াাংমা বপাক

ধাঞযক্রফ
(স্নাঢকওাত্তভ, এফ.বনম, বধএাআঘ.বট কওাসয়াওস)

টায়ফন্ড লাভাভ ফবলমা বশ্ববতযাময়
টায়ফন্ড লাভাভ কভাট, বভরা, তবিড ২৪ ধভকদা-৭৪৩৩৬৮

২০১৮

1

দঢুদ ধাঞযক্রকফভ পূবফওা
টায়ফন্ড লাভাভ ফবলমা বশ্ববতযাময়-এভ াাংমা বপাকক ২০১৮-১৯ বযিাকরস দঢুদ ধাঞযক্রফ ঘামু
লম। বশ্ববতযামকয়ভ প্রবঢষ্ঠামগ্ন কণকও এওবঝ ধাঞক্রফ াদু াকভ বপাককভ ধঞদ-ধাঞদ ক্রফয ঘকম
এককঙ। বওন্তু ফকয়ভ কে েবঢ কভকঔ  বরকয়ভাআ ধাঞযক্রফ ধবভঢসদ াঞ্ছদীয়। াঅফভা
াাংমা বপাক- কাআ ফকঢ বশ্বাী। াবলঢয-াংস্কৃবঢ
াঢসাালও।

সতাাআ রুবঘ ম্পন্ন ধবভযীবমঢ রূকধভ

ঙাত্রঙাত্রীভা (াঅফাকতভ বশ্ববতযামকয় শুথু ঙাত্রী) সতাাআ ঘমফাদ াাংস্কৃবঢও

ধবভকযকও গ্রলড ওভকঢ াঅগ্রলী। াবলঢয ঢাভ াাআকভ দয়। ু ঢভাাং ৃ চদযীম াবলঢয (―প্রাঘীদ‖
কণকও ―াঅথুবদও‖) বা বওদা ধাঞও ফদকও প্রকবঢযীম হুফাবত্রও ধণ কতঔায়, কওণা ফাণায় কভকঔ
াঅথুবদও ফদকদ াাংমা বপাককভ ফস্ত লওফসীকতভ এাং প্রবঢবঝ বকযরধত্র  াথাভডধকত্রভ
াবপজ্ঞ বলভাকঢ বযিওফণ্ডমীভ ধভাফকযস াঅফভা এাআ দঢুদ ধাঞক্রফ তঢবভ ওভমাফ।

ট. ঢধদ ফন্ডম
াথযাধও  বপাকীয় প্রথাদ, াাংমা বপাক
টায়ফন্ড লাভাভ ফবলমা বশ্ববতযাময়
বভরা, তবিড ২৪ ধভকদা-৭৪৬৬৩৮
চুমাাআ ২০১৮

2

বযিওৃন্দ
াাংমা বপাক, টায়ফন্ড লাভাভ ফবলমা বশ্ববতযাময়
বযিওকতভ দাফ

বকযরজ্ঞঢা

াথযাধও
ট. ঢধদ ফন্ডম

াাংমা দাঝও, াঈবদয যঢকওভ াাংমা াবলঢয

লওাভী াথযাধও
তওঢ বফস্ত্রী

ভীন্দ্রচীদ  াবলঢয, াঅথু বদও াাংমা াবলঢয

াভবফদ ভলফাদ

াাংমা ওণাাবলঢয

াবপবচৎ যাদাবচস

প্রাঘীদ  ফথযবু ককভ াাংমা াবলঢয-াংস্কৃবঢ

াঅফবিঢ াবঢবণ াথযাধও
াথযাধও াঈতয় ওুফাভ ঘক্রঢসী

পারাবজ্ঞাদ, কফৌবঔও াবলঢয

3

ধাঞযক্রফ: স্নাঢকওাত্তভ াাংমা
(ককফস্টাভ ধদ্ধবঢ)
াথাভড বদয়ফামী১. টায়ফন্ড লাভাভ ফবলমা বশ্ববতযাময়-এভ ওমা াদু রকত স্নাঢকওাত্তভ ধবসাকয় াাংমা ধঞদ-ধাঞদ ২০১৪-১৫ বযিাকরস াঅভম্ভ
লয়। ২০১৮ কণকও দঢুদ ধাঞযক্রফ-বঝ ওাবসওভ লক।
২. স্নাঢকওাত্তভ ধবসাকয় কফাঝ করামবঝ াথযঢাফূ মও কওাস এাং ঘাভবঝ কওাস বকযরধত্র বলকক ধড়কঢ লক।
৩. প্রকঢযওবঝ কওাকসভ ধূ ডসফাদ ধঞ্চায বা ধাাঁঘ কক্রবটঝ ধকয়কেভ ফাদ। এভফকথয তয দম্বকভভ াপযন্তভীড ফূ মযায়দ লক, াবও
ঘবিয দম্বভ ান্তয ককফস্টাকভ ণাওক।
৪. স্নাঢকওাত্তভ বিঢীয় রস ঘঢুণস ককফস্টাকভভ ধঞ্চফ কওাকস কওাদ াপযন্তভীড ফূ মযায়দ লক দা, ককিকত্র ককরডা বদকে
ণাওক বত্রয এাং কফৌবঔও ধভীিায় ণাওক ওুবড় দম্বভ।
৫. স্নাঢকওাত্তভ ঢৃঢীয় ককফস্টাকভভ প্রাভকম্ভ বযিাণসীভা প্রস্তাবঢ বকযরধত্রগুবমভ ফকথয বদচ বদচ বকযরধত্র বদসাঘদ ওভক।

Semester Based Curriculum Structure
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Practical/
Total
Field Work Course
(if any)
Credit

Semester

Paper Code

Paper Name

Lecture Hour
per week

PG 1st year 1st
Semester

Beng/Th/1S/101

াথাভড পারাবজ্ঞাদ

05

05

PG 1st year 1st
Semester

Beng/Th/1S/102

াংস্কৃবঢভ াআবঢলা

05

05

PG 1st year 1st
Semester

Beng/Th/1S/103

প্রাঘীদ  ফথযবু ককভ াাংমা াবলঢয

05

05

PG 1st year 1st

Beng/Th/1S/104

ফথযবু ককভ থফসীয় ঢত্ত্ব-তযসদ এাং াবলঢয

05

05

প্রাঘীদ  ফথযবু ক: াাংমা াবলঢয 

4

Semester
PG 1st year 1st
Semester

Beng/Th/1S/105

PG 1st year 2nd
Semester

Beng/Th/2S/201

PG 1st year 2nd
Semester
PG 1st year 2nd
Semester
PG 1st year 2nd
Semester
PG 1st year 2nd
Semester
PG 2nd year 3rd
Semester
PG 2nd year 3rd
Semester
PG 2nd year 3rd
Semester
nd

rd

PG 2 year 3
Semester
Special Paper
(Candidates
have to choose
any one paper)
PG 2nd year 3rd
Semester
(Candidates
have to choose
any one paper)
nd

PG 2 year 4
Semester

াবলঢয াংরূধ

05

05

াঈবদয এাং বয যঢও

05

05

Beng/Th/2S/202

াাংমা ওায ওবঢা ধস-১

05

05

Beng/Th/2S/203

াাংমা দাঝও  প্রলদ

05

05

াাংমা াবলঢয াংস্কৃবঢভ াআবঢলা:

াাংমা বঢওসফূমও কতয-দক্যা,
Beng/Th/2S/204

াঅত্মওণা  প্রে

05

05

Beng/Th/2S/205

াাংমা াঈধদযা ধস-১

05

05

Beng/Th/3S/301

ভীন্দ্রাবলঢয

05

05

Beng/Th/3S/302

াবলঢযঢত্ত্ব

05

05

Beng/Th/3S/303

াাংমা ওায-ওবঢা ধস ২

05

05

05

05

05

05
05
05
05
05
05
05

Beng/Th/3S/304 A
Beng/Th/3S/304 B

ফথযবু ক: ধবভবথ, থাভডা, ধদ্ধবঢ, ঘঘসাভ
াআবঢলা
কমাওাংস্কৃবঢ

Beng/Th/3S/304 C

দাঝযঢত্ত্ব  দাঝযফঞ্চ

Beng/Th/3S/304 D

ভীন্দ্রচীকদভ ধসান্তভ

Beng/Th/3S/304 E

াঅথু বদও াাংমা াঈধদযা

Beng/Th/3S/305 A

ঢত্ত্ব বকশ্বভ বওায এাং ধাভম্পবস

Beng/Th/3S/305 B

কমাওাংস্কৃবঢ

Beng/Th/3S/305 C

দাঝও [ভীন্দ্র বু ক ধবসন্ত]

Beng/Th/3S/305 D
Beng/Th/3S/305 E

ভীন্দ্রদাকণভ বঘন্তাচকৎ

05
05
05
04
05
05

াঅথু বদও াাংমা কঙাঝকল্প

05

05

াাংমা াঈধদযা ধস-২ এাং কঙাঝকল্প

05

05

01

th

Beng/Th/4S/401

5

PG 2nd year 4th
Semester

Beng/Th/4S/402
Beng/Th/4S/403 A

nd

th

PG 2 year 4
Semester
(Candidates
have to choose
any one paper)

th

PG 2 year 4
Semester
(Candidates
have to choose
any one paper)
PG 2nd year 4th
Semester

