লানগয়া এ ঘে বাাঁনযি়ু    
লালি ফনকে - সব  কয় লালি নক জাত    
েয়ুসূদ্ি দ্ি – বঙ্গিাষা    
েবীন্দ্রিাথ্ ঠাক়ু ে – নেো    
কাজী িজরুল ইসলাে - কাণ্ডােী হাঁনশ্য়াে    
জীবিািন্দ দ্াশ্ - ক্রবায।    
িীমেন্দ্রিাথ্ েক্রবতসী - ক্রদ্শ্ ক্রদ্িাচ্ছ অ্ন্ধকামে    
শ্ােস়ুে োহোি - আোে িালবাসা    
শ্ঙ্খ ক্রঘাষ - বাবমেে প্রাথ্সিা।   ২৩    ৬     ১ 
শ্নক্ত েমট্টাপাযোয় - অ্বিী বানড় আমছা    
অ্মযাযেিাথ্ পাকড়াশ্ী - েি েল নিজ নিমকতমি    
কানেিী োয় - ক্রযই নদ্ি িানল নদ্ি়ু ও েেমর্    



 

মহিউল-২: কথাসাহিযে। 

 

েনিউল-3: িাটক ও পদ্ে প্রবন্ধ 

সহায়ক গ্রন্থ (নিবসানেত)  
• েযসাগীনত পনেক্রো - নিেসল দ্াশ্  
• শ্রীকত ষ্ণকীতসি - অ্নেেসূদ্ি িট্টাোযস (সম্পানদ্ত) 
• েযেয়ুমগে কনব ও কাবে - শ্িেীপ্রসাদ্ বস়ু  
• েনবেনি- োরুেন্দ্র িট্টাোযস 
• বঙ্গ সানহমতে উপিোমসে যাো - শ্রীক়ু োে বমন্দোপাযোয়  
• বাাংলা উপিোমসে ইনতহাস - ক্রেে গুপ্ত  
• বনিেেন্দ্র - স়ুমবাযেন্দ্র ক্রসিগুপ্ত ।  
• উপিোস সানহমতে বনিে - প্রফ়ু ল্লক়ু োে দ্াশ্গুপ্ত  
• বনিে সের্ী - প্রেথ্িাথ্ নবশ্ী ।  
• বাাংলা উপিোমসে কালান্তে - সমোজ বমন্দাপাযোয় ,  
• সানহমতে ক্রছাটগল্প - িাোয়র্ গমঙ্গাপাযোয়  
• বাাংলা সানহমতেে ক্রছাটগল্প ও গল্পকাে - িূমদ্ব ক্রেৌয়ুেী  
• কামলে প়ুিনলকা - অ্রুর্ক়ু োে ে়ুমিাপাযোয় –   
• একামলে গদ্ে-পদ্ে আমন্দালমিে দ্নলল - সতে গুহ  
• বাাংলা ক্রছাটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকের্ - বীমেন্দ্র দ্ি  
• বাাংলা গদ্েেীনতে ইনতহাস - অ্রুর্ক়ু োে ে়ুমিাপাযোয় ।  
• বাাংলা সানহমতে িবয়ুগ - শ্নশ্িূষর্ দ্াশ্গুপ্ত ।  
• আয়ুনিক বাাংলা সানহতে - ক্রোনহতলাল েজ়ুেদ্াে  
• বনিেেমন্দ্রে উপিোস : নশ্ল্পেীনত - ক্রেে গুপ্ত। 
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কনবতা নসাংহ – বতে    
জয় ক্রগাস্বােী - জগমত আিন্দযমজ্ঞ    

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

ক. বনিেেন্দ্র েমট্টাপাযোয় - োজনসাংহ।    ১৫  
 
   ৬    
   

 
 

    ১ 
 ি.  শ্েৎেন্দ্র েমট্টাপাযোয় - অ্িাগীে স্বগস  

পেশুোে - কনে সাংসদ্ সতীিাথ্ িাদ়্ুড়ী - েের্দ্াস এে.এল.এ.  
সেমেশ্ বস়ু – আদ্াব 

   
  ৮   

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

ক. দ্ীিবন্ধ়ু  নেে - িীলদ্পসর্   ১৩  
 
   ৬    
   

 
 

    ১ 
  
 
ি. 

েবীন্দ্রিাথ্ ঠাক়ু ে - েি়ুষে  
প্রেথ্ ক্রেৌয়ুেী – বইপড়া 
অ্বিীন্দ্রিাথ্ ঠাক়ু ে - ক্রসৌন্দমযসে সন্ধাি 

ক্রসানফয়া িাত়ু ি - উিনবাংশ্ শ্তাব্দীে িােীনবপ্লব 

   
  ১০  



বাাংলা সানহমতেে ইনতহাস (নবাংশ্ শ্তক)। 

History of Bengali literature (20th Century) 

উমদ্দশ্ে : এই ক্রকামসসে োযেমে নবশ্ শ্তমকে বাাংলা সানহমতেে গনতপ্রকত নত এবাং স্বরূপ সম্পমকস জ্ঞািাজসি কেমব পড়়ু য়াো। 

মহিউল-১: কাবে-কহবযা ও নাটক 

 

মহিউল-২: কাবেসাহিযে 

 

 

 

মহিউল-২: কথাসাহিযে 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

ক. েবীন্দ্রিাথ্ ঠাক়ু ে     
   
  
  ১৫  

 
 
    
   ৩    
   

 
 

     
     ১ 

  
 
 
 
 

সমতেন্দ্রিাথ্ দ্ি, যতীন্দ্রিাথ্ ক্রসিগুপ্ত, ক্রোনহতলাল েজ়ুেদ্াে, কাজী িজরুল ইসলাে  
জীবিািন্দ দ্াশ্, স়ুযীন্দ্রিাথ্ দ্ি, ব়ুদ্ধমদ্ব বস়ু, নবষ্ণ়ু  ক্রদ্  
সেে ক্রসি, স়ুিাষ ে়ুমিাপাযোয়, স়ুকান্ত িট্টাোযস, বীমেন্দ্র েমট্টাপাযোয়  
স়ুিীল গমঙ্গাপাযোয়, শ্নক্ত েমট্টাপাযোয় , নবিয় েজ়ুেদ্াে  

ি. েবীন্দ্রিাথ্ ঠাক়ু ে, নিমজন্দ্রলাল োয়   
   ৮ 

 
৩ 

 
নবজি িট্টাোযস, ত়ু লসী লানহড়ী  
েন্মথ্ োয়, উৎপল দ্ি, বাদ্ল সেকাে 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

ক. েবীন্দ্রিাথ্ ঠাক়ু ে     
   
  
  ১৫  

 
 
    
   ৩    
   

 
 

     
     ১ 

  
 
 
 
 

সমতেন্দ্রিাথ্ দ্ি, যতীন্দ্রিাথ্ ক্রসিগুপ্ত, ক্রোনহতলাল েজ়ুেদ্াে, কাজী িজরুল ইসলাে  
জীবিািন্দ দ্াশ্, স়ুযীন্দ্রিাথ্ দ্ি, ব়ুদ্ধমদ্ব বস়ু, নবষ্ণ়ু  ক্রদ্  
সেে ক্রসি, স়ুিাষ ে়ুমিাপাযোয়, স়ুকান্ত িট্টাোযস, বীমেন্দ্র েমট্টাপাযোয়  
স়ুিীল গমঙ্গাপাযোয়, শ্নক্ত েমট্টাপাযোয় , নবিয় েজ়ুেদ্াে  

ি. েবীন্দ্রিাথ্ ঠাক়ু ে, নিমজন্দ্রলাল োয়   
   ৮ 

 
৩ 

 
নবজি িট্টাোযস, ত়ু লসী লানহড়ী  
েন্মথ্ োয়, উৎপল দ্ি, বাদ্ল সেকাে 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

েবীন্দ্রিাথ্ ঠাক়ু ে  
 

 
 

 
 শ্েৎেন্দ্র েমট্টাপাযোয় (ঔপিোনসক)  

জগদ্ীশ্ গুপ্ত (গল্পকাে), পেশুোে (গল্পকাে) 
সতীিাথ্ িাদ়্ুড়ী, স়ুমবায ক্রঘাষ (গল্পকাে),  ক্রপ্রমেন্দ্র নেে (গল্পকাে)     

নবিূনতিূষর্ বমন্দোপাযোয়, তাোশ্িে বমন্দোপাযোয়, োনর্ক বমন্দোপাযোয়    ২৩    ৬      ১ 

ক্রসামেি েন্দ (গল্পকাে), সেমেশ্ বস়ু (গল্পকাে)     



 

েনিউল-৩: গদ্ে-প্রবন্ধ ও সােনয়কপে 

 

সিায়ক গ্রন্থ (হনবযাহিয) 