ফাচফদ এাং ফথযবু ককভ ববথ বযল্পাবলঢযফাথযফ

05
04

05
01

05

Beng/Th/4S/403 B

কমাওাংস্কৃবঢ

05

05

Beng/Th/4S/403 C

াাংমা দাঝওাঃ ভীন্দ্র ধভঢসী বু ক

Beng/Th/4S/403 D

ভীন্দ্রদাণ  ববপন্ন বযল্পফাথযফ

05
05
04

05
05
05

Beng/Th/4S/404 E
nd

কতযপাক  াাংমাকতকযভ াবলঢয

Beng/Th/4S/404 A

াাংমা ওণাাবলকঢযভ ববপন্ন প্রডঢা
ফাচ  াংস্কৃবঢভ ধভম্পভা-াআবঢলাতযসদ এাং াবলঢযবকেরড

Beng/Th/4S/404 B

কমাওাংস্কৃবঢ

Beng/Th/4S/404 C

াাংমাভ দাঝযযবিত্ত্ব  দাঝযফঞ্চ

Beng/Th/4S/404 D

ভীন্দ্রদাণাঃ ববথ প্রে

Beng/Th/4S/404 E

কতযপাক  াাংমা াবলঢয

01

05

05

05
04
05
05

05
05
05
05

01

ককরডা বদে
Beng/Th/4S/405

01

04

05
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স্নাঢকওাত্তভ প্রণফ রস প্রণফ ককফস্টাভ
াথাভড পারাবজ্ঞাদ

Beng/Th/1S/101
ও. পারা-াঈধপারা-ফাচপারা

ঔ-ক. ধ্ববদঢত্ত্ব (Phonology), রূধঢত্ত্ব (Morphology), াঅন্তচসাবঢও ধ্ববদফূ মও ডসফামা (IPA)
খ-গ. ান্বয়ঢত্ত্ব এাং ঘফবস্কঢত্ত্ব
Beng/Th/1S/102

প্রাঘীদ  ফথযবু ক: াাংমা াবলঢয  াংস্কৃবঢভ াআবঢলা

ও-ক. াাংমা াবলঢয  ঢৎওামীদ াঅণসাফাবচও, ভাচনদবঢও ধঝপূবফ
খ. াাংমা াবলকঢযভ াআবঢলা—প্রাঘীদ বু ক
গ. াাংমা াবলকঢযভ াআবঢলা—ফথয বু ক
প্রাঘীদ  ফথযবু ককভ াাংমা াবলঢয

Beng/Th/1S/103
ও-ঔ. ঘবসাকীবঢ
ক. শ্রীওৃষ্ণওীঢসদ
খ. াআাঈু ন কচাকমঔা/ কমাভঘন্দ্রাডী  ঢীফয়দা / ধদ্মাঢী
গ. ান্নতাফেম
Beng/Th/1S/104

ফথযবু ককভ থফসীয় ঢত্ত্ব-তযসদ এাং াবলঢয

ও-ঔ. ফথযবু ককভ থফসীয় ঢত্ত্ব-তযসকদভ ওকয়ওবঝ থাভা
১. পাভঢরসীয় তষ্ণ এাং ককৌড়ীয় তষ্ণ
২. কেভ যাি-তযসকদভ থাভা
৩. যবভয়ঢী াআমাফ, ু বন  াাংমাভ কমাওচ াআমাফ
ক-খ. ফথযবু ককভ াবলঢয
১. ধতামী াবলঢয- তষ্ণ থাভা  যাি থাভা
২. ঘবভঢ াবলঢয (ও)- শ্রীনঘঢদযঘবভঢাফৃঢ- ওৃষ্ণতা ওবভাচ (াঅবত মীমাভ প্রণফ  ঘঢুণস, ফথযমীমাভ াষ্টফ এাং
ান্তয মীমাভ বাংয ধবভকেত)
গ. ঘবভঢ াবলঢয (ঔ)- দীাংয/ ভু মবচয়/ লপ্তধয়ওভ (বদসাবঘঢ াাংয)
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Beng/Th/1S/105

াবলঢয াংরূধ

ও. ফথযবু ককভ কফৌবঔও ধভম্পভাভ এাং বমবঔঢ াবলকঢযভ াংরূধ
ঔ. াঈবদয যঢকওভ াাংমা াবলকঢযভ ববথ াংরূধ
ক. বয যঢকওভ াাংমা াবলকঢযভ ববথ াংরূধ
খ. াবলঢয াংরূকধভ বঢসদ এাং াঅন্তাঃম্পওস
গ. বদসাবঘঢ াংরূকধভ তবঘত্রয এাং বকযর্ব  ম্পকওস বস্তাবভঢ ধাঞ (ওবঢা, দাঝও, াঈধদযা, কঙাঝকল্প)

স্নাঢকওাত্তভ প্রণফরস বিঢীয় ককফস্টাভ
Beng/Th/2S/201

াাংমা াবলঢয াংস্কৃবঢভ াআবঢলা: াঈবদয এাং বয যঢও

ও-ঔ. াঈবদয যঢও
ক-খ. বয যঢও
গ. াাংমা াবলকঢযভ াআবঢলা বমঔদ ঘঘসা
Beng/Th/2S/202

াাংমা ওায ওবঢা ধস-১

ও. ফথু ূতদ তত্ত—কফখদাতথ ওায/ ীভােদা ওায
ঔ. বলাভীমাম ঘক্রঢসী—াভতাফেম/ াকথভ াঅদ
ক. ভীন্দ্রদাণ ঞাওুভ— ফাদী/ কাদাভ ঢভী/ বঘত্রা
খ. বকভীন্দ্রকফাবলদী তাী/ ফাদওুফাভী ু / ওাবফদী ভায়—কেষ্ঠ ওবঢা
গ. কঢযন্দ্রদাণ তত্ত—ওাযঞ্চয়দ/ ওাচী দচরুম াআমাফ—বঞ্চঢা
Beng/Th/2S/203

াাংমা দাঝও  প্রলদ

ও. ফথু ূতদ তত্ত—ওৃষ্ণওুফাভী/ একওাআ বও কম পযঢা?/ বকবভযঘন্দ্র কখার- বমতাদ
ঔ. ফীভ ফযাভন কলাকদ- চফীতাভ-তধসড/ বিকচন্দ্রমাম ভায়—াচালাদ
ক. বচদ পট্টাঘাবস- দান্ন/ কতীকচসদ/ ঢুমী মাবলড়ী- কঙাঁড়া ঢাভ
খ. াঈৎধম তত্ত—বঝকদভ ঢকমায়াভ/ াতম ভওাভ- াবও াআবঢলা
গ. যম্ভু বফত্র—ঘাাঁত বডকওভ ধামা/ কফাবলঢ ঘকট্টাধাথযায়- বাংলাকদ িয়কভাক
Beng/Th/2S/204

াাংমা বঢওসফূমও কতয-দক্যা, াঅত্মওণা  প্রে

ও-ক. াাংমা বঢওসফূমও কতয এাং দক্যা ( কব কওাকদা তু ‖চকদভ)
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১. ভাফকফালদ ভায়/ াইশ্বভঘন্দ্র কন্দযাধাথযায়/ পূকত ফুকঔাধাথযায়
২ পাদীঘভড কন্দযাধাথযায়/ ধযাভীঘাাঁত বফত্র/ ওামীপ্রন্ন বাংল
খ. াঅত্মওণা ( কব কওাকদা এওচকদভ)
১. ভাু ন্দভী তাী/ কতকন্দ্রদাণ ঞাওুভ/ বকদাবতদী তাী
খ-গ. প্রে (কব কওাকদা তু ‖চকদভ)
১. কভাকওয়া াঔায়াঢ কলাকদ/ প্রফণ কঘৌথু ভী / থু চসবঝপ্রাত ফুকঔাধাথযায়
২. ুদ্ধকত ু / ান্নতাযঙ্কভ ভায়/ াঅু য়ীত াঅাআয়ু 
াাংমা াঈধদযা ধস-১

Beng/Th/2S/205
ও. বঙ্কফঘন্দ্র ঘকট্টাধাথযায়—বরৃ ি/ ওৃষ্ণওাকন্তভ াঈাআম
ঔ. তত্রকমাওযদাণ ফুকঔাধাথযায়—ওঙ্কাঢী

ক-খ. বপূবঢপূরড কন্দযাধাথযায়— ধকণভ ধাাঁঘামী/ ঢাভাযঙ্কভ কন্দযাধাথযায়- ভাথা/ ফাবদও কন্দযাধাথযায়ধুঢুমদাকঘভ াআবঢওণা (কব কওাদ তু ‖চকদভ াঈধদযা)
গ. ঢীদাণ পাতু ড়ী—চাকভী/ কঠাাঁড়াাআঘবভঢ ফাদ
স্নাঢকওাত্তভ বিঢীয়রস ঢৃঢীয় ককফস্টাভ
Beng/Th/3S/301