• বাঙ্গালা সানহমতেে ইনতহাস (৫ িণ্ড) - স়ুক়ু োে ক্রসি 
• বাাংলা সানহমতেে ইনতকথ্া (৩-৪) - িূমদ্ব ক্রেৌয়ুেী  
• েবীন্দ্রাি়ুসােী কনবসোজ - অ্রুর্ক়ু োে ে়ুমিাপাযোয় ।  
• আোে কামলে কময়কজি কনব - জগদ্ীশ্ িট্টাোযস ।  
• েবীন্দ্রিাটে পনেক্রো - উমপন্দ্রিাথ্ িট্টাোযস ।  
• বাাংলা িাটমকে ইনতহাস - অ্নজতক়ু োে ক্রঘাষ  
• সােনয়কপে প্রসমঙ্গ - পাথ্সনজৎ গমঙ্গাপাযোয়  
• বঙ্গসানহমতে উপিোমসে যাো - শ্রীক়ু োে বমন্দোপাযোয় 
• আয়ুনিকতা ও েবীন্দ্রিাথ্ – আব়ু সয়ীদ্ আইয়়ুব  
• পান্থজমিে সিা - আব়ু সয়ীদ্ আইয়়ুব।  
• বাাংলা সােনয়কপমেে ইনতবতি (২য় িণ্ড) - সন্দীপ দ্ি  
• বাাংলা প্রবন্ধ সানহমতেে যাো (১,২,৩ িণ্ড) - অ্যীে ক্রদ্ 
• কমল্লামলে কাল - জীমবন্দ্র নসাংহ োয় 
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 প্রাগায়ুনিক সানহতে  

(Pre-History literature) 

উমদ্দশ্ে : প্রাগায়ুনিক সানহমতেে এই ক্রকাসসনটে োযেমে নশ্োথ্সীো সানহমতেে েসাস্বাদ্মিে পাশ্াপানশ্ যামত বাঙ্গানলে সোজ ও যেস-
সাংস্কত নতে নববতসমিে গনতমেিানটমকও অ্ি়ুযাবি কেমত পামে ক্রসনদ্মক লেে োিা হময়মছ। 

েনিউল-১ : ববষ্ণব পদ্াবলী (কনলকাতা নবশ্বনবদ্োলয় সাংস্কের্) 

আশ্াপূর্সা ক্রদ্বী, বসয়দ্ ওয়ানলউল্লাহ    

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

 
 
 
 
ক. 
  
 
 

েবীন্দ্রিাথ্ ঠাক়ু ে     
   
  
  ১৩  
 
    

 
 
    
   ৩    
   

 
 

 
 

     
     ১ 

োমেন্দ্রস়ুন্দে নেমবদ্ী  
প্রেথ্ ক্রেৌয়ুেী  
ক্রোনহতলাল েজ়ুেদ্াে  
ব়ুদ্ধমদ্ব বস়ু  

ক্রগাপাল হালদ্াে  
বসয়দ্ ে়ুজতবা আলী  

 
ি. 

িােতী, সব়ুজপে   
  ১০ 

 
৩ 

 
কমল্লাল, কানলকলে, প্রগনত।  
প্রবাসী, িােতবষস, শ্নিবামেে নেনঠ 
পনেেয়, কনবতা, কত নিবাস, পূবসাশ্া 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

প্রােনম্ভক আমলােিা     



 

েনিউল-২: কথ্াসানহতে 

 

েনিউল-৩: শ্াক্ত পদ্াবলী (কনলকাতা নবশ্বনবদ্োলয় সাংস্কের্) ও জিপদ্াবলী (প: ব: বাাংলা অ্কামদ্নে ) 

িীেিয়মি িীে ঘি নসঞ্চমি     

আজ়ু হাে নক ক্রপিল়ু িবিীপ েন্দ।  

দ্াাঁড়াইয়া িমন্দে আমগ ক্রগাপাল কামন্দ অ্ি়ুোমগ     

ঘমেে বানহমে দ্মণ্ড শ্তবাে              

রূপ লানগ আাঁনি ঝ়ু মে গুমর্ েি িামে      

এেি নপেীনত কি়ু  িানহ ক্রদ্নি শুনি।   ২৩    ৬      ১ 

সনি নক প়ুছনস অ্ি়ুিব ক্রোয়।     

কন্টক গানড় কেলসে পদ্তল     

েনন্দে বানহে কনঠি কপাট নক ক্রোনহিী জাি     

বয়ু নক  ক্রোনহিী  জাি বয়ু ত়ু নে ক্রয আোে প্রার্     

অ্ি়ু ে তপি তামপ যনদ্ জােব।     

বহনদ্ি পমে বয়ুয়া এমল     

তাতল বসকত বানে-নবন্দ়ুসে    

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

েণ্ডীেঙ্গল (১ে িণ্ড) - ে়ুক়ু ন্দ েক্রবতসী (কনলকাতা নবশ্বনবদ্োলয় সাংস্কের্)।   ২৩     ৬    
   

     ১ 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

প্রােনম্ভক আমলােিা   
 

 
 

 
 নগনেবে, আে আনে পানেমি ক্রহ, প্রবাময নদ্মত উোমে (বালেলীলা)  

নগনে, এবাে আোে উো এমল (আগেিী)  

বামে বামে কহ োনর্, ক্রগৌেী আনিবামে (ঐ)    ২৩    ৬      ১ 

ওমে িবেী নিনশ্, িা হইও ক্রে (নবজয়া)  

ওমহ প্রািিাথ্ নগনেবে ক্রহ (ঐ)।  

            

ক্রকবল আসাে আশ্া, িমব আসা (িমক্তে আক়ু নত)      

আোয় দ্াও ো তনবলদ্ােী(ঐ)   ২৩    ৬      ১ 

আমছ বানে পয়দ্া কনে - ক়ু নবে ক্রগাাঁসাই।     

আনে ক্রকাথ্ায় পাব তামে - গগি হেকো     

আমগ োি়ুষ পমে যেস - দ়্ুদ়্ু শ্াহ     

সমব হমচ্ছ পাে এক ক্রিয়ায় - নফনকে োাঁদ্     



সহায়ক গ্রন্থ (নিবসানেত)   
• েযেয়ুমগে কনব ও কাবে - শ্িেীপ্রসাদ্ বস়ু  
• েণ্ডীদ্াস ও নবদ্োপনত - শ্িেীপ্রসাদ্ বস়ু  
• শ্রীোযাে ক্রেনবকাশ্ - শ্নশ্িূষর্ দ্াশ্গুপ্ত  
• ববষ্ণব েস প্রকাশ্ - ে়ু নদ্োে দ্াস। ।  
• বমঙ্গ ববষ্ণবযেস - েোকান্ত েক্রবতসী। 
• শ্াক্ত পদ্াবলী - জাহ্নবীক়ু োে েক্রবতসী  
• শ্াক্তগীনত পদ্াবলী - অ্রুর্ক়ু োে বস়ু।  
• বাাংলা েঙ্গলকামবেে ইনতহাস - আশুতাম ষ িট্টাোজস   
• েণ্ডীেঙ্গল - স়ুক়ু োে ক্রসি সম্পানদ্ত  
• েণ্ডীেঙ্গল - ে়ু নদ্োে দ্াস সম্পানদ্ত  
• িােমতে শ্নক্ত সাযিা ও শ্নক্ত সানহতে- শ্রী শ্শ্ীিূষর্ দ্াশ্গুপ্ত 
 

HBNG3CC07N 

ছন্দ, অ্লাংকাে ও কাবেতত্ত্ব। 

(Rhythms, Ornaments, Poetics) 

উমদ্দশ্ে : সানহমতেে নশ্োথ্সীমদ্ে ছন্দ, অ্লাংকাে ও কাবেতত্ত্ব নবষময় তত্ত্বজ্ঞাি থ্াকা প্রয়াম জি ।এই ক্রকাসস নশ্োথ্সীমদ্ে কাবে-কনবতা 
পাঠমক গিীেতে কেমব । 

মহিউল-১: ছন্দ 

 

 

 

দ্লবতি/শ্বাসাঘাত প্রযাি/বলবতি/স্বেবতি/ছড়াে ছন্দ/মলৌনকক ছন্দ - উদ্াহের্সহ ববনশ্ষ্টে।  

  

  ২৩ 

 

 

 

  ৬ 

 

 

১ 
বাাংলা ছমন্দে কময়কনট রূপবমন্ধে পনেেয় ও উদ্াহের্সহ আলাম েিা - পয়াে, সমিট 

অ্নেোেে, ে়ুক্তক ও গদ্েছন্দ 

ছমন্দানলনপ প্রর্য়ি (পবস,পদ্,দ্ল,পঙনক্ত, লয়, োো ও েীনতে উমল্লি বাঞ্ছিীয়) 

 

েনিউল-২ : অ্লাংকাে 

আনে একনদ্িও িা ক্রদ্নিলাে তামে - লালি শ্াহ।    

সব ক্রলামক কয় লালি কী জাত - লালি শ্াহ     

এেি োিবজিে আে কী হমব - লালি শ্াহ    

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

কনবতা ও ছন্দ - সাযাের্ আমলােিা   
 

 
 

 
 দ্ল/অ্েে, কলা/োো, যনত, যনতমলাপ, পবস, পঙনক্ত েের্, ছে, পদ্ 

বাাংলা ছমন্দে নেযাো। 

নেশ্রবতি/তািপ্রযাি/অ্েেবতি -উদ্াহের্সহ ববনশ্ষ্টে    ২৩    ৬      ১ 

সেল কলাবতি/ কলাবতি/ ধ্বনি প্রযাি/োোবতি - উদ্াহের্সহ ববনশ্ষ্টে              



েনিউল-৩ : কাবেতত্ত্ব 

 
সহায়ক গ্রন্থ (নিবসানেত) 
• বাাংলা ছমন্দে েূলসূে - অ্েূলেযি ে়ুমিাপাযোয়।  
• ি়ুতি ছন্দ পনেক্রো - প্রমবাযেন্দ্র ক্রসি।  
• বাাংলা ছন্দ পনেেয় - িীলেতি ক্রসি।  
• অ্লাংকাে েনন্দ্রকা - শ্োোপদ্ েক্রবতসী। 
• বাাংলা ছন্দ - জীমবন্দ্র নসাংহ োয়।  
• বাাংলা অ্লাংকাে - জীমবন্দ্র নসাংহ োয়।  
• কাবে নবোে - স়ুমেন্দ্রিাথ্ দ্াশ্গুপ্ত । 
• কাবেতত্ত্ব নবোে - দ়্ুগসাশ্িে ে়ুমিাপাযোয়  
• সানহতে নবোে - নবেলক়ু োে ে়ুমিাপাযোয় । 
• ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ - পনবে সেকাে।  
• কাবেতত্ত্ব - আনেস্টটল (নশ্নশ্েক়ু োে দ্াশ্ অ্ি়ুনদ্ত)।  
• আনেস্টটমলে ক্রপাময়নটক ও সানহতেতত্ত্ব - সাযিক়ু োে িট্টাোযস। 
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বর্সিােূলক িাষানবজ্ঞাি ও বাাংলা িাষা 

(Descriptive Linguistics & Bengali language) 

উমদ্দশ্ে : সানহমতেে সাম্মানিক পযসাময়ে ছাে নহমসমব বাাংলা িাষাতত্ত্ব ও শ্ব্দতত্ত্ব সম্পমকস যােিা থ্াকা অ্তেন্ত গুরুত্বপূর্স। ক্রসই লেেপূেমর্ 
এই ক্রকাসসনট বতনে কো হময়মছ। 

েনিউল-১  

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

কনবতা ও ছন্দ - সাযাের্ আমলােিা   
 

২৩ 

 
 
৬ 

 
 
১ 

উদ্াহের্সহ সাংজ্ঞা - অ্ি়ুপ্রাস, ক্রিষ, যেক, বমক্রানক্ত  

উদ্াহের্সহ সাংজ্ঞা - উপো, রূপক, সোমসানক্ত, উৎমপ্রো, অ্পহূনত, দ্তষ্টান্ত, বেনতমেক, । 
নবমোয, অ্থ্সান্তেিোস, বোজস্তুনত 

অ্লাংকাে নির্সয়              

   

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

কাবে নজজ্ঞাসা - অ্ত়ু লেন্দ্র গুপ্ত (পাঠে-ধ্বনি ও েস)।    ১৫    ৩    
    ১ অ্ি়ুকের্তত্ত্ব    ৮     ৩ 

 Class Hours 



 

েনিউল-২ 

 

েনিউল - ৩ 

 

সহায়ক গ্রন্থ (নিবসানেত)  
• সাযাের্ িাষানবজ্ঞাি ও বাাংলা িাষা - োমেশ্বে শ্’ । 
• িাষাে ইনতবতি - স়ুক়ু োে ক্রসি  
• িাষানবদ্ো পনেেয় - পমেশ্েন্দ্র িট্টাোযস  
• বাাংলা িাষা পনেক্রো (১-২) - পমেশ্েন্দ্র েজ়ুেদ্াে 
• উপিাষা েেসাে িূনেকা - েনিরুজ্জাোি  
• িাষাতত্ত্ব অ্ি়ুশ্ীলি - েনিরুজ্জাোি।  
• বাাংলা িাষাে বোকের্ ও তাে ক্রেনবকাশ্ – ক্রোনহতলাল েজ়ুেদ্াে  
• িাষাপ্রকাশ্ বাাংলা বোকের্ - স়ুিীনতক়ু োে েমট্টাপাযোয়।  
• প্রনেত বাাংলািাষাে বোকের্ - পনবে সেকাে, েনফক়ু ল ইসলাে 
 
 
 
 

 

 

HBNG4CC09N 

কথ্াসানহতে 

Fiction literature 

উমদ্দশ্ে : তততীয় ক্রসমেষ্টামে বাাংলা সানহমতেে আয়ুনিক পযসাময়ে ইনতহাস এবাং িাষানবজ্ঞাি নবষময় জ্ঞািাজসমিে পাশ্াপানশ্ নশ্োথ্সীো এই 
ক্রকাসসনট পড়মব । আয়ুনিক সেময়ে জনটলতা, বেনষ্ট ও সেনষ্টে িন্দ্ব, বাঙানলে পানেবানেক জীবমি িােীে অ্বিামি, পনেমবশ্ সম্পনকসত 
িাবিা এবাং োি়ুমষে লড়াই-সাংগ্রামেে িািা প্রবর্তামক পড়়ু য়ামদ্ে ক্রোিামিাে ক্রেষ্টা কো হমব এই ক্রকামসসে োযেমে । 

েনিউল-১: উপিোস (ময-ক্রকামিা একনট) 

  TH   TU  IA Exam 
ধ্বনি, বর্স, অ্েে - সাংজ্ঞাথ্স ও পােস্পনেক সম্পকস      

  ২৩ 
    

    
    ৬ 
     

   
    ১ ে়ুক্তযাো-েবীন্দ্রিাথ্ ঠাক়ু ে। 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

শ্ব্দ নববতসি, বাাংলা িাষাে ধ্বনি পনেবতসমিে েীনত ও প্রকত নত     
  ২৩ 
 

 
   ৬  

 
     ১ 

বাাংলা শ্ব্দাথ্স পনেবতসমিে যাো, বাাংলা িাষাে উপিাষা 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

বাাংলা িাষাে রূপতানত্ত্বক আমলােিা - বেি, নলঙ্গ, প়ুরুষ, সোস, নবিনক্ত, কােক, প্রতেয়, 
নক্রয়াে কাল ও অ্বেয় 

  ২৩ 
 

    ৬       ১ 



 

েনিউল-২: উপিোস (ময-ক্রকামিা একনট) 

 

েনিউল-৩: ক্রছাটগল্প 

 

সহায়ক গ্রন্থ (নিবসানেত)  

• শ্েৎেন্দ্র : জীবি ও সানহতেনবোে - অ্নজতক়ু োে ক্রঘাষ। 
• বঙ্গ সানহমতে উপিোমসে যাো - শ্রীক়ু োে বমন্দোপাযোয়। 
• বাাংলা উপিোমসে কালান্তে - সমোজ বমন্দোপাযোয় । 
• েবীন্দ্রিাথ্ - স়ুমবাযেন্দ্র ক্রসিগুপ্ত । 
• শ্েৎেন্দ্র - স়ুমবাযেন্দ্র ক্রসিগুপ্ত ।   
• শ্েৎেন্দ্র : প়ুিনবসোে - অ্রুর্ক়ু োে ে়ুমিাপাযোয়  
• েবীন্দ্র ক্রছাটগল্প গমল্পে নশ্ল্পরূপ - তমপাব্রত ক্রঘাষ 
• েবীন্দ্র উপিোমসে নিেসার্নশ্ল্প - গানপকািাথ্ োয়মেৌয়ুেী  
• েবীন্দ্রিামথ্ে ক্রছাটগল্প ও উপিোস - উমপন্দ্রিাথ্ িট্টাোযস ।  
• বাাংলা ক্রছাটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকের্ - বীমেন্দ্র দ্ি ।  
• কথ্া ও সানহমতে েবীন্দ্রিাথ্ - নবশ্বপনত ক্রেৌয়ুেী। 
• ঔপিোনসক োনিক বমন্দোপাযোয় - সমোজমোহি নেে । 
• েবীন্দ্রসানহমতেে িূনেকা - িীহােেঞ্জি োয় । 
• েবীন্দ্র উপিোস সেীো - সতেব্রত ক্রদ্ । 
• েবীন্দ্র-োিস - অ্েনবন্দ ক্রপাদ্দাে।  
• বাাংলা ক্রছাটগল্প ও গল্পকাে - িূমদ্ব ক্রেৌয়ুেী। 
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 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

ক্রোমিে বানল -েবীন্দ্রিাথ্ ঠাক়ু ে     
  ২৩ 
 

     
   ৬  

      
     ১ ক্রদ্িাপাওিা - শ্েৎেন্দ্র েমট্টাপাযোয় 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

পমথ্ে পাাঁোলী - নবিূনতিূষর্ বমন্দোপাযোয়    
  ২৩ 
 

     
   ৬  

      
     ১ অ্েমর্েে অ্নযকাে - েহামশ্বতা ক্রদ্বী 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

 
ক. 