ভীন্দ্রাবলঢয

ও. ওবঢা— বয যঢকও ভবঘঢ াকভাবঝ ওবঢা (ঞ্চবয়ঢা  ূ বসাঢস কণকও)
ঔ. দাঝও— টাওখভ / ফুিথাভা / ভিওভী
ক. কঙাঝকল্প—কল্পগুে ( বদসাবঘঢ ঙয়বঝ কল্প)
খ. াঈধদযা— ঘঢুভে / খকভ-াাআকভ / কবাকাকবাক
গ. প্রে—ববঘত্র প্রে/ প্রাঘীদ াবলঢয/ াবলঢয/ াবলকঢযভ ধকণ/ ওামান্তভ (বদসাবঘঢ ধাাঁঘবঝ প্রে-- ধাাঁঘবঝ
গ্রন্থ কণকও / ান্তঢ একওভ াবথও গ্রন্থ কণকও)
Beng/Th/3S/302

াবলঢযঢত্ত্ব

ও-ঔ. প্রাঘয ওাযঢত্ত্ব
১. াংস্কৃঢ ামঙ্কাভযাকস্ত্রভ রূধকভঔা
২. াবলঢয প্রস্থাদ এাং ধভম্পভাভ বস্তাবভঢ ধবভঘয়: ভাত এাং ধ্ববদাত
ক. ধাশ্চাঢয াবলঢযঢত্ত্ব
১. াযাবভস্টঝম—কধাকয়বঝওস্
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২. বযল্প-াবলকঢযভ ববপন্ন াঅকন্দামদ—কভাফাবেবচফ, বভয়াবমচফ, বম্ববমচফ, ু ভবভয়াবমচফ
খ. াবলঢয বকেরকড ফাচঢত্ত্ব এাং ফদস্তাবত্ত্বও ধদ্ধবঢ
১. ফার্ক্সীয় দন্দদঢত্ত্ব
২. ফ্রকয়টীয় ফদাঃফীিড ঢত্ত্ব
গ. াদীন্দ্রদাণ ঞাওুভ—পাভঢবযকল্পভ রড়ে / াককশ্বভী বযল্পপ্রোমী
াাংমা ওায-ওবঢা ধস ২

Beng/Th/3S/303
ও. চীদাদন্দ তায, ু থীন্দ্রদাণ তত্ত, বষ্ণু কত
ঔ. াবফয় ঘক্রঢসী, কপ্রকফন্দ্র বফত্র, ফভ কদ

ক. ু পার ফুকঔাধাথযায়, ীকভন্দ্র ঘকট্টাধাথযায়, দীকভন্দ্রদাণ ঘক্রঢসী
খ. যঙ্খ কখার, ওবঢা বাংল, াকমাওভঞ্জদ তাযগুপ্ত
গ. যবি ঘকট্টাধাথযায়, বদয় ফচুফতাভ, চয় ককাস্বাফী
বকযর ধত্র

Beng/Th/3S/304

(এভ ান্তকসঢ কব কওাদ এওবঝ ধত্র বদসাঘদ ওভকঢ লক। বদসাবঘঢ ধকত্রভ াংবেষ্ট এমাওা কণকওাআ
PG/Bangla/3.5, PG/Bangla/4.3, PG/Bangla/4.4-এ ধত্র বদসাঘদ ওভকঢ লক। াদয ধকত্র বকযর ধকত্রভ
এমাওা ধবভঢসদ ওভা বাক দা।)
ফথযবু ককভ াবলঢয  াংস্কৃবঢ

বকযর ধত্র ১
Beng/Th/3S/304 A

ফথযবু ক: ধবভবথ, থাভডা, ধদ্ধবঢ, ঘঘসাভ াআবঢলা

ও-ঔ. ধবভবথ
১. াংরূধ এাং ফয়ীফাভ ঢওস
২. কফৌবঔও াবলঢয  বমবঔঢ াবলঢয বঢওস
৩. ―াঅথু বদওবু ক‖ দাফ ―ফথযবু ক‖/ ―প্রাকাথু বদও‖ / ―কওাম‖
ক. থাভডা
১. ফথযবু কক থকফসভ থাভডা
২. াবলকঢযভ ফাথযফ: ধুবণ (ধুবণ াংক্রান্ত বস্তাবভঢ থাভডা) এাং াদু ষ্ঠাদ-বক্রয়া (Performance)
৩. ঐবঢলাবও পূককাম (yopqiooet acirotsiH), ধুভাকডবঢলা
৪. াদু াত
খ. ধদ্ধবঢ
১. ওাল্ট, াাংস্কৃবঢও দৃ ঢত্ত্ব
২. াণসদীবঢ, াআবঢলা
৩. তযসদ, ঢুমদাফূ মও থফসঢত্ত্ব ধুভাঢত্ত্ব ,
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গ. ঘঘসাভ াআবঢলা
১. পাভঢঢত্ত্ব
২. াাংমাভ ককৌভ
৩. াবলঢয  াংস্কৃবঢভ াআবঢলা
8. াঈবদয যঢকও ফুদ্রড ধূ সঢসী াাংমা গ্রন্থ াংওমদ  ম্পাতদা (বকযর ধাঞ: ধতভত্নামী- ভীন্দ্রদাণ ঞাওুভ)
কমাওাংস্কৃবঢ

বকযর ধত্র ২
Beng/Th/3S/304 B
ও. Folklore এভ েীয় প্রবঢযব্দ
ঔ. কমাওাংস্কৃবঢ : াংজ্ঞা, স্বরূধ, তবযষ্টয

ক. কমাওাংস্কৃবঢভ বরয়াদু েদ : দৃ ঢত্ত্ব, ফাচঢত্ত্ব, পূককাম, াআবঢলা, কবডঢ, দান্দবদওঢা, াবলঢয াআঢযাবত
খ. কমাওাংস্কৃবঢ ঘঘসা- াঈধাতাদ  ধদ্ধবঢ
১. কমাওাংস্কৃবঢ ঘঘসাভ প্রাণবফও াঈধাতাদ : ফাদা, ফযাবচও, কঝাকঝফ, ঝযাু, বভবমবচয়দ
২. কমাওাংস্কৃবঢ ঘঘসাভ ববপন্ন ধদ্ধবঢ – ঐবঢলাবও কপৌককাবমও, ঝাাআধ-কফাবঝন াআদকটর্ক্, দৃ ঢাবত্ত্বও, চাঢীয়ঢাাতী
গ. াঅবতাী াংস্কৃবঢ, কমাওাংস্কৃবঢ  াবপচাঢাংস্কৃবঢ – ঢুমদাফূ মও াঅকমাঘদা
বকযর ধত্র ৩

দাঝও, দাঝযঢত্ত্ব, দাঝযফঞ্চ

Beng/Th/3S/304 C

দাঝযঢত্ত্ব  দাঝযফঞ্চ

[াঈবদয-বকযভ াঅণস াফাবচও-ভাচনদবঢও-াাংস্কৃবঢও ধঝপূবফ  াঅকন্দামদল]
ও. াাংমা দাঝকওভ বঘাভ বকেরকড প্রাঘয  ধাশ্চাঢয দাঝযঢত্ত্ব  দাঝযবঘাভ ধদ্ধবঢভ প্রাবেওঢা
ঔ-ক. াাংমা দাঝকওভ াআবঢলা (াঈবদয-বয যঢও)
খ-গ. াাংমা দাঝযফকঞ্চভ াআবঢলা (১৮৭২-২০০০)

বকযর ধত্র ৪
Beng/Th/3S/304 D

ভীন্দ্রচীদ  ভীন্দ্রাবলঢয
ভীন্দ্রচীকদভ ধসান্তভ

ও. ১৮৬১-১৮৮৪
ঔ-ক. ১৮৮৫-১৯১৩
খ. ১৯১৪-১৯৩০
গ. ১৯৩১-১৯৪১
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বকযর ধত্র ৫

াাংমা ওণাাবলঢয

Beng/Th/3S/304 E

াঅথু বদও াাংমা াঈধদযা

ও. াঈধদযাকভ ঢত্ত্ব
ঔ. থূ চসবঝপ্রাত ফুকঔাধাথযায় / ককাধাম লামতাভ/ ানিঢ ফিফসড/ যভবতন্দু কন্দযাধাথযায়
ক. ওফমওুফাভ ফচুফতাভ/ কতকয ভায়/ তয়ত ফুস্তানা বভাচ
খ. ভফাধত কঘৌথু ভী/ বফম ওভ/ াফকমন্দু ঘক্রঢসী/ যযাফম ককোধাথযায়/ াডী ু
গ. পকীভণ বফে/ দারুড পট্টাঘাবস/ স্বপ্নফয় ঘক্রঢসী/ দবমদী কভা
বকযর ধত্র (ধূ স বদথসাবভঢ বকযরধকত্রভ াংবেষ্ট ধত্রবঝ বদসাঘদ ওভকঢ লক)