েবীন্দ্রিাথ্ ঠাক়ু মেে ক্রছাটগল্প : নিশ্ীমথ্, একোনে, স়ুিা, অ্নতনথ্, লোবমেটেী,  
অ্িনযকাে প্রমবশ্, স্ত্রীে পে, ে়ু নযত পাষার্ (ময ক্রকাি ৫নট)। 

  ১১  
 

  ৩    
   

       
 
     ১  

ি. 
পময়াে়ুিে : জগদ্ীশ্ গুপ্ত, েহািগে : ক্রপ্রমেন্দ্র নেে, ফনসল : স়ুমবায ক্রঘাষ ,  
প্লাবিকাল : স়ুনেো িট্টাোযস, ক্রোে : ক্রজোনতনেন্দ্র িন্দী, আত্মজা : নবেল কে, নবজমিে 
েক্তোাংস : সন্দীপি েমট্টাপাযোয়, ক্রটাবামটক নসাং : সাদ্ত ক্রহামসি োমন্টা (ময ক্রকাি ৫নট )। 

  
  ১২ 

 
৩ 



িাটক ও িাটেেঞ্চ 

(Drama & Drama stage) 

উমদ্দশ্ে : িাটেেঞ্চ ও িাটমকে নবকাশ্ পেস্পমেে সামপমে ও পনেপূেক। সাোনজক বাস্তবতাে দ্পসর্ নহমসমব িাটেসানহতে পামঠে 
পাশ্াপানশ্ পড়়ু য়াো িাটেেমঞ্চে নবকাশ্মকও নবমবেিাে েমযে োিমব এই উমদ্দমশ্ে ক্রকাসসনট কো হময়মছ। 

েনিউল-১ 

 

েনিউল-2 

 

েনিউল-৩ : েঙ্গেমঞ্চে ইনতহাস 

 
সহায়ক গ্রন্থ (নিবসানেত)  
• িাটমকে কথ্া - অ্নজতক়ু োে ক্রঘাষ  
• বাাংলা িাটেেমঞ্চে ইনতহাস - ব্রমজন্দ্রিাথ্ বমন্দোপাযোয়  
• েবীন্দ্রিাটে সেীো : রূপক-সাাংমকনতক - দ়্ুগসাশ্িে ে়ুমিাপাযোয়  
• কামলে োো ও েবীন্দ্রিাটক - শ্ঙ্খ ক্রঘাষ  
• বাাংলা নথ্ময়টামেে ইনতহাস - দ্শ্সি ক্রেৌয়ুেী  
• েবীন্দ্রসানহমতেে িেিােী (৩য় িণ্ড) - ক্রগাপীমোহি নসাংহ োয়  
• কনব শ্রীেয়ুসূদ্ি - ক্রোনহতলাল েজ়ুেদ্াে  
• গর্িাটে আমন্দালি - দ্শ্সি ক্রেৌয়ুেী।  
• বাাংলা িাটেেমঞ্চে রূপমেিা - দ়্ুগসাশ্িে ে়ুমিাপাযোয়  
• িাটেেঞ্চ িাটেরূপ - পনবে সেকাে। 
• েঙ্গেমঞ্চ বাাংলা িাটমকে প্রময়াগ - অ্নজতক়ু োে ক্রঘাষ  

• িাটেতত্ত্ব ও িাটেেঞ্চ - অ্নজতক়ু োে ক্রঘাষ 
 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

ব়ুড় সানলমকে ঘামড় ক্রোাঁ-েয়ুসূদ্ি দ্ি    ৮     ২       
     ১ ে়ুক্তযাো-েবীন্দ্রিাথ্ ঠাক়ু ে    ১৫      ৪ 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

কাোগাে - েন্মথ্ োয়।     ৮    ২       
     ১ নটমিে তমলায়াে - উৎপল দ্ি    ১৫    ৪ 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

ক্রলমবিফ ও ক্রবঙ্গনল নথ্ময়টাে, িবীি বস়ুে শ্োেবাজাে নথ্ময়টাে, ক্রবলগানছয়া িাটেশ্ালা, 
ক্রজাড়াসাাঁমকা িাটেশ্ালা, বাগবাজাে অ্োমেোে নথ্ময়টাে (শ্োেবাজাে িাটেসোজ)   

    
 
   ২৩ 
    

    
 
   ৬  
   

     
      
     ১ িোশ্িাল নথ্ময়টাে (প্রথ্ে ও নিতীয় পবস)  

িাটেনিয়ন্ত্রর্ নবল  

গর্িাটে ও িবিাটে আমন্দালমিে কাল 
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আয়ুনিক বাাংলা কাবে-কনবতা 

(Modern Bengali Poetry) 

উমদ্দশ্ে : ঔপনিমবনশ্ক আয়ুনিকতাে সাংস্পমশ্স এমস আোমদ্ে কামবে ক্রয িবয়ুমগে সঞ্চাে হময়নছল, তাে নবনিন্ন পবসমক পড়়ু য়াো 
অ্ি়ুযাবি কেমত পােমব এই ক্রকাসসনটে োযেমে । 

েনিউল-১  

 
েনিউল-২: ক্রছাটগল্প 

 

েনিউল - ৩ 

 

সহায়ক গ্রন্থ (নিবসানেত)  
• কনব শ্রীেয়ুসূদ্ি - োনহতলাল েজ়ুেদ্াে। 
• েয়ুসূদ্ি কনব আত্মা ও কাবেনশ্ল্প - ক্রেে গুপ্ত। 
• েয়ুসূদ্ি : কনব ও িাটেকাে - স়ুমবাযেন্দ্র ক্রসিগুপ্ত  
• েবীন্দ্র সের্ী - প্রেথ্িাথ্ নবশ্ী । 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

বীোঙ্গিা কাবে - েয়ুসূদ্ি দ্ি     
  ২৩ 
    

    
   ৬  
   

     
     ১ পাঠে : দ়্ুষ্মমন্তে প্রনত শ্ক়ু ন্তলা, ক্রসামেে প্রনত তাো, িােকািামথ্ে প্রনত রুনিিী, দ্শ্েমথ্ে প্রনত 

বকমকয়ী, লক্ষ্মমর্ে প্রনত শূ্পসিিা এবাং িীলধ্বমজে প্রনত জিা 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

ক. 
 

নিবসানেত কনবতা - েবীন্দ্রিাথ্ ঠাক়ু ে।    ১৩ 
    

  ৩    
 

       
      
     ১ 

পাঠে : বয়ু, ক্রবাঝাপড়া, প্রথ্ে পূজা, ঐকতাি 
ি. সনঞ্চতা - কাজী িজরুল ইসলাে    ১০    ৩ 

 পাঠে : নবমরাহী, দ্ানের, িােী, আোে বকনফয়ৎ 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

 একামলে কনবতা সঞ্চয়ি (কনলকাতা নবশ্বনবদ্োলয় সাংস্কের্)    ১৩ 
    

  ৩    
 

       
      
     ১ 

 পাঠে :  
 
 
ক. 

োনে - জীবিািন্দ দ্াশ্,    ১০    ৩ 
 ক্রসাহাংবাদ্ - স়ুযীন্দ্রিাথ্ দ্ি 

সাংগনত - অ্নেয় েক্রবতসী    
েবীন্দ্রিামথ্ে প্রনত - ব়ুদ্ধমদ্ব বস়ু    
প্রচ্ছন্ন স্বমদ্শ্ - নবষ্ণ়ু  ক্রদ্    

 
ি. 
 