PG/Bangla/3.5
বকযর ধত্র ১

ফথযবু ককভ াবলঢয  াংস্কৃবঢ

Beng/Th/3S/305 A

ঢত্ত্ব বকশ্বভ বওায এাং ধাভম্পবস

ও. বদগুসডাথদা- দাণথফস- বদগুসডপবি (ওীভ- বচাও, ককাঔসবচয়)
ঔ-ক. পবিূ ত্র- পাকঢ ধুভাড (তযফ স্কে)- কীঢককাবন্দ- ককৌড়ীয় তষ্ণযাস্ত্র
খ. কতীূ ি- ফাওসকণ্ডয়ধুভাড- কতীপাকঢ- কেভ যািথাভা
গ. বলন্দু-ফুমফাকদভ বু ি াথদাভ থাভা  বঢসদ
কমাওাংস্কৃবঢ

বকযর ধত্র ২
Beng/Th/3S/305 B

(এাআ ধকত্র াপযন্তভীড ফূ মযায়কদ কিত্রফীিা ওভকঢ লক)
ও-ঔ. কমাওাংস্কৃবঢঘঘসা (ধূ সপাভঢ/ াাংমাভ কপ্রিাধঝ) বাচও, প্রযাও, প্রবঢষ্ঠাদ, যবি, ককরও (াঈাআবময়াফ
কওভী, কওামব্রুও, কাফধা, মামবলাভী কত, ভীন্দ্রদাণ ঞাওুভ, গুরুতয় তত্ত, তীকদযঘন্দ্র কদ, বদফসম ওুফাভ ু ,
বদয় কখার, এবযয়াবঝও কাাাআবঝ, ওবমওাঢা বশ্ববতযাময়, েীয়-াবলঢয-ধবভরৎ)
ক-খ. কমাওাংস্কৃবঢঘঘসাভ ধাশ্চাঢয কপ্রবিঢ১. কমাওাঘাভ  কমাওথফস- কঝাআমাভ- ফ্রকয়ট- কফ্রচাভ- ফযাবমদাবস্ক- তু ঔসাাআফ
২. ধুভাওণা  কমাওওণা- ফযার্ক্ফুমাভ- কমবপ স্ট্রাাঈ- প্রধ- বফঘসা এমাাআত- দণসধ ফ্রাাআ
গ. কিত্রাদু যীমদ : ধদ্ধবঢ  প্রকয়াক
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বকযর ধত্র ৩

দাঝও, দাঝযঢত্ত্ব, দাঝযফঞ্চ
দাঝও [ভীন্দ্র বু ক ধবসন্ত]

Beng/Th/3S/305 C
ও. তীদেু বফত্র- দীমতধসড/ থাভ এওাতযী
ঔ. বকবভযঘন্দ্র কখার—চদা/ াফৃঢমাম ু - কৌফা

ক. ফন্মণ ভায়—ওাভাকাভ/ যঘীদ কদগুপ্ত- বভাচকতৌিা
খ. ভীন্দ্রদাণ ঞাওুভ— াঘমায়ঢদ/ ভাচা
গ. বিকচন্দ্রমাম ভায়—দু ভচালাদ/ ঘন্দ্রগুপ্ত
বকযর ধত্র ৪
Beng/Th/3S/305 D

ভীন্দ্রচীদ  ভীন্দ্রাবলঢয
ভীন্দ্রদাকণভ বঘন্তাচকৎ

ও-ঔ. থফস, তযসদ  বজ্ঞাদবঘন্তা
ক. ভাচদীবঢ, াআবঢলা
খ. স্বকতয, ফাচ, ফায়
গ. বযিা, াংকীঢ
বকযর ধত্র ৫

াাংমা ওণাাবলঢয

Beng/Th/3S/305 E

াঅথু বদও াাংমা কঙাঝকল্প

ও. কঙাঝককল্পভ ঢত্ত্ব
ঔ. াঅযাধূ ডসা কতী, কন্তারওুফাভ কখার, ফলাকশ্বঢা কতী, ফবঢ দন্দী, দকভন্দ্রদাণ বফত্র
ক. তীকধন্দ্রদাণ কন্দযাধাথযায়, যযাফম ককোধাথযায়, ন্দীধদ ঘকট্টাধাথযায়, যীকরসন্দু ফুকঔাধাথযায়, াীফ ভায়, ু দীম
ককোধাথযায়, দদীঢা কতকদ
খ. গুডফয় ফান্না, াথদ ঘকট্টাধাথযায়, াফভ বফত্র, স্বপ্নফয় ঘক্রঢসী, দবমদী কভা
গ. ছকড়শ্বভ ঘকট্টাধাথযায়, ঢধদ কন্দযাধাথযায়, াঅনাভ াঅলকফত, যঘীদ তায, তওঢ ভবিঢ
(প্রবঢবঝ গুে কণকও ঘাভবঝ ওকভ কফাঝ করামবঝ কঙাঝকল্প)
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স্নাঢকওাত্তভ বিঢীয়রস ঘঢুণস ককফস্টাভ
াাংমা াঈধদযা ধস-২ এাং কঙাঝকল্প

Beng/Th/4S/401

ও-ঔ. াঈধদযা--াঅযাধূ ডসা কতী, ফকভয ু , ফলাকশ্বঢা কতী, াবফয়পূরড ফচুফতাভ (বদসাবঘঢ তু ‖চদ
ধদযাবকওভ তু বঝ াঈধদযা)
ক-গ. কঙাঝকল্প—ু কাথ কখার, কচযাবঢবভন্দ্র দন্দী, দকভন্দ্রদাণ বফত্র, কাকফদ ঘন্দ, দাভায়ড ককোধাথযায়, বফম ওভ,
ভফাধত কঘৌথু ভী, ু কমঔা াদযাম, তীকধন্দ্রদাণ কন্দযাধাথযায়, াবপবচৎ কদ (বদসাবঘঢ ঘাভচদ
কঙাঝকল্পওাকভভ াকভাবঝ কঙাঝকল্প)

কতযপাক  াাংমাকতকযভ াবলঢয

Beng/Th/4S/402

ও. াাংমাকতকযভ াবলঢয—াঅণসাফাবচও  ভাচনদবঢও ধঝপূবফ
ঔ. াঈধদযা—(কব কওাকদা এওবঝ) কঢযদ কদ, তয়ত য়ামীাঈিাল, াঅঔঢারুজ্জাফাদ াআবময়া, াঅু াআলাও,
লাাদ াঅবচচুম লও, কবমদা কলাকদ, লবভযাংওভ চমতা
ক. কঙাঝকল্প—(কব কওাকদা ধাাঁঘবঝ) াঅঔঢারুজ্জাফাদ াআবময়া, াঅম ফালফুত, তয়ত াফু ম লও, াঅু াআলাও,
লাাদ াঅবচচুম লও, কবমদা কলাকদ, হুফায়ু দ াঅলকফত
খ. দাঝও-- তয়ত য়ামীাঈিাল, ফুদীভ কঘৌথু ভী, াাআত াঅলকফত, তয়ত াফু ম লও, কবমফ াঅমতীদ
গ. াঅত্মচীদী এাং স্মৃ বঢওণা (কব কওাকদা এওবঝ)- বরাতৃ ি- বফবলভ কদগুপ্ত/ ধূ স ধাবওস্তাদ- াআন্দু ালা/
স্মৃ বঢওণায় কতযপাক—কঙকড় াঅা গ্রাফ-তবিডাভঞ্জদ ু / তয়াফয়ীভ ওণা—ু দন্দা বযওতাভ
Beng/Th/4S/403

বকযর ধত্র (ধূ স বদথসাবভঢ বকযরধকত্রভ াংবেষ্ট ধত্রবঝ বদসাঘদ ওভকঢ লক)
ফথযবু ককভ াবলঢয  াংস্কৃবঢ

বকযর ধত্র ১
Beng/Th/4S/403 A

ফাচফদ এাং ফথযবু ককভ ববথ বযল্প-াবলঢযফাথযফ
(এাআ ধকত্র াপযন্তভীড ফূ মযায়কদভ চদয কিত্রফীিা ওভকঢ লক)

ও-ক. ফাচফদ
১. যাস্ত্রাদু যাদ এাং ান্তপুসবি ঢত্ত্ব (ব্রহ্মনঢসধুভাড, ভখুদন্দদ- াষ্টাবাংযবঢঢত্ত্ব, ককাধামপট্ট- লবভপবিবমা)
২. চাবঢ- ডসপ্রণা (জ্রূ ঘীকওাধবদরত- াশ্বকখার, ৃ লদ্ধফসধুভাড, ঘূ ড়াফবডতা- ককৌভােবচয়, ফুওুন্দ ঘক্রঢসী- াপয়াফেম)
৩. বমেভাচদীবঢ (ফদু াংবলঢা, লাতী, াপয়াফেম- ফুওুন্দ ঘক্রঢসী, াফৃঢভামী- ফণুভা তা, দীবঢযাস্ত্রাঢসা)
খ-গ. বযল্প-াবলঢয ফাথযফ
১. ণাদ-ফবন্দভ-ফবচত-ফাচাভ-ধাঝাবড়
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২. ওীঢসদ-ধামাকাদ-ওণওঢা-ু বনেীঢ
৩. ধুবণবঘত্র-ধাঝাবঘত্র-ধঝবঘত্র