বযূ -স়ুিাষ ে়ুমিাপাযোয়    
ক্রবাযি - স়ুকান্ত িট্টাোযস    
কথ্াোিবী(িান্দীে়ুি) - েনল্লকা ক্রসিগুপ্ত    
 স্মতনতে শ্হমে - স়ুিীল গমঙ্গাপাযোয়    

 ক্রযমত পানে নকন্তু ক্রকি যামবা – শ্নক্ত েমট্টাপাযোয়    



• েবীন্দ্রকাবে পনেক্রো - উমপন্দ্রিাথ্ িট্টাোযস । 
• আয়ুনিক বাাংলা কাবে পনেেয় - দ্ীনপ্ত নেপাঠ… 
• আয়ুনিক কনবতাে নদ্গ্বলয় - অ্শ্রুক়ু োে নশ্কদ্াে । 
• আোে কামলে কময়কজি কনব - জগদ্ীশ্ িট্টাোযস ।  
• আয়ুনিক বাাংলা কনবতায় ইউমোপীয় প্রিাব - েঞ্জ়ুিাষ নেে। 
• বাাংলা কনবতাে োলনেে - স়ুনেতা েক্রবতসী ।  
• িজরুমলে কনবতা : অ্সাংযমেে নশ্ল্প - ক্রেে গুপ্ত ।  
• জিগমর্ে কনব কাজী িজরুল ইসলাে - কল্পতরু ক্রসিগুপ্ত।  
• নিিঃশ্মব্দে তজসিী - শ্ঙ্খ ক্রঘাষ ।  
• আয়ুনিক কনবতাে ইনতহাস - আমলাকেঞ্জি দ্াশ্গুপ্ত ও ক্রদ্বীপ্রসাদ্ বমন্দোপাযোয় । 
• কনবতাে নেল ও অ্নেল - নশ্নশ্েক়ু োে দ্াশ্  
• এই কাবে এই হাতছানি – শ্নক্ত েমট্টাপাযোয় ।  
• বাাংলা কনবতাে কালান্তে - সমোজ বমন্দোপাযোয়।  
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প্রবন্ধ ও নবনবয েেিা 

(Essay & Miscellaneous Compositions) 

উমদ্দশ্ে : বাাংলা প্রবমন্ধ দ্াশ্সনিকতাে বা নেন্তাে প্রসাে ঘমটমছ উনিশ্ শ্তমকে েযেিাগ ক্রথ্মকই । সোজ, োষ্ট্র, নশ্ো, নবজ্ঞাি, িাষা, 
সানহতে, যেস, দ্শ্সি - িািা নবষময়ই বাঙানল নেন্তকগর্ প্রবমন্ধে োযেমে তাাঁমদ্ে িাবিামক বেক্ত কমেমছি । েবীন্দ্রিামথ্ে নছন্নপমেও 
নবশ্বমবামযে এক অ্িিে রূপ বেক্ত হময়মছ । এই ক্রকাসসনটে োযেমে নশ্োথ্সীে সোজ ও সানহতে সম্পনকসত নবনেে নবষময় সেতদ্ধ হমত 
পােমব । 

েনিউল-১ 

 

েনিউল-২ 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

ক. 
 

কেলাকামন্তে দ্প্তে - বনিেেন্দ্র েমট্টাপাযোয়      ১১ 
    

  ৩    
 

       
      
     
 
     ১ 

পাঠে : একা-ক্রক গায় ওই, আোে েি, পতঙ্গ, নবড়াল  
 
 
 
ি. 

একামলে প্রবন্ধ সঞ্চয়ি (কনলকাতা নবশ্বনবদ্োলয় সাংস্কের্)     
 
  ১২ 

    
 
   ৩ 

 

পাঠে প্রবন্ধ : 

সাংস্কত নতে সাোনজক দূ্েত্ব - নবিয় ক্রঘাষ  

নশ্ো ও নবজ্ঞাি - সমতেন্দ্রিাথ্ বস়ু। 

ক্রয ক্রদ্মশ্ বহ যেস বহ িাষা - অ্ন্নদ্াশ্িে োয়  

সানহমতেে োজিীনত - সমোজ আোযস 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

ক. 
 

সানহতে - েবীন্দ্রিাথ্ ঠাক়ু ে     ১১ 
    

  ৩    
 

       
      
     
 
     ১ 

পাঠে : সানহমতেে তাৎপযস, সানহমতেে নবোেক, ক্রসৌন্দযসমবায 
 
 
 

একামলে সোমলােিা সঞ্চয়ি (কনলকাতা নবশ্বনবদ্োলয় সাংস্কের্)     
 
  ১২ 

    
 
   ৩ 

পাঠে প্রবন্ধ : 

আয়ুনিক সানহতে - ক্রগাপাল হালদ্াে  



 

েনিউল - ৩ 

 
সহায়ক গ্রন্থ (নিবসানেত) 
• নেন্তািায়ক বনিেেন্দ্র - িবমতাষ দ্ি।  
• বনিেেমন্দ্রে সানহতে নজজ্ঞাসা - নবষ্ণ়ু পদ্ িট্টাোযস  
• েবীন্দ্রসানহতে পাঠ - হেপ্রসাদ্ নেে  
• েবীন্দ্রেেসা - ক্রদ্বীপদ্ িট্টাোযস 
• েবীন্দ্রিন্দি তত্ত্ব - নবেলক়ু োে ে়ুমিাপাযোয় বনিেেন্দ্র- ক্রোনহতলাল েজ়ুেদ্াে 
• বনিেোিস - অ্েনবন্দ ক্রপাদ্দাে  
• বাাংলা প্রবন্ধ সানহমতেে যাো (১,২ িণ্ড) - অ্যীে ক্রদ্  
• সোমলােিা-সানহতে-পনেেয়- কনলকাতা নবশ্বনবদ্োলয় প্রকানশ্ত  
• জনেদ্াে েবীন্দ্রিাথ্ - অ্নেতাি ক্রেৌয়ুেী 
• নশ্লাইদ্হ ও েবীন্দ্রিাথ্ - শ্েীন্দ্রিাথ্ অ্নযকােী ।  
• নছন্নপোবলী - ক্রগাপালেন্দ্র োয় 
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সানহমতেে রূপ ও েীনত 

Complextion method & literature 

উমদ্দশ্ে : সানহমতেে রূপচবনেে ও গঠিেীনত সম্পমকস এই ক্রকামসস যাের্া প্রদ্াি কো হমব । সানহমতেে নবনিন্ন সাংরূমপে রূপ ও আনঙ্গক 
সম্পমকস জ্ঞািাজসমিে পাশ্াপানশ্ নশ্োথ্সীে সানহমতেে নববতসি সম্পমকসও যাের্া লাি কেমত পােমব। 

 
 
 
 
 
েনিউল-১:  কাবে-কনবতা ও িাটক 

ি. েবীন্দ্রিাথ্ ও উিেসাযক - ব়ুদ্ধমদ্ব বস়ু  

পাশ্চাতে ও প্রােে সোমলােিা যাো - স়ুমবাযেন্দ্র ক্রসিগুপ্ত  

উপিোস ও সোজবাস্তবতা - আিতারুজ্জাোি ইনলয়াস 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

নছন্নপে - েবীন্দ্রিাথ্ ঠাক়ু ে      
  ২৩ 
    

    
   ৬  
   

     
     ১ পেসাংিো - ১০,১৮,৩০,৬৪,৬৭,৭৭,৮১,১০২,১০৬,১০৮ 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

ক. 
 

কনবতাে নবনিন্ন রূপকল্প - েহাকাবে, গীনতকাবে, কনবগাি, সমিট, হাইক়ু , রুবাই ও নলমেনেক   ১০ 
    

  ৩    
 

       
      
     
 

পাঠে : সানহমতেে তাৎপযস, সানহমতেে নবোেক, ক্রসৌন্দযসমবায 
ি. 
 

িাটমকে নবনিন্ন রূপকল্প - ট্রামজনি, কমেনি, প্রহসি, কাবেিাটক, িততেিাটে, সাোনজক িাটক, 
ক্রপৌোনর্ক িাটক, অ্োবসািস িাটক ও একাি িাটক 

  ১৩ 
   

   ৩ 
 



 
েনিউল-২ উপিোস ও ক্রছাটগল্প 

 

েনিউল-৩: প্রবন্ধ, সোমলােিা ও অ্িোিে সাংরূপ 

 

সহায়ক গ্রন্থ (নিবসানেত)  
• সানহতে সন্দশ্সি - শ্রীশ্েন্দ্র দ্াস ।  
• সানহতে ও সোমলােিাে রূপেীনত - উজ্জ্বলক়ু োে েজ়ুেদ্াে 
• সানহতে : রূপ-নবনেো - অ্পূবসক়ু োে োয়  
• সানহমতেে রূপেীনত ও অ্িোিে প্রসঙ্গ - ক়ু ন্তল েমট্টাপাযোয় 
• বাাংলা সানহমতেে রূপেীনত - শুদ্ধসত্ত্ব বস়ু । সানহতেমকাষ : কথ্াসানহতে - অ্লাম ক োয় 
• সানহতে নবোে : তত্ত্ব ও প্রয়ামগ - নবেলক়ু োে ে়ুিাম পাযোয়  

• A Glossary of Literary Terms - M. H. Abrams  

• কনবগাি : ইনতহাস ও রূপান্তে - স্বমোনেষ সেকাে  
• পূবসবমঙ্গে কনবগাি সেগ্র ও পযসামলােিা - দ্ীমিশ্েন্দ্র নসাংহ 
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সাংস্কত ত, ইাংমেনজ ও প্রনতমবশ্ী (নহন্দী) সানহমতেে ইনতহাস 