কমাওাংস্কৃবঢ

বকযর ধত্র ২
Beng/Th/4S/403 B

ও. কমাওবযল্প : াংজ্ঞা, স্বরূধ, তবযষ্টয, কসীওভড
ঔ. কমাওবশ্বা-াংস্কাভ, কমাওাঘাভ, কমাওবকদাতদ
ক. কমাওবঘবওৎা, কমাওঔাতয, কমাও তঢচ, কমাওপ্রবু বি
খ. কমাওথফস : মালাবড়, াকলথদী, ওঢসাপচা, মামদযালী াআঢযাবত
গ. কফৌবঔও াবলকঢযভ দাদা াংরূধ : কমাওেীঢ, কমাওদাঝয, ঙড়া, থাাঁথা, প্রাত, কমাওওণা

বকযর ধত্র ৩

দাঝও, দাঝযঢত্ত্ব, দাঝযফঞ্চ

Beng/Th/4S/403 C

াাংমা দাঝও: ভীন্দ্র ধভঢসী বু ক

ও. বচদ পট্টাঘাবস—কতীকচসদ
ঔ. ঢুমী মাবলড়ী—কতী
ক. ুদ্ধকত ু —ঢধস্বী  ঢভবেডী
খ. াতম ভওাভ—এাং াআন্দ্রবচৎ
গ. ফকদাচ বফত্র—ঘাও পাগা ফথু
বকযর ধত্র ৪

ভীন্দ্রচীদ  ভীন্দ্রাবলঢয
ভীন্দ্রদাণ  ববপন্ন বযল্পফাথযফ

Beng/Th/4S/403 D

(এাআ ধকত্র াপযন্তভীড ফূ মযায়কদভ ধবভকঢস কিত্রফীিা/প্রওল্প ভঘদা ওভকঢ লক)
ও-ঔ. কাদ
ক-খ. কীবঢদাঝয, দৃ ঢযদাঝয  দাঝযপাদা
গ. বঘত্রওমা
বকযর ধত্র ৫

াাংমা ওণাাবলঢয

Beng/Th/4S/404 E

াাংমা ওণাাবলকঢযভ ববপন্ন প্রডঢা

(এাআ ধকত্র াপযন্তভীড ফূ মযায়কদভ ধবভকঢস কিত্রফীিা/প্রওল্প ভঘদা ওভকঢ লক)
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ও-ঔ. চদবপ্রয়ঢাভ ঢত্ত্ব এাং াাংমা ওণাাবলঢয—যভৎঘন্দ্র ঘকট্টাধাথযায়, ু কাথ কখার, নাল্গুদী ফুকঔাধথযায়, চভাে,
াথূ ঢ, বাবাভ, যভবতন্দু কন্দযাধাথযায়, দাভায়ড াদযাম, যাংওভ, তফকত্রয়ী কতী, ুদ্ধকত গুল, বদফাাআ
পট্টাঘাবস, হুফায়ু দ াঅলকফত (কব কওাকদা তু ‖চদ)
ক. বযশু-বওকযাভ াবলঢয—ভীন্দ্রদাণ ঞাওুভ, তবিডাভঞ্জদ বফত্র ফচুফতাভ, কবাকীন্দ্রদাণ ভওাভ, াদীন্দ্রদাণ ঞাওুভ,
াঈকধন্দ্রবওকযাভ ভায়কঘৌথু ভী, কলকফন্দ্রওুফাভ ভায়, ু ওুফাভ ভায়, বযভাফ ঘক্রঢসী, মীমা ফচুফতাভ, কপ্রকফন্দ্র বফত্র,
দাভায়ড ককোধাথযায়, ঢযবচৎ ভায়, যীকরসন্দু ফুকঔাধাথযায় (কব কওাকদা তু ‖চদ)
খ. াাংমা ভ্রফডাবলঢয— ঞ্জীঘন্দ্র ঘকট্টাধাথযায়, তত্রকমাওযদাণ ফুকঔাধাথযায়, ওৃষ্ণপাবদী তাী, প্রন্নফয়ী কতী,
চমথভ কদ, ভীন্দ্রদাণ ঞাওুভ, াদীন্দ্রদাণ ঞাওুভ, তয়ত ফুচঢা াঅমী, প্রকাথওুফাভ াদযাম, ান্নতাযাংওভ
ভায়, কলফাে বশ্বা, যঙ্খ কখার, দদীঢা কতকদ (কব কওাকদা তু ‖চদ)
গ. াাংমা ককাকয়ন্দা ওাবলবদ  াযাটকপঞ্চাভ— বপ্রয়দাণ ফুকঔাধাথযায়, যযথভ কত, দীলাভভঞ্জদ গুপ্ত, প্রপাঢী কতী
ভস্বঢী, কলকফন্দ্রওুফাভ ভায়, যভবতন্দু কন্দযাধাথযায়, ঢযবচৎ ভায়, ু দীম ককোধাথযায়, তয়ত ফুস্তানা বভাচ,
ু বঘত্রা পট্টাঘাবস (কব কওাকদা তু ‖চদ)
বকযর ধত্র

Beng/Th/4S/404

(ধূ স বদথসাবভঢ বকযরধকত্রভ াংবেষ্ট ধত্রবঝ বদসাঘদ ওভকঢ লক)
ফথযবু ককভ াবলঢয  াংস্কৃবঢ

বকযর ধত্র ১
Beng/Th/4S/404 A

ফাচ  াংস্কৃবঢভ ধভম্পভা-াআবঢলা-তযসদ এাং াবলঢযবকেরড

ও. তঘঢদযফেম- কমাঘদতা/ চয়াদন্দ
ঔ. পবিভত্নাওভ- দভলবভ ঘক্রঢসী
ক. থফসফেম- খদভাফ ঘক্রঢসী/ বযায়দ- ভাকফশ্বভ পট্টাঘাবস
খ. াাংমাভ ধীভাবলঢয
গ. ফলাভাষ্ট্রধুভাড- কোভাফ তত্ত
বকযর ধত্র ২
Beng/Th/4S/404 B

কমাওাংস্কৃবঢ

ও. ভীন্দ্রদাণ ঞাওুভ – কমাওাবলঢয
ঔ. াদীন্দ্রদাণ ঞাওুভ – াাংমাভ ব্রঢ
ক. তবিডাভঞ্জদ বফত্র ফচুফতাভ – ঞাওুফা‖ভ ছুবম
খ. াঈকধন্দ্রবওকযাভ ভায় কঘৌথু ভী – ঝুদঝুবদভ াআ
গ. গুরুতয় তত্ত – Folk Dances of Bengal
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বকযর ধত্র ৩

দাঝও, দাঝযঢত্ত্ব, দাঝযফঞ্চ

Beng/Th/4S/404 C

াাংমাভ দাঝযযবিত্ত্ব  দাঝযফঞ্চ

(এাআ ধকত্র াপযন্তভীড ফূ মযায়কদভ ধবভকঢস কিত্রফীিা/প্রওল্প ভঘদা ওভকঢ লক)
ও. বযবযভওুফাভ পাতু ড়ী/যম্ভু বফকত্রভ দাঝযতযসদ
ঔ. বচদ পট্টাঘাবস/ াতম ভওাকভভ দাঝযতযসদ
ক. দাঝযফকঞ্চ াবপকদত্রী (বকদাবতদী তাী, ঢাভাু ন্দভী, ঢৃবপ্ত বফত্র, কওয়া ঘক্রঢসী)
খ. ধত্র-ধবত্রওায় াাংমা দাঝয ফাকমাঘদা
গ. াাংমাকতকযভ দাঝকওভ াআবঢলা

বকযর ধত্র ৪

ভীন্দ্রচীদ  ভীন্দ্রাবলঢয

Beng/Th/4S/404 D

ভীন্দ্রদাণ: ববথ প্রে

ও. ম্পাতও ভীন্দ্রদাণ
ঔ. বদচস্ব ভঘদাভ াদু াতও ভীন্দ্রদাণ
ক. ফাকমাঘও ভীন্দ্রদাণ: াাংমা াবলঢয, াংস্কৃঢ াবলঢয
খ.-গ. ভীন্দ্র ভঘদাভ রূধান্তভ এাং ধাঞান্তভ: ভাচা  ভাদী, াঈঞাওুভাদীভ লাঝ, ভাচবরস, বচসদ, ভিওভী, এওবঝ
াঅরাকে কল্প

বকযর ধত্র ৫
Beng/Th/4S/404 E

াাংমা ওণাাবলঢয
কতযপাক  াাংমা াবলঢয

ও. কতযপাক: কপ্রবিঢ  ফাচ ধঝপূবফ
ঔ. কতযপাক বরয়ও স্মৃ বঢওণা  াঅত্মচীদী—ফবডওুন্তমা কদ, তত্রকমাওযদাণ ঘক্রঢসী, ু কভয কত, কঔাওা ভায় (কব
কওাকদা তু ‖চদ)
ক-খ. কতযপাক বরয়ও াঈধদযা—কচযাবঢসফয়ী কতী, াঢীদ কন্দযাধাথযায়, ু দীম ককোধাথযায়, ককৌভবওকযাভ কখার,
প্রনুি ভায়, লাাদ াঅবচচুম লও, হুফায়ু দ াঅচাত (বদসাবঘঢ তু ‖চদ ধদযাবকওভ তু বঝ াঈধদযা)
গ. কতযপাক বরয়ও কঙাঝকল্প—ফকদাচ ু , কচযাবঢবভন্দ্র দন্দী, দকভন্দ্রদাণ বফত্র, প্রকাথ ওুফাভ াদযাম, ফকভয ু ,
ু কমঔা াদযাম, াীফ ভায়, প্রনুি ভায়, তয়ত ফুস্তানা বভাচ, লাাদ াঅবচচুম লও, াঅঔঢারুজ্জাফাদ াআবময়া
(বদসাবঘঢ ঘাভচদ কঙাঝকল্পওাকভভ াকভাবঝ কঙাঝকল্প)
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Beng/Th/4S/405

ককরডা বদে
(ককরডা বদেবঝ ককরডা ধদ্ধবঢ এাং ঢাভ দীবঢ াদু ভকড ভঘদা ওভকঢ লক।)
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এফ.বনম ধাঞযক্রফ
াথাভড বদয়ফামী
১. এফ.বনম ধাঞক্রফ কফাঝ তু ‖ঙকভভ, বা ঘাভবঝ ককফস্টাকভ বপি। প্রণফ তু াআ ককফষ্টাভ-এ ঘাভবঝ কওাকস কফাঝ ১২ কক্রবটঝ
ধকয়ে ণাওক।
২. প্রণফ করস তু বঝ ককফস্টাভ ধভীিা লক। বিঢীয় করস ঢৃঢীয় এাং ঘঢুণস ককফস্টাভ ধভীিাভ তকম ঙকভভ
কযকর ককরডা ন্দপস চফা বতকঢ লক।
৩. প্রণফ রস প্রণফ ককফস্টাকভ তু বঝ ধত্র ধড়কঢ লক। এাআ তু বঝ ধত্র াথযঢাফূ মও। প্রকঢযও ধকত্রভ ধূ ডসফাদ
ধঞ্চায। প্রকঢযও ককফস্টাকভ প্রবঢ ধকত্র তয দম্বকভভ এওবঝ াপযন্তভীড ফূ মযায়দ গ্রলড ওভা লক। প্রকঢযও কওাকসভ
কক্রবটঝ ঘাভ।
৪. প্রণফ রস, বিঢীয় ককফস্টাকভ এওবঝ বকযরধত্র ধড়কঢ লক, এভ াপযন্তকভ তু বঝ ধত্র ণাওক। প্রকঢযও ঙভ বপাককভ
ঢভকন বকযরধকত্রভ দাফ প্রস্তা ওভা লক, ঢা কণকও বযিাণসীকতভ এওবঝ বকযরধত্র বদসাঘদ ওভকঢ লক।
৫. বিঢীয়করস বদথসাবভঢ ঢত্ত্বাথায়কওভ ঢত্ত্বাথাকদ ককরডা ন্দপস তঢবভ ওভকঢ লক।
৬. ককরডা ন্দপস প্রকয়াচদীয় ককরডাভ দীবঢ এাং ককরডাধদ্ধবঢ াদু বায়ী তঢবভ ওভকঢ লক।
৭. প্রকঢযও ধভীিাণসীকও এফ.বনম বিঢীয় করস ককরডা ন্দপস চফা কতয়াভ ধূ কস এওবঝ কবফদাকভ
ককরডাধকত্রভ বদ্ধান্ত াঈধস্থাধদ ওভকঢ লক।

প্রণফ ককফস্টাভ
Bangla/M.Phil/101

ককরডা ধদ্ধবঢ

কক্রবটঝ- ০৬

ধূ ডসফাদ: ৫০

১. ককরডা ধদ্ধবঢ  ঢাভ প্রকয়াক।
২. ককরডাভ চদয ঢণয াংগ্রল, াংভিড, বকেরড  যলাভ প্রবক্রয়া।
৩. ককরডা প্রস্তা (বদধব) কণকও ঘূ ড়ান্ত ধবসায় ধবসন্ত ককরডাধত্র বদফসাড ধদ্ধবঢ।
৪. ঢণযূ ত্র  গ্রন্থধঞ্জী। ওাটস াআদকটবর্ক্াং। ওবধভাাআঝ াঅাআদ।
৫. াঈদ্ধৃবঢভ প্রকয়াক, ধুভাকদা ওাকমভ বঘহ্ন, াংঔযাবমঔদ ধদ্ধবঢ।
৬. ম্পাতদা ধদ্ধবঢভ প্রাণবফও বদয়ফ-ওাদু দ। ওকয়ওবঝ বকযর ম্পাতদাভীবঢভ ধবভঘয়—ধুবণ, গ্রন্থ, ধবত্রওা, ভঘদামী
ম্পাতদাভ ধদ্ধবঢ  াংবিপ্ত াআবঢলা।
৭. ককরডাধদ্ধবঢ  ওবম্পাঈঝাভ যলাভ। াআ-ুও, াআ-মাাআকব্রবভ, াদমাাআদ মাাআকব্রবভ যলাভ। ঢণয াঈৎ, াংভিড,
বকেরড, ধবঞ্জওভড, বদখসণ্ট বদফসাকড ওবম্পাঈঝাভ যলাভ।
৮. গ্রন্থ ফাকমাঘদা।
৯. কিত্রফীিা এাং কিত্রফীিাধত্র াঈধস্থাধদ।
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Bangla/M.Phil/102 দন্দদঢত্ত্ব

কক্রবটঝ- ০৬

ধূ ডসফাদ: ৫০

ও. প্রাঘয দন্দদঢত্ত্ব।
ঔ. ধাশ্চাঢয দন্দদঢত্ত্ব।

বিঢীয় ককফস্টাভ
(কব কওাকদা এওবঝ বকযরধত্র গ্রলড ওভকঢ লক)
বকযরধত্র ১ : াঅথু বদও পারাবজ্ঞাদ

Bangla/M.Phil/201.1 তযমী  ফকদাপারাবজ্ঞাদ

কক্রবটঝ- ০৬

ধূ ডসফাদ: ৫০

১. তযমী
ও. তযমীবজ্ঞাদ ম্পবওসঢ াথাভড থাভডা
ঔ. ধ্ববদভ বদযা, যকব্দভ বদযা  যলাভ, াঅন্ববয়ও তবঘত্রয  বঘুযবঢ---পারাবজ্ঞাদ  তযমীবজ্ঞাদ
ক. াআকফচাবভ
খ. াবলঢয কণকও াঈতালভড বতকয় ভঘদানযমী বকেরড
২. ফকদাপারাবজ্ঞাদ
ও. ফকদাপারাবজ্ঞাকদভ াঈদ্ভ—াথাভড ধবভঘয়
ঔ. ঘফবস্ক  ফকদাপারাবজ্ঞাদ
ক. ১৯৫৭ ধভঢসী দাদা ককরডা—ঢয বফণযা বদথসাভড বরকয় দাদা ফকটম ম্পকওস প্রাণবফও থাভডা
Bangla/M.Phil/201.2 ফাচপারাবজ্ঞাদ, ফবস্তষ্ক  পারাকওন্দ্র

কক্রবটঝ- ০৬

ধূ ডসফাদ: ৫০

ও. ফাচপারাবজ্ঞাকদভ াঈদ্ভ, বঢসদ এাং ঢাভ দাদা ঢত্ত্ব
ঔ. ডসদাফূ মও ফাচপারাবজ্ঞাদ
ক. ঞ্জদদী পারাবজ্ঞাদ দাফ ফাচপারাবজ্ঞাদ
খ. ফাচপারাভ দাদা স্তভ, কেবড াঈধপারা, বমে  পারা, বধবচদ-কক্রম-ফাদযায়দ
গ. বযশুভ পারা—াঅকক  পারা
ঘ. ফবস্তষ্ক  পারাকওন্দ্র এাং ঢাভ পূ বফওা—Speech chain, Language switch.
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বকযরধত্র ২ : ফথযবু ককভ াবলঢয  াংস্কৃবঢ
ঢত্ত্ব, তযসদ  ফথযবু ককভ াবলঢয

Bangla/M.Phil/202.1

কক্রবটঝ- ০৬

ধূ ডসফাদ: ৫০

ও. পবিভাফৃঢবেু
ঔ. লবভপবিবমা
ক. তঘঢদযঘবভঢাফৃঢ
খ. ভওল্পিী
গ. কপ্রফবমা
(ও-গ াাংকযভ ফকথয কব কওাদ তু বঝ াআ ধড়াকদা লক।)
ঘ. াআমাফথকফসভ স্বরূধ-োদ  বদসাবঘঢ ধাঞ (জ্ঞাদাকভ/জ্ঞাদপ্রতীধ/জ্ঞাদকঘৌবঢযা)।
ঙ. কমাওথকফসভ স্বরূধ-োদ  বদসাবঘঢ ধাঞ (াঅকফাভ/তু মসপাভ)।
চ. কবাক  যািথকফসভ স্বরূধ-োদ  বদসাবঘঢ ধাঞ
ফথযবু কঘঘসা