Historical Background of Sanskrit, English & neighbor (Hindi) literature 

উমদ্দশ্ে : বাাংলা সানহমতেে সােনগ্রক পনেেয় পাওয়াে পে নশ্োথ্সী সাংস্কত ত, ইাংমেনজ এবাং প্রনতমবশ্ী (নহন্দী) সানহমতেে ইনতহাস সম্পমকস 
প্রাথ্নেক পনেেয় লাি কেমব এবাং ক্রসই আমলামক বাাংলা সানহতে সম্পমকসও তাে েূলোয়ি আমো স্বচ্ছ হময় উঠমব। 

 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

উপিোমসে রূপকল্প ও ক্রশ্রনর্কের্ - িকশ্াযেসী উপিোস, ক্রোোন্সযেসী উপিোস, সাোনজক। 
উপিোস, ঐনতহানসক উপিোস, োজচিনতক উপিোস, আঞ্চনলক উপিোস, েিস্তানত্ত্বক উপিোস, 
ক্রেতিাপ্রবাহেীনতে উপিোস 

    
   
 
   ২৩ 
    

    
    
 
    ৬  
   

     
      
 
     ১ ক্রছাটগমল্পে প্রকত নত 

ক্রছাটগল্প ও রূপকথ্া 

অ্র়্ুগল্প 

উপিোস ও ক্রছাটগমল্পে ত়ু লিা 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

প্রবমন্ধে প্রকাে - বস্তুনিষ্ঠ, বেনক্তনিষ্ঠ, লঘ়ু প্রবন্ধ ও গমবষর্া - প্রবন্ধ।    
  ২৩ 
    

    
   ৬  
   

     
     ১ সোমলােিা সানহতে 

ভ্রের্ সানহতে, িাময়নে, পেসানহতে, েেেেেিা, জীবিী ও আত্মজীবিী/স্মতনতকথ্া 



েনিউল-১: সাংস্কত ত সানহমতেে সাংনেপ্ত ইনতহাস 

 

েনিউল-২: ইাংমেনজ সানহমতেে সাংনেপ্ত ইনতহাস 

 

েনিউল-৩ : প্রনতমবশ্ী সানহমতেে সাংনেপ্ত ইনতহাস : নহন্দী (পঠি-পাঠি হমব বাাংলায়) 

 
সহায়ক গ্রন্থ (নিবসানেত) 
• সাংস্কত ত সানহমতেে রূপমেিা - নবোিেন্দ্র িট্টাোযস ।  
• সাংস্কত ত সানহতে পনেক্রো - করুর্ানসন্ধ়ু  দ্াস ।  
• সাংস্কত ত সানহমতেে দ্শ্েত্ন - স়ুমিন্দ়ুস়ুন্দে গমঙ্গাপাযোয়।  
• সাংস্কত ত সানহমতেে ইনতহাস - যীমেন্দ্রিাথ্ বমন্দোপাযোয়  
• ইাংমেনজ সানহমতেে ইনতহাস - শ্রীক়ু োে বমন্দোপাযোয় 
• ইাংমেনজ সানহমতেে সাংনেপ্ত ইনতহাস - সতেপ্রসাদ্ ক্রসিগুপ্ত  
• ইাংমেনজ সানহমতেে রূপমেিা - ক্রগাপাল হালদ্াে । 
• ইাংমেনজ সানহতে পনেেয় - অ্েনবন্দ ক্রপাদ্দাে। 
• ইাংমেনজ সানহমতেে ইনতহাস - ক়ু ন্তল েমট্টাপাযোয়  
• নহন্দী সানহমতেে ইনতহাস - নবজময়ন্দ্র স্নাতক (অ্ি়ুবাদ্ - ক্রজোনতেসয় দ্াশ্)  
• নহন্দী সানহমতেে ইনতহাস - োেবহাল ক্রতওয়ােী । 
• আয়ুনিক নহন্দী সানহতে : গনত ও প্রকত নত - নবপ্লব েক্রবতসী । 
• নহন্দী সানহমতেে ইনতহাস - ক্রসাো বমন্দোপাযোয়। 
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 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

কানলদ্াস (কনব ও িাটেকাে)    
   
  ২৩ 
    

    
    
  ৬  
   

     
     
    ১ 

িবিূনত 

বার্িট্ট 

শূ্রক 

জয়মদ্ব 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

িাটক-উইনলয়াে ক্রশ্ক্সনপয়ে, জজস বািসািস শ্, সোে়ুময়ল ক্রবমকট     
  ২৩ 
    

    
   ৬  
   

     
   ১ কাবে-নট.এস.এনলয়ট  

কথ্াসানহতে -ওয়াল্টাে স্কট, োলসস নিমকন্স, িানজসনিয়া উল্ফ 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

িােমতন্দ়ু হনেশ্েন্দ্র, ে়ুন্সী ক্রপ্রেোাঁদ্    
  ২৩ 
    

    
   ৬  
   

     
   ১ েহামদ্বী বেসা, সূযসকান্ত নেপাঠী নিোলা, ফর্ীশ্বেিাথ্ ক্রের়্ু 



বাাংলা সোজ ও সাংস্কত নতে ইনতহাস 

(History of Bengali Society & Culture) 

উমদ্দশ্ে : বাাংলা িাষাে উদ্ভমবে সেয়কাল ক্রথ্মক আয়ুনিক কাল পযসন্ত বাঙানল জানতে সাাংস্কত নতক নবকামশ্ে গনতমেিাে সমঙ্গ নশ্োথ্সীমদ্ে 
পনেেয় ঘটামিাই এই ক্রকামসসে উমদ্দশ্ে। 

েনিউল-১ 

 

েনিউল-২ 

 

েনিউল-৩ 

 

 

 

সহায়ক গ্রন্থ (নিবসানেত) 
• বাঙ্গালীে ইনতহাস - িীহােেঞ্জি োয়  
• History of Medieval Bengal - েমেশ্েন্দ্র েজ়ুেদ্াে  
• বাাংলামদ্মশ্ে ইনতহাস - েমেশ্েন্দ্র েজ়ুেদ্াে  
• বাঙ্গালাে ইনতহাস (অ্িণ্ড) - োিালদ্াস বমন্দোপাযোয়  

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

বাাংলা ও বাঙানল জানতে ক্রিৌমগানলক ও িততানত্ত্বক পনেেয়     
   
 
   ২৩ 
    

    
    
 
    ৬  
   

     
    
 
    ১ 

বাাংলাে সোজ কাঠামো ও অ্থ্সচিনতক নিনি  

বাাংলাে োজচিনতক ইনতহাস  

বাাংলাে যেস  

বেতিে-সাংস্কত নত   

বাঙানলে সাাংস্কত নতক স্বরূপ। 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

ঔপনিমবনশ্ক আয়ুনিকতাে অ্নিঘাত - নশ্োয়, যেস সাংস্কামে ও ে়ুক্ত নেন্তায়     
  ২৩ 
    

    
    ৬  
   

     
    ১ কত ষক আমন্দালি, িীল নবমরাহ, ফনকে আমন্দালি ও সাাঁওতাল নবমরাহ।  

যেস, সোজ ও নশ্ো সাংস্কামেে উমদ্দমশ্ে গনঠত সিা-সনেনত (১৯শ্তক)। 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

বঙ্গিঙ্গ ও বয়কট - স্বমদ্শ্ী আমন্দালি     
   
   ২৩ 
    

    
    
    ৬  
   

     
    
     ১ 

প্রান্তবগস / দ্নলত জিমগাষ্ঠীে জাগের্  

বাঙানল ে়ুসলোমিে স্বতন্ত্র জানতসিাে সন্ধাি। 

ক্রদ্শ্িাগ, নবশ্বায়ি, উিাস্তু সেসো ও িাষা আমন্দালি। 

িাদ্ে আমন্দালি ও িকশ্াল আমন্দালি। 



• বাঙ্গালীে সাংস্কত নত - স়ুিীনতক়ু োে েমট্টাপাযোয়  
• োেতি়ু লানহড়ী ও তৎকালীি বঙ্গসোজ - নশ্বিাথ্ শ্াস্ত্রী  
• বাাংলাে ইনতহাস - স়ুিাষ ে়ুমিাপাযোয়  
• সাংস্কত নতে নবশ্বরূপ - ক্রগাপাল হালদ্াে।  
• বাঙলা ও বাঙালীে নববতসি – অ্ত়ু ল স়ুে  
• সাংস্কত নতে রূপান্তে - ক্রগাপাল হালদ্াে  
• বেতিে-প্রসঙ্গ - বঙ্গীয় সানহতে পনেষদ্ প্রকানশ্ত  
• বাাংলাে কাবে - হোয়়ুি কনবে  
• ঔপনিমবনশ্ক বাাংলাে সোজ নেে - নেিব্রত পানলত  
• ক্রদ্শ্ নবিাগ : পশ্চাৎ ও ক্রিপথ্ে কানহিী-িবািীপ্রসাদ্ েমট্টাপাযোয়  
• য়ুক্ত বাাংলাে ক্রশ্ষ অ্যোয় - কালীপদ্ নবশ্বাস । 
• পলানশ্ ক্রথ্মক পানটসশ্াি - ক্রশ্িে বমন্দোপাযোয়  
• িীল নবমরাহ - প়ুলক েন্দ্র  
• বাঙানলে দ্শ্সি - আনেি়ুল ইসলাে  
• স্বাযীি িােমতে সােেবাদ্ী আমন্দালি : োজিীনত ও গনতপ্রকত নত - শ্াম িিলাল দ্িগুপ্ত  
• সানহতে সোজ ইনতহাস - পনশ্চেবঙ্গ ইনতহাস সাংসদ্ প্রকানশ্ত। 
• বাাংলাে ক্রেমিশ্াাঁস - স়ুমশ্ািি সেকাে 
• বাাংলাে িবজাগতনত - নবিয় ক্রঘাষ 
• কলকাতা : ইনতহামসে নদ্িনলনপ - িীেদ্বের্ হাজো  
• সাংস্কত নতে িাঙা ক্রসত়ু  - আিতারুজ্জাোি ইনলয়াস  
• শ্তাব্দীে প্রনতধ্বনি - অ্ত়ু ল স়ুে।  
• উিাল েনল্লশ্ : অ্সোপ্ত নবপ্লব - অ্েমলন্দ়ু ক্রসিগুপ্ত  
• ক্রজায়ােিাটাে ষাট-সিে - অ্েমলন্দ়ু ক্রসিগুপ্ত  
• হাজাে বছমেে বাঙানলে সাংস্কত নত - ক্রগালাে ে়ুেনশ্দ্ 
 

HBNGDS02N 

বাাংলা নশ্শু-নকমশ্াে সানহতে 

(Bengali Child – Adolescent literature ) 

উমদ্দশ্ে : বাাংলা নশ্শু-নকমশ্াে সানহমতেে স়ুগিীে ঐনতহে েময়মছ। ক্রসিাি ক্রথ্মক নকছ়ু নিবসানেত পাঠমক এিামি। পড়়ু য়াো নবদ্োয়তনিক 
পাঠ-শ্তঙ্খলায় অ্যেয়ি কেমত নশ্িমব । 

েনিউল-১ 

 

 

েনিউল-২ 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

েীমেে প়ুত়ু ল - অ্বিীন্দ্রিাথ্ ঠাক়ু ে   ১৩    ৩      
     ১ ঠাক়ু োে ঝ়ু নল - দ্নের্ােঞ্জি নেে েজ়ুেদ্াে    

  ১০ 
    
    ৩   

পাঠেসেূহ - 
* নকের্োলা *সাতিাই েম্পা *স়ুি়ু আে দ়্ুি়ু। 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 



 

 েনিউল-৩ 

সহায়ক গ্রন্থ (নিবসানেত)  
• বাাংলা নশ্শুসানহতে - ব়ুদ্ধমদ্ব বস়ু  
• শ্তাব্দীে নশ্শুসানহতে - িমেশ্েন্দ্র জািা  
• বাাংলা নশ্শুসানহমতেে ক্রেনবকাশ্ - আশ্া গমঙ্গাপাযোয়।  
• প্রসঙ্গ : অ্ন্নদ্াশ্ি োয় - কলকাতা ক্রপৌেসাংিা প্রকানশ্ত 
 

 

HBNGDS03N 

েনেত সানহতে, আত্মেনেত ও ভ্রের্ সানহতে 

(Charit iterature, Autobiography & Travel literature) 

উমদ্দশ্ে : েনেত সানহতে, আত্মেনেত পামঠে েযে নদ্ময় পড়়ু য়াো বেনক্ত বেতিেমদ্ব নকাংবা বেনক্ত েবীন্দ্রিাথ্মক ক্রযেি নেিমব ক্রতেনি তাাঁমদ্ে 
সেয়কামলে যাের্ানটমক আয়ি কেমত পােমব। স়ুিপাঠে ক্রদ্মশ্-নবমদ্মশ্ পামঠে েযে নদ্ময়ও বেনক্ত ে়ুজতবা এবাং তাাঁে নবনেে জীবি 
অ্নিজ্ঞতাে সমঙ্গ পনেনেত হমব পড়়ু য়াো । 

েনিউল-১ 

 

 
 

আমবাল তামবাল - স়ুক়ু োে োয়    
  ১১ 
    

    
   ৩  
   

     
    
    ১ 

পাঠেসেূহ - 

*  আমবাল তামবাল  *নিে়ু নড় *সৎপাে *এক়ু মশ্ আইি িােদ্! িােদ্! * গন্ধ নবোে 

এনলয়ট ও বাাংলা সানহতে   ১২    ৩ 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

বাদ্শ্াহী আাংনট - সতেনজৎ োয়   ১৫    ৩       
     ১ িাড়ামট োই - িাোয়র্ গমঙ্গাপাযোয়।   ৮    ৩ 

    

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

বেতিেিাগবত (আনদ্িণ্ড)- বতন্দাবি দ্াস   ২৩    ১       ১ 

 

েনিউল-২ 

 
 Class Hours 

  TH   TU  IA Exam 
জীবিস্মতনত - েবীন্দ্রিাথ্   ১৫    ৬       ১ 

 

    



েনিউল-৩: কনবতা 

সহায়ক গ্রন্থ (নিবসানেত)  

• বেতিে-প্রসঙ্গ - বঙ্গীয় সানহতে পনেষদ্ প্রকানশ্ত  
• জীবিী, আত্মজীবিী ও েবীন্দ্রিাথ্ - নশ্নশ্েক়ু োে দ্াশ্  
• জীবমিে স্বেনলনপ : পনশ্চমেে ে়ুিে জািালা - নবজয়ক়ু োে দ্ি  
• বেতিেেনেমতে উপাদ্াি - নবোিনবহােী েজ়ুেদ্াে 
 

HBNGDS04N 

ক্রলাকসাংস্কত নত ও ক্রলাকসানহতে 

(Folk culture & Folk literature) 

উমদ্দশ্ে : বাঙানল এবাং তাে সাংস্কত নতমক জািমত ক্রগমল আোমদ্ে ক্রলাকসাংস্কত নত ও ক্রলাকসানহমতেে পাঠ ক্রিওয়া ি়ুবই জরুনে। বাাংলাে 
সেতদ্ধ ক্রলাক-ঐনতমহেে ক্রথ্মক নিবসানেত কময়কনট প্রসঙ্গই এিামি পড়়ু য়ামদ্ে েেসাে জিে োিা হমচ্ছ। 

েনিউল-১ 

 

েনিউল-২ 

 

েনিউল - ৩ 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

ক্রদ্মশ্-নবমদ্মশ্ - বসয়দ্ ে়ুজতবা আলী   ১৫    ৩      ১ 

  

 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

ক্রলাকসাংস্কত নত ও ক্রলাকসানহমতেে সাযাের্ পনেেয়     
  ২৩ 
    

    
    ৬  
   

     
    ১ টাইপ ও ক্রোনটফ ইমেক্স (চবনশ্ষ্টে ও প্রময়াগ নশ্োে প্রাথ্নেক পাঠ)  

বাাংলাে ব্রত ও পাবসর্ (নবমশ্ষ পাঠ : প়ুনর্েপ়ুক়ু ে, োঘেণ্ডল, ক্রসাঁজ়ুনত) 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

ক্রলাকছড়া, বাাংলা প্রবাদ্, যাাঁযা    
  ২৩ 
    

    
    ৬  
   

     
    ১ ক্রলাকিততে (নবমশ্ষ পাঠ : ক্রছৌ, োয়মবমশ্, গম্ভীো, ক্রলাকগাি (নবমশ্ষ পাঠ : বাউল, 

িানটয়ালী, িাওয়াইয়া) 

ক্রলাককথ্া, ক্রলাকিাটে 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

অ্ঞ্চলনিনিক ক্রেেসেীোলব্ধ সাাংস্কত নতক উপাদ্াি ও তাে নিনিমত অ্নিসন্দিস েেিা   ১৫    ৩      ১ 