Bangla/M.Phil/202.2

কক্রবটঝ- ০৬

ধূ ডসফাদ: ৫০

ও. ফথযবু ককভ াআবঢলা-তযসদ
ঔ. বফণ  াঅকওসঝাাআধাম বক্রবঝবচম্
ক. াাংস্কৃবঢও দৃ ঢত্ত্ব
খ. কঝর্ক্ঘুয়াম বক্রবঝবচম্
গ. ফথযবু ককভ াবলঢযঘঘসায় াফাবচও বমেরূকধভ কপ্রবিঢ (Gender Perspective in Medieval
Literature)

বকযরধত্র ৩ : াঈবদয-বয যঢকওভ থফসীয়, াফাবচও, ভাচনদবঢও, াাংস্কৃবঢও াঅকন্দামদ  াাংমা াবলঢয
Bangla/M.Phil/203.1

াঈবদয যঢকওভ থফসীয়-ফাচাংস্কাভ াঅকন্দামদ  াাংমা াবলঢয

কক্রবটঝ- ০৬

ধূ ডসফাদ: ৫০

ও. থফসাংস্কাভ  ববপন্ন াঅকন্দামদ
ঔ. ঢীতালপ্রণা বকভাথী াঅকন্দামদ
ক. বথা বাল াঅকন্দামদ
খ. হুবাল এাং কওৌমীদযপ্রণা বকভাথী াঅকন্দামদ
গ. স্ত্রী বযিা াঅকন্দামদ
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Bangla/M.Phil/203.2

বয যঢকওভ াফাবচও কপ্রিাধঝ, ববপন্ন াঅকন্দামদ  াাংমা াবলঢয

কক্রবটঝ- ০৬

ধূ ডসফাদ: ৫০

ও. েপে াঅকন্দামদ
ঔ. চাঢীয়ঢাাতী াঅকন্দামকদভ দাদা থাভা
ক. ফন্বন্তভ, কতযপাক, াঈিাস্তু ফযা
খ. াকঢভ তযও এাং ফওামীদ ববপন্ন াঅকন্দামকদভ থাভা
গ. ববপন্ন ধত্র-ধবত্রওায় াবলঢয-াংস্কৃবঢ াঅকন্দামকদভ দাদা প্রডঢা : ত্তভ  ত্তভ ধভঢসী
বকযরধত্র ৪ : ভীন্দ্রদাণ
Bangla/M.Phil/204.1

ভীন্দ্রচীদ  ৃ চদ

কক্রবটঝ- ০৬

ধূ ডসফাদ: ৫০

ও. ভীন্দ্র চীদওণা
ঔ. ভীন্দ্রাবলকঢযভ প্রওভড
ক. ভীন্দ্রদাকণভ বঘন্তাচকৎ (বযিা, স্বকতয, ফাচ, ভাচদীবঢ, বযশু, দাভী, থফস  তযসদ, বজ্ঞাদ, ধবভকয াআঢযাবত)
খ. ভীন্দ্রদাণ  ববপন্ন বযল্পফাথযফ (বঘত্রওমা, কাদ, কীবঢদাঝয  দৃ ঢযদাঝয)

Bangla/M.Phil/204.2

ভীন্দ্রাবলঢয

কক্রবটঝ- ০৬

ধূ ডসফাদ: ৫০

ও. ওায—মাওা/ধুদশ্চ/ফহুয়া/াঅকভাকয (কব কওাদ এওবঝ)
ঔ. াঈধদযা—কঘাকঔভ াবম/কযকরভ ওবঢা/ ফামঞ্চ/ঘাভ াথযায় (কব কওাদ এওবঝ)
ক. কঙাঝকল্প—কল্পগুে/বঢদেী/বমবধওা/ক (কব কওাদ এওবঝ)
খ. দাঝও-- ভাচা/টাওখভ/ফুিথাভা/বঘত্রােতা (কব কওাদ এওবঝ)
বকযরধত্র ৫ : াঅথু বদও াবলঢয
Bangla/M.Phil/205.1

ওবঢা  দাঝও

কক্রবটঝ- ০৬

ধূ ডসফাদ: ৫০

ও. চীদাদন্দ তায/বষ্ণু কত/ ু থীন্দ্রদাণ তত্ত/ াবফয় ঘক্রঢসী/ ু পার ফুকঔাধাথযায়/ ফভ কদ/ যবি
ঘকট্টাধাথযায়/ু দীম ককোধাথযায়/ওবঢা বাংল/ দীকভন্দ্রদাণ ঘক্রঢসী/ যঙ্খ কখার/াকমাওভঞ্জদ
তাযগুপ্ত/ঢরুড াদযাম/ ওৃষ্ণা ু / চয় ককাস্বাফী

(কব কওাকদা তু ‖চদ ওব)।

ঔ. বচদ পট্টাঘাবস/ঢুমী মাবলড়ী/যম্ভু বফত্র/বতবকন্দ্রঘন্দ্র কন্দযাধাথযায়/ বমম কদ/ াঈৎধম তত্ত/াতম
ভওাভ/কফাবলঢ ঘকট্টাধাথযায়/ফকদাচ বফত্র/যাাঁমী বফত্র/ ব্রাঢয ু

(কব কওাকদা তু ‖চদ দাঝযওাভ)
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কঙাঝকল্প  াঈধদযা

Bangla/M.Phil/205.2
ও. কঙাঝকল্প

কক্রবটঝ- ০৬

ধূ ডসফাদ: ৫০

বপূ বঢপূ রড কন্দযাধাথযায়/ঢাভাযঙ্কভ কন্দযাধাথযায়/ফাবদও কন্দযাধাথযায়/বপূ বঢপূ রড
ফুকঔাধাথযায়/দনুম/যভবতন্দু কন্দযাধাথযায়/ু কাথ কখার/ াঅযাধূ ডসা কতী/
কচযাবঢবভন্দ্র দন্দী/ওফমওুফাভ ফচুফতাভ/ বফম ওভ/নয়ত ফুস্তানা বভাচ/ দকভন্দ্রদাণ বফত্র/ ফলাকশ্বঢা
কতী/াডী ু /যীকরসন্দু ফুকঔাধাথযায়/ু বঘত্রা পট্টাঘাবস/দবমদী কভা/পকীভণ বফে/দারুড পট্টাঘাবস/ াথদ
ঘকট্টাধাথযায়/ বওন্নভ ভায়/ বঢকমাত্তফা ফচুফতাভ/প্রকঘঢ গুপ্ত/স্বপ্নফয় ঘক্রঢসী (কব কওাকদা তু ‖চদ কল্পওাভ)

ঔ. াঈধদযা

বপূ বঢপূ রড কন্দযাধাথযায়/ঢাভাযঙ্কভ কন্দযাধাথযায়/ফাবদও কন্দযাধাথযায়/ু কাথ কখার/ানিঢ
ফিফসড/লাাদ াঅবচচুম লও/ াঅঔঢারুজ্জাফাদ াআবময়া/ কবমদা কলাকদ/ফকভয
ু / াঅযাধূ ডসা কতী/ ফলাকশ্বঢা কতী/ াডী ু /াবফয়পূ রড ফচুফতাভ/াবপবচৎ কদ/পকীভণ
বফে/কতকয ভায়/দবমদী কভা/নয়ত ফুস্তানা বভাচ/াঅুম াযাভ/দবমদী কভা/ঢধদ কন্দযাধাথযায়
(কব কওাকদা তু ‖চদ ধদযাবও)
বকযরধত্র ৬ : ফাদীবতযা

Bangla/M.Phil/206.1 পাভঢীয় াবলকঢয াফাবচও বমেরূকধভ কপ্রবিঢাঃ বদসাবঘঢ ধাঞ কক্রবটঝ- ০৬

ধূ ডসফাদ: ৫০

ও. ফদু াংবলঢা, ওৃবত্তাী ভাফায়ড, ওাযীতাী ফলাপাভঢ, লাবত (বদসাবঘঢ াাংয)
ঔ. পবি াঅকন্দামদ  দাভী (বদসাবঘঢ াবলঢয)
ক. াঈবদয যঢকও দাভীকওবন্দ্রও ফাচ াঅকন্দামদ—ঢীতালপ্রণা ভত/বথাবাল প্রঘমদ/দাভীবযিা/লা ম্মবঢ াঅাআদ
(কব কওাকদা তু বঝ) [বদসাবঘঢ াবলকঢযভ কপ্রবিকঢ]।

Bangla/M.Phil/206.2 বয যঢকও দাভীকওবন্দ্রও ফাচ াঅকন্দামদ  বদসাবঘঢ াবলঢয প্রে

কক্রবটঝ- ০৬ ধূ ডসফাদাঃ

৫০
ও. দাভীাতী পাদা
ঔ. বয যঢকওভ দাভী াংকঞকদভ াআবঢলা (প্রাও স্বাথীদঢা ধস)
ক. ১৯৫৫-ভ বাল বকেত াঅাআদ  কাআ াংক্রান্ত বঢওস
খ. বাকল ধডতাদ প্রণাবকভাথী াঅকন্দামদ
গ. প্রে থরসড  কবৌদ বদবসাঢদ