সহায়ক গ্রন্থ (নিবসানেত) 
• বাাংলাে ব্রত – অ্বিীন্দ্রিাথ্ ঠাক়ু ে 
• বাাংলাে ক্রলাকসানহতে - আশুমতাষ িট্টাোযস  
• ক্রলাকসাংস্কত নতে সীোিা ও স্বরূপ – পল্লব ক্রসিগুপ্ত  
• ক্রফাকমলাে পনেনেনত ও পঠি-পাঠি – েযহারুল ইসলাে  
• বাাংলা প্রবাদ্ - স়ুশ্ীলক়ু োে ক্রদ্।  
• বাাংলাে যাাঁযাে িূনেকা - নিেসমলন্দ়ু ক্রিৌনেক ।   
• বাাংলাে ছড়াে িূনেকা - নিেসমলন্দ়ু ক্রিৌনেক  
• বাাংলা ক্রলাককথ্াে টাইপ ও ক্রোনটফ ইিমিক্স - নদ্বেমজোনত েজ়ুেদ্াে  
• ক্রলাকসাংস্কত নত পামঠে িূনেকা - ত়ু ষাে েমট্টাপাযোয়  
• ক্রলাকসাংস্কত নতেেসাে ইনতহাস, বঙ্গীয় ক্রলাকসাংস্কত নতমকাষ - বরুর্ েক্রবতসী  
• বাাংলা ক্রলাকসঙ্গীত : িানটয়ানল গাি - ওয়ানকল আহমেদ্  
• বাউল ফনকে কথ্া - স়ুযীে েক্রবতসী   
 

HBNG6GE01N 

বাাংলা সানহমতেে ইনতহাস (আয়ুনিক য়ুগ) ও সানহমতেে রূপ-েীনত 

History of Bengali literature (Modern Age) Complexion & method of literature 

উমদ্দশ্ে : ১৮০০ নিস্টাব্দ পেবতসী সেয়কামল বাাংলা সানহমতেে নবনিন্ন যাোে নববতসমিে গনতমেিা ও সানহমতেে রূপ-েীনতে সামথ্ 
নশ্োথ্সীমদ্ে পনেনেনত ঘটামিাে এই ক্রকামসসে উমদ্দশ্ে। 

েনিউল-১ : কনবতা 

েনিউল-২  

 

েনিউল-৩ 

  

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

শ্রীোেপ়ুে নেশ্ি, ক্রফাটস উইনলয়াে কমলজ, োেমোহি, ঈশ্বেেন্দ্র নবদ্োসাগে,  

অ্েয়ক়ু োে দ্ি, বনিেেন্দ্র, েবীন্দ্রিাথ্ (১৪) 

   
   ২৫ 

    
   ৪  

     
     ১ 

কাবে ও কনবতা : ঈশ্বে গুপ্ত, েঙ্গলাল, িবীিেন্দ্র, েয়ুসূদ্ি, নবহােীলাল, েবীন্দ্রিাথ্ (১৪)  

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

িাটক : েয়ুসূদ্ি, দ্ীিবন্ধ়ু , নগনেশ্েন্দ্র, েবীন্দ্রিাথ্, নিমজন্দ্রলাল, নবজি িট্টাোযস (১৪)    
   ২৫ 

    
   ৪  

     
     ১ 

উপিোস ও  ক্রছাটগল্প  : পোেীোাঁদ্ নেে, বনিেেন্দ্র, েবীন্দ্রিাথ্, শ্েৎেন্দ্র, নবিূনতিূষর্, 
তাোশ্িে, োনিক (১৪) 

 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

সােনয়কপে : নদ্গদ্শ্সি ক্রথ্মক বঙ্গদ্শ্সি (নিবসানেত পাাঁেনট) নদ্গদ্শ্সি, সাংবাদ্ প্রিাকে, িােতী, 
সাযিা, বঙ্গদ্শ্সি (১৪)  

   
   ২৫ 

    
   ৪  

     
     ১ 



 
সহায়ক গ্রন্থ (নিবসানেত) 
• বাঙ্গালা সানহমতেে ইনতহাস (৩-৫ িণ্ড) - স়ুক়ু োে ক্রসি  
• বাাংলা গদ্ে সানহমতেে ইনতহাস- সজিীকান্ত দ্াস  
• বাাংলা সানহমতেে গদ্ে - স়ুক়ু োে ক্রসি  
• বাাংলা সানহমতেে ইনতবতি (৬-৯) - অ্নসতক়ু োে বমন্দোপাযোয়  
• বাাংলা সানহমতেে ইনতকথ্া (৩-৪) - িূমদ্ব ক্রেৌয়ুেী  
• সানহতে সন্দশ্সি - শ্রীশ্েন্দ্র দ্াস।  
• সানহতে সোমলােিা রূপেীনত - উজ্জ্বলক়ু োে েজ়ুেদ্াে 
• সানহতে : রূপ-ববনেে - অ্পূবসক়ু োে োয়  
• সানহমতেে রূপেীনত ও অ্িোিে প্রসঙ্গ - ক়ু ন্তল েমট্টাপাযোয়  
• বাাংলা সানহমতেে রূপেীনত - শুদ্ধসত্ত্ব বস়ু 
 

HBNG6GE02N 

ঐনতহানসক িাষানবজ্ঞাি, ছন্দ ও অ্লাংকাে 

(Historical linguistics, Rhythm, Ornaments) 

উমদ্দশ্ে : বাাংলা িাষাে উদ্ভব ও নবকামশ্ে সম্পমকস নশ্োথ্সীমদ্ে যাের্া ক্রদ্ওয়া হমব । কাবে নিেসামিে অ্িেতে উপাদ্াি নহমসমব ছন্দ ও 
অ্লাংকামেে সাংনেপ্ত পাঠ এই ক্রকাসস ক্রথ্মক গ্রহর্ কেমব, পাশ্াপানশ্ আয়ুনিক নেন্তাে বাহক নহমসমব উপিোস, ক্রছাটগল্প ও িাটমকে 
েসাস্বাদ্ি কেমব ।  

েনিউল-১ 

 

েনিউল - ২ 

  

 

েনিউল - ৩ 

সানহমতেে রূপ-েীনত : েহাকাবে, গীনতকাবে, ট্রামজনি, কমেনি, প্রহসি, ক্রোোন্স, ঐনতহানসক 
উপিোস, সাোনজক উপিোস, েিস্তানত্ত্বক উপিোস ও ক্রছাটগল্প (১০) 

 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

প্রােীি িােতীয় আযসিাষা ক্রথ্মক আয়ুনিক আযসিাষা নহমসমব বাাংলা িাষাে উদ্ভমবে গনতমেিা। 
উপিাষা, ক্রলাকিাষা, আঞ্চনলক িাষা । 

   
    
  ২৫ 

    
    
   ৪  

     
     ১ 

ছন্দ : অ্েে, কলা,দ্ল,োো, যনত, যনতমলাপ, পবস ও পঙনক্ত, বাাংলা ছমন্দে নেযাোদ্লবতি, 
োোবতি, অ্েেবতি। সাংজ্ঞা ববনশ্ষ্টে ও উদ্াহের্। ছন্দ নির্সয়। 

 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 

অ্লাংকাে : অ্ি়ুপ্রাস, যেক, ক্রিষ, বমক্রানক্ত, উপো, রূপক, উৎমপ্রো, সোমসানক্ত,  
  ২৫ 

    
   ৪  

     
   ১ বোজশ্রুনত, বেনতমেক-সাংজ্ঞা ও উদ্াহের্। অ্লাংকাে নির্সয়। 

উপিোস : পদ্মািদ্ীে োনঝ - োনিক বমন্দোপাযোয় 

 Class Hours 
  TH   TU  IA Exam 



  

সহায়ক গ্রন্থ (নিবসানেত)   
• িাষা-প্রকাশ্ বাাংলা বোকের্ - স়ুিীনতক়ু োে েমট্টাপাযোয়  
• সাংস্কত ত ও প্রকত ত িাষাে ক্রেনবকাশ্ (১-২ য় িণ্ড) - পমেশ্েন্দ্র েজ়ুেদ্াে  
• বাাংলা িাষা পনেক্রো-পমেশ্েন্দ্র েজ়ুেদ্াে  
• বাাংলা ছমন্দে েূলসূে - অ্েূলেযি ে়ুমিাপাযোয়  
• ি়ুতি ছন্দ পনেক্রো - প্রমবাযেন্দ্র ক্রসি  
• বাাংলা ছন্দ পনেেয় - িীলেতি ক্রসি ।  
• অ্লাংকাে েনন্দ্রকা - শ্োোপদ্ েক্রবতসী ।  
• বাঙলা ছন্দ - জীমবন্দ্র নসাংহ োয়  
• বাঙলা অ্লাংকাে - জীমবন্দ্র নসাংহ োয়  
• কাবে নবোে - স়ুমেন্দ্রিাথ্ দ্াশ্গুপ্ত  
• কাবেতত্ত্ব নবোে - দ়্ুগসাশ্িে ে়ুমিাপাযোয় 
 

ক্রছাটগল্প : লম্বকর্স -োজমশ্িে বস়ু, ক্রছাটমলাক-বিফ়ু ল, ক্রেকিস-িাোয়র্ গমঙ্গাপাযোয়, 
ক্রতমলিামপাতা আনবষ্কাে - ক্রপ্রমেন্দ্র নেে, হাোমিে িাতজাোই - োনিক বমন্দোপাযোয়  

 
  ২৫ 

    
    ৪  

     
   ১ 

িাটক : নবসজসি - েবীন্দ্রিাথ্ ঠাক়ু ে 