ঢৃঢীয়  ঘঢুণস ককফস্টাভ
ককরডা ন্দপস বদফসাড
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বধএাআঘ.বট (কওাস য়াওস)
ধাঞযক্রফ
Bangla/Ph.D/101

ককরডা ধদ্ধবঢ

কক্রবটঝ- ০৬

ধূ ডসফাদ: ৫০

১. ককরডা ধদ্ধবঢ  ঢাভ প্রকয়াক।
২. ককরডাভ চদয ঢণয াংগ্রল, াংভিড, বকেরড  যলাভ প্রবক্রয়া।
৩. ককরডা প্রস্তা (বদধব) কণকও ঘূ ড়ান্ত ধবসায় ধবসন্ত ককরডাধত্র বদফসাড ধদ্ধবঢ।
৪. ঢণযূ ত্র  গ্রন্থধঞ্জী। ওাটস াআদকটবর্ক্াং। ওবধভাাআঝ াঅাআদ।
৫. াঈদ্ধৃবঢভ প্রকয়াক, ধুভাকদা ওাকমভ বঘহ্ন, াংঔযাবমঔদ ধদ্ধবঢ।
৬. ম্পাতদা ধদ্ধবঢভ প্রাণবফও বদয়ফ-ওাদু দ। ওকয়ওবঝ বকযর ম্পাতদাভীবঢভ ধবভঘয়—ধুবণ, গ্রন্থ, ধবত্রওা, ভঘদামী
ম্পাতদাভ ধদ্ধবঢ  াংবিপ্ত াআবঢলা।
৭. ককরডাধদ্ধবঢ  ওবম্পাঈঝাভ যলাভ। াআ-ুও, াআ-মাাআকব্রবভ, াদমাাআদ মাাআকব্রবভ যলাভ। ঢণয াঈৎ, াংভিড,
বকেরড, ধবঞ্জওভড, বদখসণ্ট বদফসাকড ওবম্পাঈঝাভ যলাভ।
৮. গ্রন্থ ফাকমাঘদা।
৯. কিত্রফীিা এাং কিত্রফীিাধত্র াঈধস্থাধদ।

বকযর ধত্র
(কব কওাদ এওবঝ বকযর ধত্র বদসাঘদ ওভকঢ লক)
Bangla/Ph.D/102.1

বকযরধত্র ১: ফথযবু ককভ াবলঢয  াংস্কৃবঢ

কক্রবটঝ- ০৬

ধূ ডসফাদ: ৫০
(কব কওাদ ধাাঁঘবঝ এওও)

ও. পবিভাফৃঢবেু/ াঈজ্জ্বমদীমফবড
ঔ. ৎবক্রয়াাভতীবধওা
ক. ককাভিবচয়
খ. ধতাফৃঢফুদ্র
গ. কপ্রফবমা/ পবিভত্নাওভ
ঘ. াআমাফথকফসভ স্বরূধ-োদ  বদসাবঘঢ ধাঞ (জ্ঞাদাকভ/জ্ঞাদপ্রতীধ/জ্ঞাদকঘৌবঢযা)।
ঙ. কমাওথকফসভ স্বরূধ-োদ  বদসাবঘঢ ধাঞ (াঅকফাভ/তু মসপাভ)।
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চ. কবাক  যািথকফসভ স্বরূধ-োদ  বদসাবঘঢ ধাঞ

ছ. ফথযবু ককভ াআবঢলা-তযসদ
জ. বফণ  াঅকওসঝাাআধাম বক্রবঝবচম্
ঝ. াাংস্কৃবঢও দৃ ঢত্ত্ব
ঞ. কঝর্ক্ঘুয়াম বক্রবঝবচম্
ট. ফথযবু ককভ াবলঢযঘঘসায় াফাবচও বমেরূকধভ কপ্রবিঢ (Gender Perspective in Medieval
Literature)
বকযরধত্র ২: ভীন্দ্রদাণ

Bangla/Ph.D/102.2
কক্রবটঝ- ০৬

ধূ ডসফাদ: ৫০
(কব কওাদ ধাাঁঘবঝ এওও)

ও. ভীন্দ্র চীদওণা (াঅত্মধবভঘয়/চীদস্মৃ বঢ/ কঙকমকমা)
ঔ. ভীন্দ্রাবলকঢযভ ধাঞান্তভ (ওবঢা, দাঝও, কল্প, াঈধদযা)
ক. ভীন্দ্রদাকণভ বঘন্তাচকৎ (বযিা, স্বকতয, ফাচ, ভাচদীবঢ, দাভী, তযসদ, বজ্ঞাদ, ধবভকয াআঢযাবত)
খ. ভীন্দ্রদাকণভ ববপন্ন বযল্পফাথযফ (বঘত্রওমা, কাদ, কীবঢদাঝয  দৃ ঢযদাঝয)
গ. ওায—মাওা/ধুদশ্চ/ধূ ভী/াঅকভাকয (কব কওাদ এওবঝ)
ঔ. াঈধদযা—কঘাকঔভ াবম/কযকরভ ওবঢা/ ফামঞ্চ/ঘাভ াথযায় (কব কওাদ এওবঝ)
ক. কঙাঝকল্প—কল্পগুে/বঢদেী/বমবধওা/ক (কব কওাদ এওবঝ)
খ. দাঝও—ববচসদ/ভাচা/টাওখভ/ফুিথাভা/বঘত্রােতা (কব কওাদ এওবঝ)
Bangla/Ph.D/102.3

বকযরধত্র ৩: াাংমা ওণাাবলঢয

কক্রবটঝ- ০৬

ধূ ডফ
স াদাঃ ৫০
ধূ ডসফাদ: ৫০

(কব কওাদ ধাাঁঘবঝ এওও)
ও. াঅণস-াফাবচও, ভাচনদবঢও, াাংস্কৃবঢও ধঝপূ বফ
ঔ. কঙাঝ ককল্পভ দঢুদ ভীবঢ: দঢুদ কল্প াঅকন্দামকদভ থাভাাবলওঢা
ক. ীন্দদাণ ঞাওুভ, প্রপাঢওুফাভ ফুকঔাধাথযায়, ঢাভাযঙ্কভ কন্দযাধাথায়, বপূ বঢপূ রড কন্দযাধাথায়, ফাবদও কন্দযাধাথযায় (কব
কওাদ তু ‖চদ কমঔকওভ বদসাবঘঢ তু বঝ কল্প)
খ. বফম ওভ, াঅযাধূ ডসা কতী, ফলাকশ্বঢা কতী, কচযাবঢবভন্দ্র দন্দী, তয়ত ফুচঢা বভাচ, াবফয়পূ রড ফচুফতাভ, ওফমওুফাভ
ফচুফতাভ (কব কওাদ তু ‖চদ কমঔকওভ বদসাবঘঢ তু বঝ কল্প)
গ. াঈধদযা: াঅণস াফাবচও, ভাচনদবঢও, াাংস্কৃবঢও ধঝপূ বফ
ঘ. াঈধদযাকভ তযবম  াঅবেও
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ঙ. বঙ্কফঘন্দ্র ঘকট্টাধাথায়, ঢাভাযঙ্কভ কন্দযাধাথায়, বপূ বঢপূ রড কন্দযাধাথায়, ফাবদও কন্দযাধাথযায়, চকতীয গুপ্ত, ানিঢ
ফিফসদ (কব কওাদ এওচকদভ এওবঝ াঈধদযা)
চ. াঅযাধূ ডসা কতী, ফলাকশ্বঢা কতী, ফকভয ু , তয়ত য়ামীাঈিাল, াঅঔঢারুজ্জাফাদ াআবময়া, াডী ু , কবমদা কলাকদ
(কব কওাদ এওচকদভ এওবঝ াঈধদযা)

Bangla/ Ph.D /102.4

বকযরধত্র ৪: ফাদীবতযা

কক্রবটঝ- ০৬

ধূ ডসফাদ: ৫০
(কব কওাদ ধাাঁঘবঝ এওও)

ও. ফদু াংবলঢা, ওৃবত্তাী ভাফায়ড, ওাযীতাী ফলাপাভঢ, লাবত (বদসাবঘঢ াাংয)
ঔ. পবি াঅকন্দামদ  দাভী (বদসাবঘঢ াবলঢয)
ক. াঈবদয যঢকও দাভীকওবন্দ্রও ফাচ াঅকন্দামদ—ঢীতালপ্রণা ভত/বথাবাল প্রঘমদ/দাভীবযিা/লা ম্মবঢ াঅাআদ
(কব কওাকদা তু বঝ) [বদসাবঘঢ াবলকঢযভ কপ্রবিকঢ]।
খ. দাভীাতী পাদা
গ. বয যঢকওভ দাভী াংকঞকদভ াআবঢলা (প্রাও স্বাথীদঢা ধস)
ঘ. ১৯৫৫-ভ বাল বকেত াঅাআদ  কাআ াংক্রান্ত বঢওস
ঙ. বাকল ধডতাদ প্রণাবকভাথী াঅকন্দামদ
চ. কবৌদঢা, ভাচনদবঢও াঅকন্দামদ  দাভী এাং দাভীভ িফঢায়দ
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